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Redactie-Commissie stelt
steltererprijs
prijsopop
publicatievan
vanditditgeschrift
geschrifthet
hetvolgende
volgende
bijbij
dede
publicatie
e Redactie-Commissie

mede te deelen:
deelen:
Met ingenomenheid
ingenomenheid heeft
heeftzijzijhaar
haartaak
taak
aanvaardenenteneinde
teneindegebracht,
gebracht,niet
niet
aanvaard
alleen om het
het doel,
doel, dat
datmet
metdedeuitgave
uitgavewordt
wordtbeoogd,
beoogd,maar
maarook
ookom
omden
denbreeden
breedenenenrijken
rijken
alleen
Gedenkboek. Het
Het geeft
geefteen
eenblik
blikop
opzoo
zoogoed
goedals
alsalle
alleterreinen
terreinenvan
vanons
onsvolksleven,
volksleven,
opzet van dit Gedenkboek.
gedurende
laatste vijf en twintig jaren,
jaren, en
die ons
onshierop
hieroprondleiden,
rondleiden,behooren
behooren
gedurende de laatste
en de gidsen, die
de beste
beste intellectueele
intellectueele krachten,
krachten, waarover
waarover de
natie beschikt.
beschikt. De
Dewaarde
waardeerervan
vanwordt
wordt
tot de
de natie
herinneringaan
aan
aanmerkelijk
die bij
bij allen
allen voorzat,
voorzat, om,
om,door
doordedeherinnering
aanmerkelijkverhoogd
verhoogd door
door de
de bedoeling, die
deliefde
liefdetot
tothet
hetVaderland
Vaderlandteteververwat het Nederlandsche
Nederlandsche volk in dien
dien tijd
tijd tot
tot stand
standbracht,
bracht, de
wat
sterken.
zij deden
deden dit
dit vooral
vooral met
met groote
groote bereidv
bereidvaardigheid
bij gelegenheid
gelegenheidvan
van het
het zilveren
zilveren
sterken. En zij
aa rdigheid bij
omdat die
die ontwikkeling
ontwikkeling grootendeels
grootendeels tetedanken
dankenisisaan
aanhet
hetbeleid
beleidvan
van
jubileum onzer Vorstin, omdat
hoogvereerde Landsmoeder.
Landsmoeder .
onze hoogvereerde
Redactie-Commissie de
de opmerking
opmerking dat
dat zij
zij zich
ûchvolkomen
volkomen
Echter
veroorlooft zich
Echter veroorlooft
zich de Redactie-Commissie
vrij maakt
maakt van verschillende
verschillende principieele
principieele beschouwingen
beschouwingen en
en beoordeelingen
beoordeelingenvan
vanpersonen,
personen,
vrij
de onderscheidene
onderscheidene bijdragen
bijdragen ten
ten beste
beste zijn
zijngegeven.
gegeven.Eenerzijds
Eenerûjdswas
washet
hetniet
nietmogelijk
mogelijk
die in de
alle zienswijzen
ûenswijzen over een
een bepaald
bepaald onderwerp
onderwerp tot
tot uiting
uitingtetebrengen,
brengen,anderzijds
anderûjdsbeperkte
beperktedede
alle
Redactie-Commissie haar
haar taak
taak tot
totde
dezorg,
zorg,dat
dathet
hetGedenkboek
Gedenkboekopopeen
e~n
behoorlijkpeil
peilvan
van
Redactie-Commissie
behoorlijk
degelijkheid zo
degelijkheid
ZOl!a komen te staan.
stàan. Zij vleit
vleit zich
zich met
met de
de hoop
hoop dat
dat de
deredacteur,
redacteur, onder
onderhaar
haar
toeûcht, hierin
hierin volkomen
volkomen isis geslaagd.
geslaagd.
toezicht,
ga dit
dit Gedenkboek,
Gedenkboek, als
als een
eeneerbiedige
eerbiedigehulde
hulde aa
aan
Majesteit de
de Koningin,
Koningin,
En zoo ga
n Hare Majesteit
zijn weg door
bij menigeen,
menigeen, die
die het
hetleest,
leest,de
deband
bandmet
methet
hetVaderland
Vaderlandververdoor ons
ons volk. Moge bij
de trouw
trouw aan
aan Oranje
Oranje bevestigd
bevestigd worden.
worden.
nieuwd en de
De Redactie-Commissie
Redactie-Commissie betuigt,
betuigt, met den
den Redacteur,
Redacteur, haren
haren grooten
grooten dank
dank aan
aan Onze
Onze
Vorstin voor
voor de
de welwillende
welwillende beschikking,
beschikking, Haar
Haar dit
dit Gedenkboek
Gedenkboek te
te mogen
mogenopdragen.
opdragen.
Vorstin
Redactie-Commissie:
De Redactie-Commissie:
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ONZE
ONZE KONINGIN
DOOR
DOOR
DR. J. TH.
TH. DE
DE VISSER,
VISSER,
DR.
vanOnderwijs,
Onderwijs,Kunsten
Kunsten
en Wetenschappen;
Minister van
en Wetenschappen.
derRedactie-Commissie
Redactie·Commissievanvan
Gedenkboek 1898
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Voorzitterder
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Voorzitter
hethet
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Og staat
staatmij,
mij,alsalsware
warehet
hetgisteren
gisterengeschied,
geschied,dat
dataangrijpend
aangrijpendoogenblik
oogenblikder
derinhuldiging
inhuldiging
og
onzer Koningin
Koningin op
op6 6September
September1898
18g8inindedeNieuwe
Nieuwekerk
kerkteteAmsterdam
Amsterdamvoor
voorden
den
onzer
Eénoogenblik
oogenblikzag
zagik ik
een
sombereschaduw
schaduwover
overhet
hetgeheel
geheeldier
dierschitterende
schitterende
geest. Eén
een
sombere
uniformen en toiletten
toiletten bij
bij de
de gedachte
gedachte dat
datdie
dieachttienjarige
achttienjarige Koningsvrouwe
Koningsvrouwe de
deeenig
eenigoveroveruniformen
Bij den
denaanblik
aanblikdier
dierjeugdige
jeugdigeweduwe
weduween
endier
dierjonge
jongedochter,
dochter,
uit het
hetOranjehuis
Oranjehuis was.
was.Bij
geblevene uit
alsvadervaderbeiden zulk
zulk een
een zwaren
zwaren last
last droegen
droegen en
en dragen
dragen zouden,
zouden,werd
werdikikals
alsmensch
menschen
enals
die beiden
lander pijnlijk
pijnlijk getroffen.
getroffen. Maar
Maar die stemming
stemming werd
werd weggevaagd
weggevaagd door
door de
de blijdschap,
blijdschap, dat
datGod
God
althans die twee
twee vrouwen
vrouwen had
had gelaten
gelaten en
en de
deOranjetelg
Oranjetelg bezit
bezit nam
nam van
van Neerland's
Neerland's troon.
troon.
ons althans
Nog zie
zie ik
ik Hare
Hare slanke
slanke gestalte,
gestalte,sterker
sterker uitkomend
uitkomendvan
vanonder
onderden
denbreeden
breedenhermelijnen
hermelijnen
Nog
mantel, in fierheid
fierheid oprijzen
oprijzen tot
tot het
hetuitspreken
uitspreken der
derrede
redetot
totdedeleden
ledender
derStaten-Generaal;
Staten-Generaal;
mantel,
nog hoor
hoor ik
ik der
derKoninginne
Koninginneklankrijke
klankrijke stem
stem met
methare
hareheerlijke
heerlijke intonatie,
intonatie, als
als muziek
muziek doordoorklinkend tot
uiterste hoeken
hoeken van
van het
het kerkgebouw;
kerkgebouw; nog herinner
herinner ik mij
mij levendig het
het heilig
heilig
klinkend
tot de uiterste
de jeugdige
jeugdige Vorstin,
Vorstin, met
met opgeheven
opgeheven vingeren,
vingeren, op
opplechtigen
plechtigenen
enbeslisten
beslistentoon
toon
moment, toen de
.. Zoowaarlijk
waarlijk helpe
helpe mij
mijGod
Godalmagtig"
almagtig"sprak.
sprak.
het „zoo
en blijde
blijde ontroering
ontroering voer door
door de machtige
machtige schare, die de
de Nieuwe
Nieuwe
Een schok van diepe en
Kerk
Niet alleen
alleenvloeiden
vloeidentranen
tranenover
overhet
hetgelaat
gelaatvan
vanden
denVoorzitter
Voorzitterder
derVereenigde
Vereenigde
Kerk vulde. Niet
VANNAAMEN
NAAMEN VAN
VAN EEMNES;
bijkans
zitting,
denheer
heerVAN
zitting, den
EEMNES;
bijkansgeen
geenoog
oogbleef
bleef droog.
Oranje en
hadden wederkeerig het oud en
en hecht
hecht verbond
verbondvernieuwd.
vernieuwd.
Want Oranje
en Nederland hadden
Het was
was alsof
alsof weer
weer een
een gevoel
gevoelvan
vanveiligheid
veiligheidover
overons
onskwam.
kwam.Tijden
Tijdenvan
vanzorg,
zorg,waardoor
waardoordede
als Regentes
Regentes ons
ons op
opnooit
nooitgenoeg
genoegtetewaardeeren
waardeerenwijze
wijzehad
hadheen
heengeholpen,
geholpen,
Konigin-weduwe als
lagen achter ons. Met
Met moedige
moedigehand
handhad
hadde
deOranje-vorstin
Oranje-vorstinhet
hetroer
roervan
vanhet
hetstaatschip
staatschipgegrepen
gegrepen
en hoopvol
hoopvol gingen
gingen wij,
wij, vaderlanders,
vaderlanders, onder
onder hare
hare leiding
leidingde
detoekomst
toekomsttegemoet.
tegemoet.
Vijf en
en twintig
twintigjaren
jarenzijn
zijnsinds
sindsdat
datonvergetelijk
onvergetelijkoogenblik
oogenblikvoorbijgegaan.
voorbijgegaan.
't Is haast
haast niet te
te begrijpen.
begrijpen.
Maar
de macht
macht der
der vergankelijkheid
vergankelijkheid grijpt
dien terugblik
terugblik het
hetgevoel
gevoel
Maar meer
meer dan de
grijpt ons
ons bij dien
van dankbaarheid
dankbaarheid aan
het Nederlandsche
Nederlandsche volk,
volk, onder
onder de
deregeering
regeeringvan
van
aan voor
voor den
den zegen,
zegen, dien het
WILHELMINA heeft
geniet.
Koningin WILHELMINA
heeftgenoten
genoten en
en geniet.
Allereerst
vreugde dat
dat na
na de
de vreeselijke
vreeselijke slagen,
slagen, die
die het
hetOranjehuis
Oranjehuis
Allereerst gedenken
gedenken wij
wij met vreugde
25jaren
jaren de
deDelftsche
Delftsche
op het einde
einde der
der 19e
Ige eeuw
eeuw door
door den
dendood
doodhadden
haddengetroffen,
getroffen, in
in deze
deze 25
worden geopend.
geopend. Wie
Wie zich
zich dat
datbeangstigend
beangstigend verleden
verleden
grafkelder
grafkelderniet
niet éénmaal
éénmaal behoefde
behoefde te
te worden
alle takken
takken van
van den
den Oranjeboom
Oranjeboom schenen te worden
worden afgerukt
afgerukt en in
in
indenkt,
toen letterlijk
letterlijk alle
indenkt, toen
1877
SOPHIE, in
Prins HENDRIK,
HENDRIK, inin 1879
van Oranje,
Oranje, in
in 1881
1881 Prins
Prins
1877 Koningin SOPHIE,
in 1878 Prins
1879 de
de Prins van
FREDERIK,
in in1884
en en
in in18go
Koning de een
een na
na den
den ander
ander ons
ons
FREDERIK,
1884Prins
Prins ALEXANDER
ALEXANDER
1890de
de Koning
nu naar
ziet naar
het Koninklijk
Huis,
gevoelt
zich
vaderlanderververontvielen
- dan
en dan
ontvielen en
nu ziet
het Koninklijk
Huis,
gevoelt
zich
alsals
vaderlander
licht en
enstaart
staartblijmoedig
blijmoedigvooruit.
vooruit.De
DeKoninklijke
KoninklijkeJonkvrouwe
Jonkvrouwe van
van achttien
achttien jaren
jaren isis een
een
XI

bijna 43 jarige
Vrouw en Moeder geworden,
jarige Vrouwen
geworden, die
die zich
zichinineene
eeneheerlijke
heerlijkegezondheid
gezondheidverheugt;
verheugt;
denatie
natiebestuurt,
bestuurt,
die, toegerust
toegerust met
met groote
groote gaven
gaven van
van geest
geesten
enkarakter,
karakter, met
metmeesterhand
meesterhand de
die op
oponovertroffen
onovertroffen wijze
wijze de
deschoone
schoonetradities
traditiesvoortzet
voortzetvan
vanHaar
Haarroemrijk
roemrijkgeslacht.
geslacht.Haar
Haar
en die
staat ter zijde Haar gemaal
1901 zijn lot
lot
gemaal „de
"de Prins der
der Nederlanden",
Nederlanden", die
die den
den Ten
7en Februari
Februari 1901
leven aan
aan dat
dat onzer
onzer Koningin
Koningin door
door hun
hun huwelijk
huwelijk verbond,
verbond, en die
die niet
niet alleen
alleen door
door geheel
geheel
en leven
ons, Nederlanders,
Nederlanders,tetezijn,
zijn,maar
maarook
ookdoor
doorzijn
zijngroote
groote tact
tacten
enzijn
zijnaangenamen
aangenamenomgang
omgang
één met ons,
mpathie van
van geheel
geheel ons
onsvolk
volkheeft
heeftverworven.
verworven.Het
HetKoninklijk
Koninklijkechtpaar
echtpaarzag
zagzijn
zijn
de s)s~mpathie
zich de
huwelijk gezegend
bezit van
van eene
eene dochter,
dochter, onze
onzeprinses
prinses JULIANA, wier geboorte
geboorte op
op
huwelijk
gezegend met het bezit
30 April
April 1909
1909 door
door het
het Nederlandsche
Nederlandsche volk
volk met
met een
een onstuimigen
onstuimigen jubel
jubel werd
werd begroet
begroet en
endie
die
3o
dehoop
hoopdes
des
slechts voor
voor Hare
Hare Koninklijke
Koninklijke ouders,
ouders, maar
maar voor
voor ieder,
ieder, die
die nationaal
nationaal voelt,
voelt,de
niet slechts
Enwie
wiezal
zalhet
hetvoorrecht
voorrechtkunnen
kunnenschatten
schattenvan
vanhet
hetKoninklijk
Koninklijk Huis,
Huis, nu
nuhet
het
vaderlands is. En
vaderlands
hetbezit
bezitbl€
bl(ef
diervoortreffelijke
voortreffelijke Moeder
Moeder en
enGroot-Moeder,
Groot-Moeder,die
dieHare
Harekinderen
kinderenenenHaar
Haar
in het
ef dier
kleinkind met Haar
Haar liefderijke
liefderijke zorg
zorg dagelijks
dagelijks omringt.
omringt.
kleinkind
Waarlijk -— na
rouw in
in ons
ons Oranjehuis,
Oranjehuis, waren
waren de
de jaren
jaren van
van de
de regeeregeeWaarlijk
na den
den veelvoudigen
veelvoudiger rouw
gedurende welke
welke de
de Machthebber
Machthebberover
overdood
dooden
enleven
levengeheel
geheelde
deVorstelijke
Vorstelijke
ring onzer Koningin,
Koningin, gedurende
spaarde, jaren
jaren van
gezondheid en
en kracht,
kracht, die
die op
op dit
dit oogenblik
oogenblik
familie spaarde,
van blijdschap
blijdschap en
en zegen.
zegen. De gezondheid
Hare leden genieten,
genieten, voorspellen
voorspellen in dit
dit opzicht,
opzicht, Gode
Gode zij
zij dank,
dank, veel
veel goeds.
goeds.
al Hare
kunnen verheugen.
verheugen. Het is bepaald
bepaald een
een
Maar er
veel meer,
meer, waarover
waarover wij
Maar
er is veel
wij ons thans kunnen
wondervol verschijnsel,
terwijl over het algemeen
algemeen in
in de
de wereld
wereldde
dedynastiën
dynastiënverdwijnen
verdwijnen
wondervol
verschijnsel, dat,
dat, terwijl
in beteekenis
beteekenis verzwakken,
verzwakken, de
bodem dieper
dieper wortel
wortelschoot.
schoot.
of in
de Oranjeboom
Oranjeboominin Holland's
Holland's bodem
Strijd tegen het Koningschap
Koningschap der
der Oranje's
Oranje's wordt bij
bij ons
ons zoo
zoo goed
goedals
alsniet
nietmeer
meergevoerd.
gevoerd.Het
Het
groepje communisten,
communisten,maakt
maaktzich,
zich,door
doorzijne
zijneRussische
Russischegrootdoenerij,
grootdoenerij,eenvoudig
eenvoudig
wegstervend groepje
belachdijk bij
nuchteren Hollander.
Hollander. De
Desociaal-democratie
sociaal-democratie waagt
waagt er
erzich
zichalleen
alleenaan
aanhet
het
belachelijk
bij den nuchteren
deantiquiteiten-kast
antiquiteiten-kastder
der Marxistische
Marxistische theorieën
theorieën
harer republikeinsche
republikeinsche gezindheid
gezindheiduit
uitde
dogma harer
den dag
dagtetehalen,
halen,wanneer
wanneerdit
ditkan
kanstrekken
strekkentot
totillustratie
illustratievan
van hare
hare rechtzinnigheid
rechtzinnigheidininde
deleer.
leer.
voor den
de dynastie
dynastievan
van
overigens houdt
houdt geheel
geheel het
hetNederlandsche
Nederlandsche volk
volkonwrikbaar
onwrikbaar vast
vast aan
aan de
Doch overigens
Oranje.
haarr als een
een sprekend
sprekend voorbeeld
voorbeeld van
van eene
eene zuivere
zuivere nationale
nationale momoOranje. Sommigen
Sommigen houden
houden haa
narchie in hooge
hooge waarde;
waarde; anderen
anderen achten
achten haar
haar als
als eenheidssymbool,
eenheidssymbool, te
midden van een
een in
in
narchie
te midden
partijschappen en
en provinciale
provincialetegenstellingen
tegenstellingengemakkelijk
gemakkelijkzich
zichversplinterend
versplinterendvolk,
volk,
velerlei partijschappen
zij
onschatbare beteekenis;
Oranje bovenal, omdat
omdatzij
van onschatbare
beteekenis; weer
weer anderen
anderen eeren
eeren het stamhuis van Oranje
het omgeven zien
zien van
van den
denstralenkrans
stralenkrans van
van een
eenhoog,
hoog,heilig
heiligmysterie,
mysterie,hetwelk,
hetwelk,ter
terbereiking
bereiking
van een verheven
verheven doel
doel'met
met het
het Nederlandsche
Nederlandsche volk,
volk, daarvoor
daarvoor allereerst
allereerst de eminentie
eminentie van
van de
de
prinsen en prinsessen
prinsessen van
van Oranje
Oranje gebruikt.
gebruikt.
Zoo zijn de motieven, die het
het Nederlandsche
Nederlandsche volk
volk zich
zicheendrachtig
eendrachtig om
omden
dentroon
troondoen
doen
scharen,
onderscheiden
en
samengesteld,
maar
doet,
aankomt,
de
een
hou'
en
als
het
er
op
aankomt,
de
in
hou'
en
aar
scharen,
samengesteld, m
trouw
den ander
ander niet onder.
onder.
trouw aan
aan de
de Vorstin des lands voor den
Schitterend bleek
bleek dit opnieuw,
de geweldige
geweldige revolutiestorm,
revolutiestorm, die in
in 1918
1918 over
over
Schitterend
opnieuw, toen
toen de
de misdadige
misdadigewoeling
woeling
Europa
wijle losbrak
losbrak over ons land.
land. Nauwelijks
Nauwelijks begon
begon de
Europa voer,
voer, ook
ook een wijle
in communistischen
Noord
communistischen en
ensociaal-democratischen
sociaal-democratischenkring,
kring,ofofdaar
daarstonden
stondenonze
onze zonen
zonen uit Noord
en Zuid, uit
uit Oost
Oost en
en West
Westgereed
gereed om
omtroon
troon en
enkroon,
kroon, alal was
was het
hetten
tenkoste
kostevan
vanhun
hunbloed,
bloed,tete
verdedigen. Zóó spontaan, zóó machtig
machtig was
was de
de nationale
nationale beweging,
beweging, dat
dat in
ineen
eenminimum
minimumvan
van
tijd de revolutionnairen
revolutionnairen den aftocht
aftocht bliezen
bliezen en
eneen
eennederlaag
nederlaagleden,
leden,waarvan
waarvanzij
zij nog
nog niet
niet bebetijd
fierheid had
had zich
zich de
deNederlandsche
Nederlandscheleeuw
leeuwopgericht
opgerichten
enzijn
zijnmachtigen
machtigenklauw
klauw
komen
komen zijn. In fierheid
XlI
XII

en Nederland
Nederland zijn
zijn één"
één" was weer
op nieuw getoond.
getoond. Het
Hetonsterfelijk
onsterfelijk woord: „Oranje
"Oranje en
weer gebleken
g·~bleken
de polsslag van het nationale leven te
de
te zijn.
zijn.
Erkend moet echter worden dat de persoonlijkheid
persoonlijkheid onzer Koningin hiertoe
hiertoe niet
niet weinig
wûnig
Erkend
heeft bijgedragen.
Oranjeliefde zit het
het Nederlandsche
Nederlandsche volk
volk diep
diepin
inhet
hethart,
hart,maar
maarde
devraag
vraag
bijgedragen. De Oranjeliefde
of deze
deze meer
meer is
is een
een erfstuk
erfstuk uit
uit het
hetverleden
verleden dan
danwel
weldedeovertuiging
overtuigingvan
vanhet
hetheden,
heden,wordt
wordt
beantwoord
bepaalden Souverein.
Souverein. Ook
Ookdeze
dezeliefde
liefdekan
kanzichtbaar
zichtbaar
beantwoord door
door het optreden van een bepaalden
verflauwen of toenemen
enkracht.
kracht. Dit
Ditlaatste
laatstewas
washet
hetgeval
gevalonder
onderhet
hetbewind
bewind
verflauwen
toenemen in
in diepte
diepte en
der
Hoogvereerde Koningin-Regentes,
zoowel als onder
onder dat
dat onzer
onzer huidige
huidige Vorstin.
Vorstin.
der Hoogvereerde
Koningin-Regentes, zoowel
hand~n
Ik zal
hoeverre het
het feit,
feit, dat
dat een
eenVrouw
Vrouwhet
hetroer
roervan
vanstaat
staatin
inhanden
zal niet beoordeelen in hoeverre
hield,
hierop van
van invloed is geweest.
geweest. Liever
Liever bepaal
bepaal ik
ik mij
mij uitsluitend
uitsluitend tot
tot het
h~tin
inherinnering
h~rinn!ring
hield, hierop
brengen van
van het leven en den arbeid
brengen
arbeid onzer Koningin. Met opzet noem ik deze b ide
ide afzonderafzond~r
lijk.
wijze, waarop
waarop de Souverein
Souverein den
den scepter
scepter voert,
voert, machtigen
machtigen invloed
invlo~d op
op de
d~
lijk. Want
Want heeft
heeft de wijze,
gezindheid
minder is
is dit
ditmet
metHare
Harelevenswijze
levenswijze het
h~tgeval.
geval.Welnu,
Wdnu, zdfs
h!t
gezindheid der
der natie,
natie, niet minder
zelfs het
argusoogvandell.
rntwaart hier geen
geen vlek. De Koni
Koni igin
19inder
derN;d
N..:d.!rland~n
argusoog van denvinnigsten
vinnigsten republikein cntwaart
erlanden
is voor
voor al
al Hare
Hare onderdanen
onderdanen een
een heerlijk
heerlijk voorbeeld
voorbeeld als vrouw
vrouwen
als moeder,
moeder, als
als mensch
m~nsch en
en
en als
als
Ongetwijfeld oefent
oefent Hare
Hare verschijning
verschijning zóó
zóó vol
vol gratie
gratie en
e!ltevens
tevenszóó
zóóvriend
vriend:lijk,
als christin. Ongetwijfeld
:lijk,
reeds grooten invloed
invloedop
oplandzaat
landzaat en
envreemdeling
vreemdelinguit.
uit.Als
Alsom
omstrijd
strijdwaardeeren
waardeerenenenbewond
b!wond:ren
eren
buitenlanders
landgenooten ook
ook Hare
Hare scherpzinnigheid
scherpzinnigh::id en
en helderheid
helderhûd van
vangeest,
g~est,HHlar
buitenlanders en landgenooten
aar
groot beleid en constitutioneelen
constitutioneelenzin,
zin,Haar
Haaromvangrijke
omvangrijkekennis
kennisen
enwonderschoon
wonderschoontalent.
taknt.Maar
Mur
het geheim der
der algemeene
algemeene vereering,
vereering, die
die Haar
Haar van Haar volk toekomt, ligt elders.
eld!rs. In
In dit
ditopzicht
opzicht
Hae hoog
e hoog!
opvatting
voelt de
de Nederlander
Nederlanderzeer
zeerfijn.
fijn.Dit
Ditgeheim
geheimligt
ligtininHaarvlekkelooze
Haarvlekkdoozeleven,
leven,ininHa
e opvatting
eerbi~dg g~paard.
D;liefde
liefd~
van Hare
in Haar
Haar sterken
sterken wil.
wil.Ware
Ware liefde
liefdegaat
gaataltijd
altijdmet
meteerbied
Hare roeping, in
:paard. D:
van
hetNederlandsche
Nederlandsche volk
volkvoor
voorzijn
zijnKoningin
Koninginisisecht,
echt,omdat
omdatdedeeerbied
eerbied
daarm~d~
onafvan het
daarm
ede onafscheidelijk is verbonden. Ja,
Ja, ten
ten gevolge
gevolge hiervan
hiervan isisdie
dieliefde
liefdeniet
nietalleen
alleenbijbijh :t
h ~tklim
klim:nen
der
enen der
de
band
tusschert
Oranje
en
N
..:d;rland
inniger
gejaren
voortdurend
toegenomen,
maar
is
jaren voortdurend toegenomen, maar is
band tusscheii Oranje
Nederland inniger geworden
worden dan ooit.
eigenschappen,waardoor
waardooronze
onzeHooge
HoogeSouvereine
Souvereinezich
zichkenmerkt,
k~nm::rkt,hh~bb~n
daartoe
Twee eigenschappen,
ebben daartoe
bovendien in
in groote
groote mate
mate medegewerkt.
medegewerkt.
De eerste
eersteeigenschap,
eigenschap,die
dieikikopop
oog
heb,
laat
zich
niet
b~ter
aanduid;n
dandoor
dooree ne
ne
hethet
oog
heb,
laat
zich
niet
beter
aanduid
:n dan
d;n
onst..;rL1ijk~n
Vad!r
herinneling aan
aan het
hetbeeld
beeldvan
vanden
denGrooten
Grooten
Zwijger.
Het
grootste
herinnering
Zwijger.
Het
grootste
in in
den
onsterf
;lijk :n Vader
Vaderlands was
was zijn
zijn ongeëvenaarde
ongeëvenaarde vrijheidszin
vrijh::idsz;in bij
bij vastheid
vasthdd van
van eigen
eigenovertuiging.
onrtuiging.Alle
Alle
des Vaderlands
dwang was hem
hem vreemd.
vreemd. Geloofsdwang
Geloofsdwang haatte
haatte hij.
hij. Machtspositie
Machtspositie voor
voor zichzelf
zichzdf wenschte
wenschte hij
hij
dwang
Geh~elHare
Hare
Voor de
de vrijheden
vrijheden des
des lands
lands ging
ging zijne
zijne worsteling
worsteling tot
totzijn
zijndoodsnik
doods nik toe.
toe.Geheel
niet. Voor
regeering levert
Vorstin in
in dit
ditopzicht
opzichteen
eengeesteskind
g~esteskindvan
vanHaar
Haargrooten
grooten
regeering
levert het bewijs dat onze Vorstin
voorzaat is. Waar
Waar zij
zij optreedt,
optreedt, legt
legt Zij
Zijhiervan
hiervangetuigenis
getuigenisafafenenHare
Haredaden
dadenzijn
z;ijndaarmede
daarmede
voorzaat
b~eldvan
vanPrins
Prins
volkomen overeenstemming.
overeenstemming. Tal van
van malen
malen riep
riep Zij
Zij voor
voor ons
ons het
hetbeeld
immer in volkomen
WILLEM op,
woelingen der
der tijden
tijden aan
aanden
d~nvrijheidszin
vrijh~idszinded~juiste
juisterichting
richtinggaf",
gaf",enen
WILLEM
op,die
die"in
„in de
de woelingen
was het
hetdat
datZijZijjuist
juist
b::ide
vrijh::idsh!lden,
GASPR
COLIGN I{ en
enGUSTAAF
GUSTAAF
kenmerkend was
de de
beide
vrijheidshelden,
GASP
.R DEDECOLIGN
ADOLF van
door te
te Parijs
Parijs en
en Stockholm
Stockholm een
eenkrans
kranstete
ADOLF
vanZweden,
Zweden,ininhet
het oog
oog loopend
loopend huldigde, door
ben. Ook in zooverre zet
zet onze
onzeVorstin
Vorstinde
deroemrijke
roemrijk~tradities
traditiesvan
vanhet
het
hechten aan
aan hunne
hunnegrafto
grafton
hechten
_nben.
Oranjehuis voort,
één enkel
enkel opzicht
opzicht zelfs
zelfseen
eenschijn
schijnvan
vanpartijdigheid
partijdighûdop
opzich
z;ich
Oranjehuis
voort, zonder
zonder ooit in één
te laden. Zij was en is Koningin in den
den zz;iver
constitutioneelen zin
drukt
zinvan
vanhet
hetwoord
woord-en
en drukt
:iver constitutioneelen
Haar eigen
eigenstempel
stempelopopdedeuitoefening
uitoefening
van
Koninklijk
gezag.
Koningin
WILHE:LMINA
tegelijk Haar
van
hethet
Koninklijk
gezag.
Koningin
WILHELMINA
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levert het welsprekend
welsprekend bewijs,
bewijs, dat
dat inindedeconstitutioneele
constitutioneelemonarchie
monarchiededepersoonlijkhe
persoonlijkheid
idvan
van
de natie
natie behoudt.
behoudt.
de Souvereine
Souvereine hare
hare groote
groote en weldadige
weldadige beteekenis
beteekenis voor
voor de
andere eigenschap,
eigenschap, die
zulk eene
eene groote
groote plaats
plaats in
in het
het hart
hart van
van het
het
De andere
die onze
onze Koningin
Koningin zulk
Nederlandsche volk
deze, dat Zij
Zij in
in hart
hart en
en nieren
nieren eene
eene Nederlandsche
Nederlandsche is.
is.
Nederlandsche
volk doet
doet innemen,
innemen, is deze,
eIken souverein dreigt
dreigt min
min of
ofmeer
meerhet
hetgevaar,
gevaar,om,
om,waar
waarhij
hijdagelijks
dagelijksniet
nietalleen
alleeninineen
een
Voor elken
nationale,
nationale, maar
maar ook in eene
eene internationale
internationale sfeer
sfeer verkeert,
verkeert, het
hettypisch
typischvaderlandsch
vaderlandschkarakter
karakter
niet geheel
geheel en
en alaltot
totzijn
zijnrecht
rechttetedoen
doenkomen.
komen.Onbewust
Onbewustzuigt
zuigtmenige
menigedynastie
dynastie het
het
niet
vreemde ten
eigene in. Daarvan
Daarvan nu
vreemde
ten koste
koste van
van het
het eigene
nu is bij
bij onze
onze Koningin
Koningin geen
geen sprake.
sprake. Het is
is
van algemeene bekendheid, hoezeer
hoezeer Hare
Hare Majesteit
Majesteit wars
wars isis van
vanalaldie
dieinsluipsels
insluipselsvan
vanvreemde
vreemde
bestanddeelen in
volksleven en van
van vreemde
vreemde talen
talen ten
ten koste
koste van
vanhet
hetNederlandsch
Nederlandschinin
bestanddeelen
in ons volksleven
voordracht, in lied, in
in wetenschap.
wetenschap. Zelf
Zelfgewoon
gewoonininonberispelijk
onberispelijk en
enkernachtig
kernachtig Nederlandsch
Nederlandsch
voordracht,
spreken en te
te schrijven,
schrijven, beijvert
beijvert Zij
Zij zich
zich onze
onzeschoone
schoonemoedertaal
moedertaalhet
hetalgemeen
algemeengoed
goedvan
van
te spreken
geheel ons volk te doen
doen blijven.
blijven. Trouw
Trouw hield
hield Zij,
Zij, alal de
dejaren
jaren door,
door, ter
ter beveiliging
beveiliging van
van dien
dien
geheel
dit opzicht
opzichtwas
was Haar
Haar bezoek,
bezoek, enkele
enkele jaren
jaren na
na Hare
Hare inhuldiging,
inhuldiging,
kostbaren
kostbaren schat,
schat, de
de wacht. In dit
aan
Taal- en
en Letterkundig
Letterkundig congres
congres tete Deventer,
Deventer,eene
eeneschoone
schooneprofetie.
profetie.Een
Eenhollandsch
hollandsch
aan het Taaltaalman en letterkundige
letterkundigeals
alsNICOL
NICOLAAS
Steeds
BEETSwas
wasdan
danook
ookde
de man
man naar
naar Haar
Haar hart. Steeds
AA S BEETs
taalman
Zij zich
zich bereid
bereidtetewillen
willenmedewerken
medewerkentot
totverheffing
verheffingvan
vanhet
hethollandsche
hollandschelied,
lied,gelijk
gelijktot
tot
toonde Zij
zuivering onzer
onzer rijke
rijke hollandsche
Koningin bovendien
bovendien zelf
zelfgeen
geentalentvolle
talentvolle
zuivering
hollandsche taal.
taal. Geeft onze Koningin
Nederlandsche teekenteeken- en
enschilderkunst?
schilderkunst? Onbewust
Onbewustisisook
ookhier
hiereen
eengroote
grooteinvloed
invloed
proeven van Nederlandsche
goede van
van de
deLandsvrouwe
Landsvrouwe uitgegaan.
uitgegaan. Door
Doordit
ditHooge
Hoogevoorbeeld
voorbeeldgedrongen,
gedrongen,zijn
zijn velen
velen
ten goede
hunne eigen taal
taal meer
meer gaan
gaan waardeeren,
waardeeren, bestudeeren
gebruiken en is ook
ook te
te dien
dienaanzien
aanzien
hunne
bestudeeren en
en gebruiken
het zuiver Nederlandsch
Nederlandsch karakter
karakter van ons
ons volk
volkbeter
beterbewaard.
bewaard.
zelfs geen
geenverband
verl;>and zoeken
zoeken tusschen
tusschen het
hetsteeds
steedskrachtiger
krachtigerzich
zichontwikkelend
ontwikkelend
Mag ik zelfs
nationaliteitsgevoel op ieder
ieder gebied
gebieden
endezen
dezenopopden
denvoorgrond
voorgrondtredenden
tredendenkaraktertrek
karaktertrekonzer
onzer
Koningin? Wij zien
zienNederland
Nederlandinindedelaatste
laatstevijf
vijfen
entwintig
twintigjaren
jarenals
alshet
hetware
ware ontstoken
ontstoken in
in
Koningin?
geestdrift voor
eigen cultuur.
cultuur. Op
Op de
de breede
breedeterreinen
terreinenvan
vanwetenschap
wetenschapen
enkunst
kunstworden
worden
geestdrift
voor een eigen
echt-Nederlandsche lauweren
lauweren geplukt.
geplukt.
In steeds
steeds grooter
grooter getale
getale worden
worden deze
deze schatten
schattennaar
naar het
het Buitenland
Buitenlanduitgedragen
uitgedragenen
enaldaar
aldaar
gewaardeerd
dit alles
alles vond
vond niet
nietalleen
alleensteun
steunbij
bijonze
onzeSouvereine,
Souvereine,
gewaardeerden
en genoten.
genoten. En
En veel
veel van dit
doordien Zij zich
zich bereid
bereidverklaarde
verklaarde voor
voor tal
tal van
van op
opdeze
dezegebieden
gebiedenwerkzame
werkzame kringen
kringen als
als
doordien
Beschermvrouw op te
te treden,
treden,maar
maardoordien
doordienzezebovendien
bovendienhielp
hielpmet
metgeld.
geld.Doch
Dochmeer
meerdan
dandit
dit
Beschermvrouw
de telkens
telkenszich
zichspontaan
spontaanuitende
uitendeVorstelijke
Vorstelijkewilwil
hetleiden
leidenvan
vandedenationale
nationaleontontbeteekende de
tottothet
wikkelingin
inNederlandsche
Nederlandschebaan.
baan.Ons
Onsvolk
volk
blijft
Koningin
WILHELMINA daarvoor
daarvoor dankbaar.
dankbaar.
wikkeling
is isenenblijft
Koningin
WILHELMINA
minder is die
die band
band tusschen
tusschen Oranje
Oranje en
en Nederland
Nederland gedurende
gedurende de
de laatste
laatste vijf
vijf en
en
Niet minder
twintig jaren
jaren versterkt
versterkt door
door Hare
Hare Majesteit's
Majesteit's levendige
levendige belangstelling
belangstelling in
in wat
watgodsdienst,
godsdienst,
twintig
zending
kerk betreft.
Wij betreden
betreden hier
hier een
eenteer
teergebied,
gebied,dat
datsoberheid
soberheidinindedebespreking
bespreking
zending en kerk
betreft. Wij
Maar ieder religieus
religieus gemoed
gemoed isis er
eronze
onzeVorstin
Vorstindankbaar
dankbaar voor,
voor, dat
datZij,
Zij,waar
waarZij
Zijzich
zich
eischt. Maar
ook bevindt, hetzij
hetzij hier
hier hetzij
hetzij in
inden
denvreemde,
vreemde,zich
zichnimmer
nimmerHare
Harebelijdenis
belijdenisschaamt.
schaamt.Ook
Ookin
in
opzicht isisZij
Zijeen
eenheerlijk
heerlijkvoorbeeld
voorbeeldvoor
voorvelen,
velen,wier
wiergodsdienst
godsdienstover
overdedegrenzen
grenzenterstond
terstond
dit opzicht
Zij in Parijs
Parijs één harer
harer voorvaderen
Zij in Zweden en
en Noorwegen
Noorwegen
verflauwt. Hetzij Zij
voorvaderen eert,
eert, hetzij
hetzij Zij
trouw
den
kerkdienst
volgt,
immer
is
Zij
dezelfde,
als
die
in
ons
land
zich
neerzet
onderdede
trouw
kerkdienst
immer Zij
die in ons land zich neerzet onder
prediking des Woords, of
of Hare
Hare voortdurende
voortdurende belangstelling
belangstelling in
in het
het zendingswerk
zendingswerk toont,
toont,ofofden
den
Evangelisatiearbeid
kerk der
vaderen eert.
woorden bij
bij de
deinhuldiging
inhuldiginginin
Evangelisatiearbeidsteunt
steuntofof de
de kerk
der vaderen
eert. De woorden
XIV
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18g8
door Haar
Haar gesproken:
gesproken: „Hoog
"Hoog isis de
de roeping,
roeping, schoon
schoon de
de taak,
taak, die
die God
God op
op Mijne
Mijne schouders
schouders
1 898 door
gelegd heeft"; de
1913 aan
aan het
hetververde herinnering
herinnering op
op het
het eeuwfeest
eeuwfeestonzer
onzeronafhankelijkheid
onafhankelijkheid in
in 1913
VAN HOGENDORP
en en
de de
zijnen
Voorzienigheid"; de
de
trouwen van
van VAN
HOGENDORP
zijnen"op
„opdedehulp
hulp der
der goddelijke
goddelijke Voorzienigheid";
vernieuwing te
WILLEM,
te den
denBriel
Brielinin1922
1922van
vandedebelijdenis
belijdenisvan
vanPrins
Prins
WILLEM, die
die„zich
"zichvasthield
vasthieldals
als
ziende den
den Onzienlijke"
zijn
alle
openbaringen
ziende
Onzienlijke" - hethet
zijn
alle
openbaringenvan
vanden
denHoogeren
Hoogeren geest,
geest, die
die onze
onze
Haar leven en
en werk
werk leidt. Maar
Maar nog heerlijker
heerlijker kwam
Zij in 1912
1912 te
te
Koningin in Haar
kwam dit
dit uit,
uit, toen Zij
lauwerkrans neer
neer te leggen
punt van
van een grooten lauwerkrans
leggen
Parijs,
omgeven en op het
het punt
Parijs, door honderden omgeven
woorden sprak:
aan
van het
het standbeeld
standbeeld van
GASPAR DE
DE COLIGNY,
COLIGNY, de woorden
sprak: „Aan
"Aan den voet
voet
van GASPAR
aan den voet van
van
van dit
ditmonument
monumentvereenigd,
vereenigd,
van kracht
kracht en hoop
hoop in
in Haar
Haar
van
heffen wij
wij onze
onze harten
harten op
op tot
tot
zelden zeer
zeer moeilijk
moeilijk leven.
leven.
niet zelden
heffen
Als wij
wij inindedekomendh
komend
komend~~
God en
en zoeken
zoeken vóór
vóór alle
alle dingen
dingen
Als
dagen jubelen, zij ook
de verheerlijking
verheerlijking van
van Zijn
Zijn
dagen
ook daarom
daarom
de
Naam. Moge
Moge het
het geloof
geloof van
van
ernst de grondtoon
grondtoon onzer
onzerblijdblijdNaam.
ieder,
die Christus
Christus als
als zijn
zijn
schap.
ieder, die
Zaligmaker
steeds meer
meer
Want
gevaarlijke, vreevreeWant gevaarlijke,
Zaligmaker kent,
kent, steeds
selijke
achter ons.
ons.
worden gesterkt,
gesterkt, opdat
opdat wij allen
selijke tijden liggen achter
steeds meer
meer waarachtige
waarachtige getuige tuiZelfs gaapte
gaapte een
een enkele
enkele maal
maal de
de
den Heiland
Heiland worden."
worden."
afgrond voor
gen van den
afgrond
voor de voeten van het
ééne,
Nederlandsche volk
volk en
en
Maar het
het schoonst
schoonst uit zich
ééne, Nederlandsche
godsvrucht in geheel
geheel Haar
Haar
scheen het paleis aan het Noorddie godsvrucht
onberispelijkleven,
leven,rijk
rijk aan werwereinde op
op zijne
zijne grondvesten
grondvesten te
te
onberispelijk
einde
ken
van barmhartigheid,
barmhartigheid, ontontschudden.
onrust en
en
ken van
schudden. Diepe
Diepe onrust
vankelijk voor eiken
elken noodkreet,
noodkreet,
smart
die dagen
dagen het
het
smart moeten
moeten in die
die uit
uit den
denboezem
boezemvan
vanHaar
Haar
deel onzer
onzer Koningin
Koningin zijn
zijn gegedie
deel
steegtoen
toen
volk tot
tot Haar
Haarkomt,
komt,terwijl
terwijlZij
Zij
weest. Doch
weest.
Doch- al alsteeg
eenvoud de
de natie
natie voorvoorhoogte,
zelf in eenvoud
Haar zorg tot de hoogste hoogte,
gaat. Waarlijk,
wij zijn
—hoe velerlei moeite en bekomzijn een
een H.
H. M.
M. Koningin
WILHELMINA -hoe
bekomgaat.
Waarlijk, wij
Koningin WILHELMINA
gelukkig volk
volk met
met zulk
het
monument
van
Admimernis,
Zij,
tijdens
Hare
gelukkig
zulk eene
eene voor
mernis,
heeft
Zij,
tijdens
Hare
voor het monument van AdmiKoningin aan
het
hoofd!
raai GASPARD
COLlGNY in regeering, niet gekend?
gekend?
aan het hoofd!
raal
GASPARD DE
DE COLIGNY
het Oratoire
Oratoire du
du Louvre
Louvre te
Ik
denk aan
aan den
den spanspanMaar ook
ook voor
voor onze
onze het
Maar
Ik denk
Parijs, 2 Juni
juni 191
1912.
Koningin
was dit
ditonwrikonwrik2.
nenden tijd
tijd van den
den Zuid-AfriZuid-AfriKoningin zelf was
baar geloof de
de voorname
voorname bron
bron
baar
kaanschen oorlog, toen eene ontons volk
volk over
over het
het onrecht,
onrecht,den
denBoeren
Boerenaangedaan,
aangedaan,meester
meester
zettende verontwaardiging zich van ons
maakte.
kleine land gevoelde als het
het ware
ware zichzelf,
zichzelf, in
in zijne
zijne vrijheid,
vrijheid, door
door den
dengouddorst
gouddorst
maakte. Ons
Ons kleine
]AMESON en RHODES,
RHODES, gerugsteund
doorCHAMBERLAIN
CHAMBERLAIN en
en KITCHENER,
KITCHENER, aanmannen als
als JAMESON
van mannen
gerugsteund door
gegrepen. Heftig
Heftiglaaide
laaide de
de haat
haat tegen
tegen de
de Engelschen
Engelschenop.
op.Alomwenschte
Alom wenschtemen
menvan
vanonze
onzeRegeering
Regeering
een daad,
daad, waarin
de eisch
eischdeed
deedhooren
hooren van
van internationaal
internationaal recht.
ooit, dan
dan heeft
heeft
waarin zich de
recht. Indien ooit,
het toen strijd
strijd en
en inspanning
inspanning gekost
gekost om,
om, onder
onder strikte
strikte handhaving
handhaving onzer
onzer neutraliteit,
neutraliteit, die
die ons
ons
levensbehoud als
tevens een
een gepaste
gepaste bedding
bedding aan
aan den
denstroom
stroomder
dermachtige
machtigevolksvolkslevensbehoud
als natie
natie is, tevens
beweging te geven.
geven. En
En dat
dat dit
ditgelukte,
gelukte,was
wasmede
medeaan
aanhet
hetwijs
wijsbeleid
beleidonzer
onzerVorstin
Vorstintetedanken.
danken.
Igoo bood
bood Zij
Zij den
denouden
oudenenenhoogvereerden
hoogvereerdenpresident
presidentvan
vanTransvaal,
Transvaal,
November 1900
In November
die onder
onder zijn
zijn vechtend
vechtend volk
volk niet
niet kon
kon blijven,
blijven, een
eenHarer
Harer oorlogsschepen,
oorlogsschepen, de
de „Gelderland"
"Gelderland"
daarmede herwaarts
herwaarts te
te komen.
komen.KRUGER,
KRUGER, die
aanbod dankbaar
dankbaar had
had aanvaard,
aanvaard, en
aan, om daarmede
die dit aanbod

xv

het begin
begin van
van December
Decemberigoo
1900ininden
denHaag
Haagaankwam,
aankwam,werd
werdreeds
reedsden
dendag
dagdaarna
daarna door
doorHare
Hare
in het
Majesteit ontvangen.
Koningin noodigde
noodigde hem
hem aan
bracht hem
hem een
een
Majesteit
ontvangen. De
De Koningin
aantafel;
tafel;de
de Prins
Prins bracht
als een
een echte
echte Oranje
Oranje trotseerde
trotseerde onze
onze Vorstin
Vorstin de
decritiek
critiekvan
vanhet
hetBuitenland.
Buitenland.
tegenbezoek. Fier als
correct als Haar staatkunde tegenover Engeland in die
die dagen
dagen bleef,
bleef,even
evenloyaal
loyaalwenschte
wenschte
Even correct
Zij zich te
te gedrágen
gedragen tegenover
tegenover den
den man,
man,die
diedoor
doordedeTransvaalsche
TransvaalscheenenOranje-Vrijstaatsche
Oranje-Vrijstaatsche
Zij
Regeeringen naar
naar Europa
Europa was
was afgevaardigd
afgevaardigd om
om tetetrachten
trachten daar
daar de
dezaak
zaakder
derRepublieken
Republieken
Regeeringen
de Nederlandsche
Nederlandscheregeering,
regeering,en
eninzonderheid
inzonderheidvoor
voor
bevorderen. Maar met dit al was het voor de
te bevorderen.
Koningin, een
eenzeer
zeer spannende
spannende tijd.
tijd.
onze Koningin,
spanning nam
nam ook
ook voor ons land
land toe,
toe, naar
naar mate de
de tegenstelling
tegenstelling tusschen
tusschen de
de CenCenDie spanning
tralen en de Entente
Entente scherper
scherper werd.
werd. Het
Hetwas
waswel
weleene
eenemerkwaardige
merkwaardige coïncidentie,
coïncidentie,dat,
dat,op
ophet
het
tralen
1908
Keizer
WILHELMIIIIaan
aanonze
onzeKoningin,
Koningin,inin1910
1910de
de
bezoek aan
aan het
het einde
eindevan
vani9°8
bezoek
vanvan
Keizer
WILHELM
Hof van
van den
denKoning
KoningenendedeKoningin
Koningin
van
België,
in 191van
I van
ARMAND
bezoeken aan ons Hof
van
België,
en en
in 1911
ARMAND
FALLIÈRES, denden
president
der
was er
er toen,
toen,ook
ook
FALLIÉRES,
president
derFransche
FranscheRepubliek,
Republiek,volgden.
volgden.Hoeveel
Hoeveel beleid was
meest
vriendschappelijke
bij onze
onze jeugdige
jeugdigeVorstin,
Vorstin,noodig
noodigom,om,
handhaving
bij
bij bij
handhaving
vanvan
de de
meest
vriendschappelijke
betrekkingen, tevens
meest strikte
strikte onzijdigheid
onzijdigheid tetebewaren
bewarenen
enalle
allebondgenootschappen,
bondgenootschappen,
betrekkingen,
tevens de meest
welken aard
aard ook,
ook, onherroepelijk
onherroepelijk af te wijzen!
wijzen! Maar
Maar de
de zwaarste
zwaarste dagen
dagen zouden,
zouden, ook
ookvoor
voor
van welken
in1914
1914 het
hetreeds
reedssmeulend
smeulendvuur
vuurininhelle
hellevlam
vlamlosbarstte
losbarstteen
enzoo
zoo
Koningin, komen,
komen, toen
toenin
onze Koningin,
als geheel
geheelEuropa
Europaininden
dengrooten
grootenoorlog
oorlogwerd
werdgesleept.
gesleept.En
Entoch
tochnam
namZij
Zijbij
bijalalde
dezorgen,
zorgen,
goed als
de handhaving
handhaving onzer
onzer onzijdigheid
onzijdigheid tegen
van Haar
Haareischte,
eischte,
die de
tegen buitenlandschen
buitenlandschen laster
laster toen van
enkele dagen
dagen na
na het
het uitbreken
uitbreken van
van den
den krijg,
krijg, het
hetinitiatief
initiatieftot
tothet
hetoprichten
oprichten
zelf nog, reeds enkele
een Nationaal
NationaalSteuncomité
Steuncomitéten
tenbate
batevan
vanhen,
hen,wier
wiergezinnen,
gezinnen,tengevolge
tengevolgeder
dermobilisatie,
mobilisatie,in
in
van een
kommer verkeerden. Zelf
Zelf woonde
woonde Zij
Zij de
deeerste
eerstevergadering
vergaderingbij
bijenensprak
sprakdáár
dáárHaar
Haarkoninklijk
koninklijk
kommer
woord; zelfs
zelfs voedde
voedde Zij,
Zij,als
alsEere-voorzitter,
Eere-voorzitter,krachtig
krachtigdeze
dezebron
bronvan
vanhulp
hulpvoor
voorduizenden
duizendeninin
woord;
ons land. Zoo was
was onze
onze Vorstin
Vorstin steeds
steeds werkzaam
werkzaam om, zooveel
zooveel Zij
Zij vermocht,
vermocht, den
den nood
nood van
van
ons
Haar
volk
te
verzachten.
Haar
te verzachten.
Hare Majesteit
Majesteit in
in die
die dagen
aan de natie
natie een
een treffend
treffend voorbeeld
voorbeeld
da gen aan
Ook persoonlijk heeft Hare
van eenvoud en
enzelfopoffering
zelfopofferinggegeven.
gegeven.AlAl
wat
niet
alleen
naar
feestelijkheid,maar
maarzelfs
zelfsnaar
naar
wat
niet
alleen
naar
feestelijkheid,
de Koningin
Koningin
glans of grootheid zweemde, werd geweerd of afgeschaft.
afgeschaft. Ook in dit opzicht
opzicht was
was de
glans
Het lijden
lijden van
van Hare
Hare onderdanen
onderdanen w
was
bleef Zij
Zij dan
dan ook
ook
één met Haar volk. Het
as Haar lijden. Trouw bleef
deoorlogsjaren
oorlogsjaren niet
nietgemaakt
gemaakt dan
dan alleen
alleentot
tottroepen-inspectie,
troepen-inspectie,
op Haren post.
post. Reizen
Reizen werden
werden in
inde
of tot deelname
deelname in
in het
hetlot
lotvan
vanrampspoedigen,
rampspoedigen,zooals
zooalsinin1916
1916bij
bijden
denwatersnood
watersnoodop
opMarken
Marken
en te
te Anna-Paulowna,
Anna-Paulowna, en in
in 1917
1917 bij
bij den
den veenbrand
veenbrand in
in Drenthe.
Drenthe.
Haar eenige
eenige tocht in die jaren
jaren zonder
zonderspeciaal
speciaaldoel
doel gold
gold het
hetzendingsfeest
zendingsfeest te Voorschoten.
Voorschoten.
bijzonder in
in die
die bange
bange dagen
dagen behoefte
behoefte
Zou het ook geweest
geweest zijn, omdat
omdat onze
onze Koningin in 't't bijzonder
gevoelde
aan de
de gemeenschap
gemeenschap der
der geloovigen
geloovigen en
en de
de gebeden,•
gebeden,- die van
van daar
daar opstegen
opstegen tot
tot den
den
gevoelde aan
eigenlijk geen
geenvraag
vraagvoor
voorwie
wie
God des
des heils,
heiis, den
denBestuurder
Bestuurder der
der volken?
volken? Maar
Maar die
die vraag
vraag isis eigenlijk
zich den godsdienstzin
godsdienstzin onzer Koningin
Koningin herinnert.
herinnert. Vooral
Vooral echter
het geen
geen vraag
vraag voor
voor wie
wie
echter is het
de Koningin
Koningin op
ophet
heteinde
eindevan
van1914
1914zelf
zelfopstelde
opsteldeenen
nog eens den
den Kerstgroet
Kerstgroet overleest,
overleest, die de
ten
voordeele van
van het
hetKoninklijk
KoninklijkNationaal
NationaalSteuncomité
Steuncomitéliet
lietverspreiden.
verspreiden.Welk
Welkeene
eene
ten voordeele
besliste geloofsovertuiging spreekt uit dat
dat stuk! Van welk eene stille
stille berusting
berusting onder
onderhet
hetkruis
kruis
getuigt die taal!
taal!
"Men
kan zich geen grooter tegenstelling denken dan de heilsbelofte
heilsbelofte Gods
Gods en
enhet
hetleed
leed
,,Men kan
het licht
lichtdier
dier
en de smart,
smart, waaronder
waaronder thans
thans de
de wereld
wereld gebukt
gebukt gaat.
gaat. Doch nooit schitterde ons het
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eeuwige, ontfermende
ontfermende liefde helderder
helderder tegen
tegen dan
dan op
op dit
ditfeest
feestvan
vanonzen
onzenHeiland;
Heiland;immers
immersook
ook
om de ellende te
te dragen,
dragen, waarvan
waarvan wij op dit
dit oogenblik
oogenblik getuige
getuige zijn,
zijn,nam
namHij
Hijonze
onzegestaltenis
gestaltenis
aan. Gelijk
Gelijk het landschap,
aan.
landschap, door
door de
de zon
zon met
metlicht
lichtovergoten,
overgoten, zich
zich baadt
baadt in
in de
de weelde
weelde van
van rust
rust
straalt op het
het hart
hart dat
dat zich
zich voor
voor Hem
Hemontsluit,
ontsluit,vrede
vredeen
enblijdschap
blijdschapafafzoo
zoo
en van kalmte, zoo straalt
vaak Christus'
Christus' liefde het
vaak
het beschijnt".
beschijnt".
't
onze Koningin
Koningin Haar
Haar volk
volk een
een oogenblik
oogenblik in
in Haar
Haar hart
hart doet lezen en
en even
even den
den
't Is
Is of onze
sluier oplicht van
van Haar
Haar geloofservaring.
geloofservaring. Dat
Dat landschap,
landschap, dat
dat vervuld
vervuld met
metzonnewarmte,
zonnewarmte, zich
zich
hetniet
niethethet
beeldvan
vanden
denvrome,
vrome,opopden
denbodem
bodemvan
vanwiens
wiens
baadt
baadt in
in verheven
verhevenkalmte
kalmte- is ishet
beeld
wij hier
hier niet
nietde
deecho
echo
hart, bij uitwendige onrust
onrust en
en noodera,
nooden, toch stille vrede
vrede heerscht?
heerscht? Hooren
Hooren wij
van Paulus' woord: „Droevig
"Droevig en
entoch
tochblijde"?
blijde"?
Ja,
jaren heeft
heeft onze
onzeVorstin
Vorstingedurende
gedurendeHare
Hareregeering
regeeringgekend.
gekend.Maar
Maarniet
nietalleen
alleen
Ja, bange jaren
als
een Koningin,
Koningin, wat
wat meer
meer zegt,
zegt, als
alseene
eeneChristin,
Christin,heeft
heeftZij
Zijzezedoorstaan.
doorstaan.
als een
Dit geldt
geldt echter
echter niet
nietalleen
alleenvoor
voorde
detoestanden
toestandenvan
vanen
endedeverhouding
verhoudingtot
tothet
hetBuitenBuitenland
maar eveneens
aanzien van
bewegingen, deels
deels beroeringen
beroeringen in het
het Binnenland.
Binnenland.
land maar
eveneens ten aanzien
van de bewegingen,
Tijdens de
de regeering
regeeringvan
vankoningin
koninginWILHELMINA
WILHELMINA is iserernu
partijnuen
en dan
dan een
een zeer felle partijstrijd op staatkundig gebied gevoerd en zijn er volkshartstochten ontketend,
ontketend, die
die de
degevaarlijkste
gevaarlijkste
gevolgen
kunnen slepen voor onze nationaliteit
nationaliteit en voor
voor de dynastie.
dynastie. Er
Er zijn
zijn
gevolgen na
na zich hadden kunnen
oogenblikken geweest, waarin
waarin op
op het
hetpolitieke
politiekeoorlogsveld
oorlogsveldalle
allewaardeering
waardeeringvoor
voortegenstanders
tegenstanders
scheen te
te zijn
zijn verdwenen
verdwenen en
enpersoonlijke
persoonlijke grieven
grievenalle
allezakelijke
zakelijke en
en nuchtere
nuchtere beoordeeling
beoordeelinguituitdegolven
golvender
derstaatkundige
staatkundigezee,
zee,dat
datde
deeenheid
eenheidder
dernatie
natiedreigde
dreigde
sloten. Zóó
Zóó hoog
hoogsloegen
sloegensoms
somsde
de Kroon,
Kroon,als
alsstaande
staandeboven
bovende
departijen,
partijen,moeilijker
moeilijkerwerd
werddan
dan
gevaar
en de
de taak
taak van
van de
gevaar te loopen en
er wellicht,
wellicht, als
als er
er soms
soms met
metzulk
zulkeen
eenonheilige
onheiligegeestdrift
geestdriftaan
aan de
de eene
eene of
of
ooit. Weinigen hebben
hebben er
de
andere zijde werd gestreden
gestreden en de
de klove
klove tusschen
tusschenpartijen
partijen hoe
hoe langer
langer hoe
hoedieper
diepergaapte,
gaapte,
de andere
dacht, hoezeer
aan ge
aan
gedacht,
hoezeer daardoor
daardoor het
hetwerk
werkder
derSouvereine
Souvereinewerd
werdverzwaard,
verzwaard, die
die immers
immers de
de
eenheid des
des volks
volks symboliseert.
symboliseert. Maar
Maar ook
ook hier
hier past
past een
eenwoord
woordvan
vaneerbiedige
eerbiedigehulde
huldeaan
aanonze
onze
hoewel nog
nogjeugdig
jeugdigvan
vanjaren,
jaren, nimmer
nimmer ook
ook slechts
slechts een
eenzweem
zweemvan
vanpartijdigheid
partijdigheid
Vorstin, die, hoewel
getoond, maar
maar steeds
steedsnauwkeurig
nauwkeurig het
hetevenwicht
evenwichtheeft
heeftbewaard
bewaardtusschen
tusschen de
deplichten,
plichten,
heeft getoond,
die de Grondwet
Grondwet de Kroon
Kroon oplegt,
oplegt,en
ende
derechten,
rechten,die
diezij
zijHaar
Haarverzekert.
verzekert. In
Inde
deverheven
verhevenen
en
schoone positie der
der strikte
strikte onpartijdigheid
onpartijdigheid isis de
Vorstin
steeds
blijven
staan,
om
op
het
verde Vorstin
staan,
het vereischte oogenblik
oogenblik te handelen,
handelen, zooals
z;ooals Zij,
Zij, als
als constitutioneele
constitutioneele Koningin,
Koningin, meende
meende dat
datwas
wasinin
eischte
het nationaal
nationaal belang.
belang.
enverantwoordelijken
verantwoordelijken arbeid
arbeid isis Hare
Hare Majesteit
Majesteitininzooverre
zooverrerijkelijk
rijkelijk
zwaren en
Voor dien zwaren
beloond, dat
dat niet
nietalleen
alleenHaar
Haarnaam
naamnooit,
nooit,zelfs
zelfsgeen
geenoogenblik,
oogenblik,ininden
denpartijstrijd
partijstrijd is
is gegebeloond,
mengd geworden,
geworden, maar
maar alle
alle partijen
partijen zonder onderscheid
onderscheid Haar
Haar eene
eene diepe
diepevereering
vereeringtoedragen.
toedragen.
republikeinen in ons
ons land
land kwetsen
kwetsen Haar
Haar niet.
niet.
Zelfs de republikeinen
van den
den partijstrijd,
partijstrijd, doorleefde
doorleefde onze
onze Vorstin
Vorstin
Maar nog moeilijker tijden dan ten gevolge van
desociaalsociaalonrust in
in ons
ons volk.
volk. Een
Eenjaar
jaar vóór Hare inhuldiging
inhuldiging had
hadde
door den gedurigen socialen onrust
TRoELsTRA, hare
Statenarbeiderspartij, onder leiding
leidingvan
vanMr.
Mr.TROELSTRA,
democratische arbeiderspartij,
hareintrede
intrede in de StatenGeneraal gedaan.
dat oogenblik
oogenblik wies
wies die
die stroom
stroomgestadig
gestadigniet
nietalleen
alleeninindedebeide
beidetakken
takken
Generaal
gedaan. Sinds dat
der volksvertegenwoordiging,
volksvertegenwoordiging, doch
natuurlijkerwijze ook
Zelfs was
was die
dieaanwas
aanwas
der
doch natuurlijkerwijze
ookin
in het land. Zelfs
zoo sterk, dat de partij
partij in overmoed
overmoed meende,
meende, nu
nu en
endan
dan het
hetzuiver
zuiverevolutionistische
evolutionistischepad,
pad,dat
dat
zóó
langzaam tot
doel leidt,
leidt, tetekunnen
kunnenverlaten,
verlaten,en
entot
totrevolutionnaire
revolutionnairemiddelen
middelenhaar
haar
langzaam
tot het beoogde doel
toevlucht te
te kunnen
kunnen nemen.
nemen.Het
Heteerst
eerst
geschiedde
maandJanuari
Januarivan
van1903,
1903,toen
toen
toevlucht
geschiedde
ditdit
in in
dede
maand
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eerst eene
eene staking
staking in
in het
hetgeheele
geheelehavenhaven-en
endaarna
daarna in
in het
hetspoorwegbedrijf
spoorwegbedrijf werd
werdgeproclameerd
geproclameerd
aal en
verkeer werden
werden afgesloten.
afgesloten. Helaas!
en de
de aderen
aderen van
van het
het nation
nationaal
en inte
internationaal
Helaas! gaven
gaven
rnationaal verkeer
aar al te gretig aan de eischen
eischen der
der arbeiders
arbeiders toe,
toe, zoodat
zoodathet
hetscheen
scheendat
dathet
hetanaranarde directies m
maar
te zullen
zullen worden
wordenbekroond,
bekroond, toen,
toen,
chistisch bedrijf
bedrijf had
hadgezegevierd.
gezegevierd.Deze
Deze overwinning
overwinning scheen te
ten gevolge
gevolge van
van het
hetindienen
indienender
derbekende
bekendestakingswetten,
stakingswetten,die
diehet
hetpersoneel,
personeel,bij
bijhet
hetspoorspooren postverkeer
postverkeer werkzaam,
werkzaam, bij
bij staking,
staking, voort
voortaan
met straf
strafbedreigden,
bedreigden,DOMELA
DOMELA NIEUNIEUweg- en
aan met
WENHUIS enen TROELSTRA
elkander
weer
vonden
Weer werd
werd
WENHUIS
TROELSTRA
elkander
weer
vondentot
toteen
een anarchistisch
anarchistisch complot. Weer
nu in de
de maand
maand April
April tot
- een
tot een
nieuwe
staking
spoorweghavenpersoneel
- nu
nieuwe
staking
vanvan
hethet
spoorwegenen
havenpersoneel
endaarna
daarnazelfs
zelfseene
eenealgemeene
algemeenestaking
stakinggeproclameerd.
geproclameerd.Gelukkig
Gelukkigechter
echterzegevierde
zegevierde
besloten, en
langzamerhand
meer nuchtere
nuchtere zin
zinvan
van
den
hollandschenwerkman
werkmanover
overdien
dienlust
lusttot
tot
langzamerhand de
de meer
den
hollandschen
avonturen en
traden in steeds
steeds grooter
grooter getale
getale de
de christen-werklieden
christen-werklieden tot
tottegenweer
tegenweerop.
op.Waren
Waren
avonturen
en traden
zij waren
waren het
het inzonderheid
inzonderheid voor
voor onze
onze
dagen zorgwekkend
zorgwekkend voor
voor elken
eiken waren
waren vaderlander,
vaderlander, zij
die dagen
die, pas
pas vijf
vijfjaren
jaren aan
aan het bewind, een revolutiegeest zag opvlammen,
opvlammen, als
zelden in
in
Koningin, die,
als zelden
ons land is
is gekend.
gekend.
Maar
bewust van
van Hare
Harehooge
hoogeroeping,
roeping,machtigde
machtigdeZij
Zijdedeverantwoordelijke
verantwoordelijke
Maar ook nu, bewust
ministers
de indiening
indieningder
derzoogenaamde
zoogenaamdedwangwetten,
dwangwetten,die,
die,ininstede
stedevan
vandwang,
dwang, beoogden
beoogden
ministers tot de
de
vrijheid aan
aanhet
hetNederlandsche
Nederlandsche volk
volk teteverzekeren.
verzekeren. En
En even
evenmoedig
moedigteekende
teekende Zij straks
straks
de vrijheid
deTerreur
Terreurop
ophollandschen
hollandschenbodem
bodemniet
niet
die wetten
wetten met
met Haar
Haar naam,
naam, daarmede
daarmede toonende
toonende dat
dat de
wordt geduld.
volle w
waarheid
blijken, toen men
men in
in November
November 1918
I918 hier
hier tete
aa rheid van
De volle
van dit llaatste
aatste zou blijken,
lande pogingen deed om in navolging van Duitschland,
Duitschland, langs
langs den
den weg
weg van
van geweld,
geweld, het
het koningkoningschap
schaffen en
en de
de republiek
republiek tetevestigen.
vestigen.Tijdens
TijdensHare
Haregeheele
geheeleregeering
regeeringheeft
heeftonze
onze
schap af te schaffen
Hetscheen
scheeneen
eenoogenblik,
oogenblik,alsof
alsofons
onsconstitutioneel
constitutioneel
Koningin
geen crisis
crisis doorleefd
doorleefd als
als toen.
toen. Het
Koningin geen
schudde.Van
Van uit
uit Rotterdam
Rotterdam zou
zou de
de victorie
victorieder
derrevolutie
revolutie beginnen.
beginnen.
gebouw op zijn grondvesten schudde.
gebrek. Duizenden
Duizenden zogen
zogen haar
haar als
als honig
honig in.
in.De
Dementaliteit,
mentaliteit,door
door
Aan opruiende ttaal
aal was geen gebrek.
den
langdurigen oorlog
oorlog bedorven,
bedorven, was
was een maar
maar al
al te
te vruchtbare
vruchtbare bodem
bodem voor
voor het
het zaad
zaad der
der
den langdurigen
onruststokers. De wellust
wellust van
van den
den greep
greep naar
naar de
de macht
machtwas
wasop
opde
deaangezichten
aangezichtentetelezen.
lezen.De
De
onruststokers.
de Tweede
TweedeKamer
Kamer maakte
maakte zich
zich hiervan
hiervan tot
tot tolk.
tolk. De
De sociaal-democratisociaal-democratileider dier beweging in de
sche arbeiderspartij,
arbeiderspartij, de
de arbeidersorganisaties,
arbeidersorganisaties, die
die rondom
rondom haar
haar zijn
zijn ververde vakbeweging en de
waren niet slechts van
van plan
plan om
om tetetrachten
trachtenconcessies
concessiesteteverkrijgen,
verkrijgen,maar
maar waren
waren ook
ook
zameld, waren
"datzij
zijaanspraak
aanspraak kunnen
kunnen maken
maken voor
voor het
het
van
meening, dat
dat het
het oogenblik
oogenblik was
was gekomen,
gekomen, „dat
van meening,
groote
werkende
volk
van
ons
land
op
de
overneming
van
de
macht
in
den
staat".
En
de
begroote werkende volk van ons land op de overneming van de macht
de bedoeling,
dat het ddaarom
was, kwam
kwam nog sterker
sterker uit in
in deze
deze woorden:
woorden: „Wanneer
"Wanneer gij
gij
doeling, dat
aa rom te doen was,
desnoods te
te grijpen
grijpen naar
naar de
de macht,
macht, dan
dan antwoord
antwoord ikiku:u:
mij de vraag stelt: wat geeft u het recht desnoods
de rechtsgrond
rechtsgrond is onze
onze noodzakelijkheid en onze
onze onmisbaarheid;
onmisbaarheid; de rechtsgrond
rechtsgrond is, dat
dat wij
wij
aangewezen
zijn, op
op dit
dit oogenblik
oogenblikde
demacht
machttetegebruiken
gebruikenen
endat
datwij
wij die
diemacht
machtkunnen
kunnengebruiken,
gebruiken,
aa
ngewezen zijn,
te voldoen
voldoen door
door middel
middel van
van de
de st
staatsmacht
ingrijpende eischen, die door
door
om te
aatsmacht aan
aan de
de groote, ingrijpende
de
arbeidersklasse worden
worden gesteld,
gesteld, nu
nuzij
zijziet
ziethoe
hoeinindedeons
ons
omringendestaten
statenhaar
haareigen
eigen
de arbeidersklasse
omringende
handenheeft
heeftgenomen".
genomen".Deze
Dezetaal
taal was zuivere revolutietaal;
revolutietaal;
klasse
de leiding
leidingvan
vanzaken
zakenininhanden
klasse de
den Haag
Haag moest
moest gemodelleerd
gemodelleerd worden
wordennaar
naar het
hetroode
roodeBerlijn.
Berlijn.
Zelfs ontzag
ontzag de leider
leider der
der sociaal-democratische
sociaal-democratische partij
Koningin in
in het
het
Zelfs
partijzich
zich niet
niet de Koningin
de
debat te betrekken
betrekken en
Haar op het pijnlijkst
pijnlijkst te
treffen. Hij
zinspeelde er op, als
als zou
zou van
vande
debat
en Haar
te treffen.
Hij zinspeelde
Koningin
hare omgeving
omgeving een
een invloed
invloed uitgaan,
uitgaan, lijnrecht
lijnrecht indruischende
indruischende tegen den
den geest,
geest,
Koningin en hare
--
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er heerscht
heerscht bij
bij de
de groote
groote massa
massa van
van het
hetNederlandsche
Nederlandsche volk,
volk, een
eenmilitaire
militaire invloed,
invloed,een
een
die er
stemmen van
van een
een stelsel,
stelsel,van
vaneen
eengeest,
geest,die
dieo.a.
o.a.aansprakelijk
aansprakelijkisisvoor
voorde
devreeselijke
vreeselijkeen
entreurige
treurige
Intweeërlei
tweeërleiopzicht
opzichtwerd
werdhier
hier
gebeurtenissen, als zich in den
den laatsten
laatsten tijd
tijd hadden
hadden afgespeeld.
afgespeeld. In
Hare
Majesteit grootelijks
grootelijks onrecht
onrechtaangedaan.
aangedaan.
Hare Majesteit
In het
het algemeen
algemeen isis de
desociaal-democratische
sociaal-democratische opvatting,
opvatting, als moest
moest de
de Koningin
Koninginzich
zich
het geheel
geheel niet
niet met
metde
deRegeering
Regeeringbemoeien,
bemoeien,ininstrijd
strijdmet
metde
degrondwettige
grondwettigerechten
rechtenen
enververin het
de Kroon.
Kroon. Bij
Bij de
de inhuldiging
inhuldigingzweert
zweertde
deVorst
VorstofofdedeVorstin
Vorstindedeonafhankelijkonafhankelijkplichtingen van de
hunvermogen
vermogentetezullen
zullenverdedigen
verdedigenenenbewaren.
bewaren.
het grondgebied
grondgebied des
des Rijks
Rijks met
metalalhun
heid en het
Wanneer derhalve
een minister,
minister, b.v.
b.v.over
overdedenationale
nationale
Wanneer
derhalve de
de Souvereine
Souvereine overleg
overleg pleegt
pleegt met een
dan staat
staat het
het Haar
Haar volkomen
volkomen vrij
vrij te
te dien
dienaanzien
aanzienvan
vanHaar
Haargevoelen
gevoelentetedoen
doenblijken,
blijken,
defensie, dan
Zij ter
terzijde
zijdewordt
wordtgestaan
gestaandoor
doorverantwoorverantwoorhoewel Zij geen beslissing
beslissing kan
kan nemen
nemen zonder
zonderdat
datZij
delijke
de oogen
oogen van
van staatslieden,
staatslieden, die
die de
de leuze
leuzeder
derontwapening
ontwapeningofofdie
die
delijke ministers.
ministers. Hetgeen
Hetgeen in de
"geenman
manenengeen
geen
cent"
aanheffen,drijven
drijvenheet
heetinindederichting
richtingvan
vanmilitarisme
militarisme of
ofaanaanvan „geen
cent"
aanheffen,
kweeken van kastegeest
kastegeest is, kan
kan voor
voor Hare
Hare Majesteit
Majesteit gelijk
gelijk staan met het
het voldoen
voldoen aan
aan eene
eene ververkweeken
eedsafleggingisisopgelegd.
opgelegd.En
EndedeKoningin
Koninginverdient
verdienttetemeer
meer
plichting, die
die Haar
Haar door
doordedeeedsaflegging
plichting,
Zij in
inspannende
spannendetijden
tijdenals
alsdedeoorlogsjaren
oorlogsjarenwaren,
waren, daarvan
daarvan dieper
dieper isis doordoorhulde, naarmate
naarmate Zij
drongen
geweest.
drongen geweest.
Bovendien was
was bedoelde beschuldiging
beschuldiging ten
ten aanzien
aanzien onzer
onzer Vorstin
Vorstin al
al zeer
zeerongerijmd.
ongerijmd.
Bovendien
begin Harer
Harer regeering
regeering af is Haar
Haar geheele
geheele streven
streven gericht
gericht geweest
geweest op
op het
hetbehoud
behoudvan
van
Van het begin
Zij
den inte
internationalen
vrede.
Bijna
angstvallig
heeft
zoowel
Harer
Majesteit's
regeering
als
rn ationalen
Bijna angstvallig heeft zoowel Harer Majesteit's regeering als Zij
persoonlijk alles
conflict aanleiding
aanleiding kon
kon geven.
geven. Steeds
Steedsstond
stondZij
Zijop
op
persoonlijk
alles vermeden,
vermeden, wat
wat tot
tot eenig conflict
zorgen,
ook
van
gemobiliseerden,gedurende
gedurendeden
denoorlogstijd
oorlogstijdteteverzachten.
verzachten.
de bres
bres om
omdedezorgen,
ook
van
dedegemobiliseerden,
In alles toonde Zij zich de Landsmoeder,
Landsmoeder , die met
met de
de kinderen
kinderen des
des volks
volks medeleefde
medeleefde en medemedeleed. Alleen hield
hield Zij steeds den eersten en
en voornaamsten
voornaamsten plicht
plicht in het
het oog,
oog, die
die op
op Haar
Haar als
als SouveSouvereine rustte, namelijk het verdedigen
verdedigen en
enbewaren
bewarenvan
vande
deonafhankelijkheid
onafhankelijkheiden
enhet
hetgrondgebied
grondgebied
des Rijks
Rijks met al
stede van
vanmilitaristisch
militaristischwerk,
werk,was
wasdit
ditvredesarbeid
vredesarbeidininden
den
al Haar
Haar vermogen.
vermogen. In stede
van het
het woord.
woord.
besten zin van
Zóó
zoo goed
goedals
alsgeheel
geheelhet
hetNederlandsche
Nederlandschevolk
hetook
ookverstaan.
verstaan.Want
Wantnauwelijks
nauwelijks
Zoo heeft zoo
volk het
scheen het ernst te
te worden
worden met
met de
derevolutie
revolutieofofdáár
dáárbrak
brak de
de diep
diepininons
onsvolk
volkgewortelde
geworteldeliefde
liefde
tot het
het huis
huis van
vanOranje
Oranje op
oponweerstaanbare
onweerstaanbare wijze
wijze los.
los. Duizenden
Duizendenjongemannen
jongemannenvan
vanallerlei
allerlei
godsdienstige en
en staatkundige
staatkundige gezindheid
gezindheid maakten
maakten zich
zich op
op ter
ter beveiliging
beveiligingvan
van het
hetstaatsbestuur
staatsbestuur
en de
de rechten
rechten der
der Koningin.
Koningin.Spontaan
Spontaan vormde
vormde zich
zichuit
uithet
hetmidden
middendes
desvolks
volkseen
eenringmuur
ringmuur
nu de
de wind
wind
om het Vorstelijk paleis. Stumperig kropen de helden van één dag
dag terug, terwijl
terwijl zij, nu
tegen was,
was, naief
naiefbeweerden
beweerdengeen
geengeweld
geweldtetehebben
hebbenbedoeld.
bedoeld.Middelerwijl
Middelerwijlwerd
werdhet
hetgeheele
geheele
hun tegen
als zelden
zelden
'Koninklijke
echt, als
'Koninklijke Huis
Huis het voorwerp eener nationale
nationale betooging, zóó grootsch en zóó echt,
in onze
onze historie
historie isis aanschouwd.
aanschouwd. Zij
Zij vertolkte
vertolkte den
den dank
dank van
van het
het Nederlandsche
Nederlandsche volk
volk voor
voor de
de
trouwen
beleid, die
die de
deVorstin
Vorstinininbange
bangedagen
dagenzoo
zoorijkelijk
rijkelijkhad
hadgetoond
getoonden
envoor
voorden
denzegen
zegen
trouw
en het beleid,
was bewaard.
bewaard.
van den vrede, die,
die, vooral
vooral ook
ook door
door Hare
Hare medewerking,
medewerking, voor
voor ons
ons land
land was
Wij kunnen
kunnen aan
aan die
die zoogenaamde
zoogenaamde November-revolutie
November-revolutieniet
nietterug
terugdenken,
denken,zonder
zonderdat
dat
Wij
wij herinnerd
herinnerd worden
Bijbelwoord: „Gijlieden
"Gijlieden wel, gij
gij hebt
hebtkwaad
kwaad tegen
tegenmij
mij
wij
worden aan
aan het
het oude Bijbelwoord:
gedacht,
heeft dat
dat ten
ten goede
goede gedacht."
gedacht." Want
Want het
het isisons
onsvolk
volkopopnieuw
nieuwduidelijk
duidelijk
gedacht, doch
doch God heeft
dewaarborg
waarborgzijner
zijnervrijheid
vrijheidligt,
ligt,enenOranje
Oranje
geworden dat in
in Oranje
Oranje de
de kracht
kracht zijner
zijner eenheid
eenheiden
ende
vernieuwde
ware zijn
zijn verbond
verbond met
Nederland, toen
toen de Koningin
Koningin van
van het
het Paleis
Paleis tot
tot
vernieuwde als
als het
het ware
met Nederland,
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de geestdriftige
de
geestdriftige schare
schare op hooggestemden toon sprak:
sprak: „Ik
"Ik zal
zal nooit
nooit vergeten
vergeten de
de bewijzen
bewijzen van
van
Als
liefde
ons vaderland,
vaderland, die
die ikikhedenmiddag
hedenmiddagpersoonlijk
persoonlijk heb
hebmogen
mogenaanschouwen".
aanschouwen".Als
liefde voor ons
altijd was
was in
in de ure
altijd
ure des
des gevaars
gevaars de
de band
band weder
weder vaster
vaster gesmeed.
gesmeed. De
Demoeder
moederkan
kanniet
nietbuiten
buiten
haar kind
kind en
en het kind niet buiten
haar
buiten de
de moeder.
moeder.
de republikein,
republikein,als
als stond
stondhet
hetvorstenhuis
vorstenhuishet
hetvolksbelang
volksbelangin
inden
denweg!
weg!
Wat raaskalt dan ook de
Zie eens naar
Dáár is nu geen
Zie
naar Frankrijk.
Frankrijk. Dáár
geen koningschap
koningschap meer, maar
maar een socialistische president
president
der
republiek. Is dáár
dáár nu
der republiek.
nu geen
geen militarisme
militarisme meer,
meer, maar
maar ontwapening?
ontwapening? Vindt
Vindt gij
gij dáár
dáár socialisocialisatie
en
geen
kapitalisme?
Bestaat
dáár
meerder
vrijheid
dan
bij
ons?
Die
vragen
stellen
satie
geen kapitalisme? Bestaat dáár meerder vrijheid dan bij
Die vragen stellen isis
beantwoorden. Sarcastisch
Duitsch stelsel,
stelsel,
hetzelfde
hetzelfde als
als ze beantwoorden.
Sarcastischglimlachen
glimlachenwij.
wij.Of
Of voorspelt
voorspelt het
het Duitsch
afgescheiden
moeilijkheden met
met het
hetbuitenland,
buitenland,voor
voorhet
hetDuitsche
Duitschevolk
volkeen
een
paradijsafgescheiden van de moeilijkheden
paradijs-.
toestand? Of ademt de Sovjet-republiek
Sovjet-republiek den
den geest
geestder
derware
warevrijheid?
vrijheid? Nog eens:
eens: wij
wij halen
halen spotspottend de schouders
schouders op en
en gevoelen
gevoelen ons
onsgelukkig
gelukkig in
in de
deschaduw
schaduwvan
vanden
denOranjeboom.
Oranjeboom. Ja,
Ja, meer
meer
nog, wij
enen
cl?,d~echte
wij weten
wetendat
datonder
onderzijn
zijnschuts
schutsdedegezonde
gezondevolksontwikkeling
volksontwikkeling
echtevrijheid
vrijh~idalleen
alleen
gewaarborgd zijn.
gewaarborgd
Zeker,
land doorleeft
doorleeft zware
zware tijden.
tijden. De
Degeldelijke
geldelijkelasten
lastendrukken
drukkenzwaar
zwaarop
opdede
Zeker, ook ons land
de orde
orde van
vanden
den
bevolking.
industrie zijn
zijn ernstig
ernstig geschaad.
geschaad. Werkeloosheid
Werkeloosheid is aan
aan de
bevolking. Handel en industrie
dag. Voor honderden
de bestaans-moeilijkheden.
bestaans-moeilijkheden. De geest
geestvan
vanongeongedag.
honderden vermeerderen
vermeerderen gedurig de
bondenheid, die
die in
in de
de oorlogsjaren
oorlogsjaren aan
aan het
het licht
licht trad,
trad, wordt
wordt helaas!
helaas! gevoed
gevoed door
door een
een in
invelerlei
velerlei
de rijpere
rijpere jeugd
jeugd baart
baart nu
nu
kringen
mentaliteit onder
onder de
kringen heerschende
heerschende ontevredenheid.
ontevredenheid. Vooral
Vooral de mentaliteit
en dan groote zorg.
zorg. En
En onder
onder dit
ditalles
alleswoelt
woelten
enwerkt
werkten
enwroet
wroetde
derevolutiezin
revolutiezinvan
van1918
I9I8voort.
voort.
Want hij
hij is als de
de Medusakop,
Medusakop, die,
die, hoe
hoeook
ookgekwetst,
gekwetst,telkens
telkensweer
weeraangroeit.
aangroeit.
Maar desniettemin
Want de
de groote
groote meerderheid
meerderheid van het
het NederNederMaar
desniettemin versagen
versagen wij
wij niet.
niet. Want
landsche
trotseert moedig
vijand met
met de
de ontplooide
ontplooide banier,
banier, waarin
waarin het
hetaloude:
aloude:
landsche volk
volk trotseert
moedig dien vijand
..„God,
God, Nederland
Nederlanden
enOranje"
Oranje" geschreven
geschreven staat.
staat. Nieuwe
Nieuwelevenskracht
levenskrachtspreekt
spreektuit
uittal
talvan
van woorden
woorden
en daden
daden van
van onze
onze trouwe
trouwe vaderlanders;
vaderlanders; men
men beijvert
beijvert zich
zichallerwegen
allerwegenom
omhet
hetNederlandsche
Nederlandsche
volk weder
weder krachtig
krachtig op
weg van
van eene
eene rustige
rustige en
enenergieke
energieke ontwikkeling
ontwikkeling te
te doen
doen voortvoortop den weg
schrijden.
goed oud-Hollandsche
oud-Hollandsche gewoonte
honderden dit streven
streven met
met hun
hun
schrijden. Naar
Naar goed
gewoonte steunen
steunen honderden
naam,
hun geld.
geld. Nieuwe
Nieuweschakels
schakels worden
worden in
inhet
hetwereldverkeer
wereldverkeer gelegd;
gelegd; nieuwe
nieuwe
naam, hun
hun kennis, hun
ûet in
in één
éénwoord
woordde
demoeilijkheden
moeilijkhedenmoedig
moedig
organisaties komen
naar voren.
organisaties
komen hier
hier te lande naar
voren. Men ziet
met
stoerevolharding
volhardingteteboven
boventetekomen.
komen.
onder de
tracht
onder
de oogen
oogen -enen
tracht
zeze
met
stoere
het middelpunt
middelpunt van
van geheel
geheel deze
deze beweging
bewegingstaat
staatonze
onzeVorstin
Vorstin met
met de
dekracht
krachtvan
van
En in het
dekleinste
kleinstebijzonderheden
bijzonderheden
Haar wil en
enenergie.
energie.Met
Methet
hetraderwerk
raderwerk der
dersamenleving
samenleving tot
tot in
inde
Haar
nueens
eensnieuwe
nieuwebanen
banen
bekend en met
met warme
warme liefde
liefde voor
voor geheel
geheel haar
haar volk
volk bezield,
bezield, helpt
helpt Zij
Zij nu
bekend
steunt Zij
Zij dan
dan weder
wederbestaande
bestaande ondernemingen;
ondernemingen; stort
stortZij
Zijandermaal
andermaal nieuw
nieuwleven
leveninin
openen, steunt
zwakke aderen
volkslichaam uit. Aan
Aan een
een bijna
bijnaniet
niettetenoemen
noemenaantal
aantalvereenigingen
vereenigingen-zwakke
aderen van
van het volkslichaam
genootschappen op het
het gebied
gebiedvan
vanwetenschap
wetenschapen
enkunst,
kunst,landbouw
landbouwen
enscheepvaart,
scheepvaart,armenarmenof genootschappen
Zijharen
harenzedelijken
zedelijkenen
engeldelijken
geldelijkensteun.
steun.
jeugdwerken
ensport,
sport,verleent
verleentZij
zorg en weldadigheid, jeugdwerk
geestelijke en zedelijke verheffing
verheffing van
bij de
de Kroon
Kroon levendig
levendig~
Al wat de geestelijke
van ons volk bedoelt, vindt bij
belangstelling. Op
Op godsdienstig gebied is de
de Souvereine
Souvereine een
eenvoorbeeld
voorbeeld voor
voor geheel
geheelde
denatie.
natie.
belangstelling.
in deze
dezeveelzins
veelûnsdonkere
donkeretijden,
tijden,wijst
wijstOranje
Oranje ons
onseen
eenveilig
veiligspoor
spoornaar
naareen
eentoekomst
toekomst
Ook nu, in
van licht
licht en
en zegen.
zegen.
Daarom is er alle reden
reden tot blij
blij gedenken;
gedenken; tot
tot een
een spontane
spontane hulde
hulde aan
aan onze
onze Koningin;
Koningin;
Daarom
ootmoedigen dank
dank aan
aan God,
God, die
die ons
onsHaar
Haarliet
lieten
enons
onseene
eenetroonopvolgster
troonopvolgsterschonk.
schonk.
tot ootmoedigen
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Maar die
Maar
die vreugde
vreugde en
en dankbaarheid
dankbaarheid moeten
moeten in zich
zich bergen
bergen kiemen
kiemen van
van vernieuwde
vernieuwde
vaderlandsliefde en
trouw aan
aan Oranje.
Oranje. De woorden
woorden en wenschen
wenschen dienen
dienen in
indaden
dadenteteworden
worden
vaderlandsliefde
en trouw
omgezet.
om
gezet.
Gedenken
denken en
en doen.
doen.
Gedenken is: denken
Oranje gedenken
doen als
als Oranje.
Oranje.
Oranje
gedenken is: denken aan en doen
Dat beteekent: worstelen, als het moet
moet ten
ten koste
koste van
van het
het leven,
leven, voor
voor de
de vrijheid
vrijheid en
en den
den
van het
hetdierbaar
dierbaar vaderland.
vaderland.
bloei van

De krans, door Hare Majesteit Koningin
Koningin
WILHELMINA eerbiedig
eerbiedig neergelegd
neergelegd aan
aan
den voet van
van het
het monument
monument van
van den
den
DE COLIGNY
COLlGNY in het
het
Admiraal GASPARD
GASPARD DE
Oratoire du Louvre te Parijs, 2 Juni 1912.
Oratoire
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HOOFDSTUK I.
ORANJE -NASSAU.
HET HUIS VAN ORANJE-NASSAU.

BLOED - NERLANDSCH
BLOED
NEÊRLANDSCH BLOED
NASSAUSCH BLOED

DOOR
F. DE
DE BAS,
BAS, Luitenant-Generaal.
Luitenant-Generaal.

HARE
MAJESTEIT WILHELMINA
WILHELMINA
H AR E MAJESTEIT
Koningin
der Nederlanden,
Nederlanden,
Koningin der

S
S

edert
vijf-en-twintig jaren
jaren hoofd
hoofd van
van het
het door
door God
God meest
meestgezegende,
gezegende,oudste,
oudste,eêlste,
eêlste,
edert vijf-en-twintig
door land en
en volk
volkop
opdedehanden
handengedragen,
gedragen,ter
tergansche
gansche w\!reld
geëerbiedigde, uit ons
ons
door
wereld geëerbiedigde,
eigen vaderland
vaderland ontsproten
ontsproten Vorstenhuis --.

gezegende:
Meest gezegende:
reeds 14
I4 eeuwen
eeuwen geleden
geleden gold
gold de
de eerste
eerste uit
uitoorkonden
oorkonden bekende
bekende voorvoorreeds
vader der graven
graven van
van Nassau
Nassau als
alsde
demeest
meestinvloedrijke
invloedrijkeambtenaar
ambtenaarbijbijeen
eender
dereerste
eersteFranFranvader
kische koningen.
koningen.
kische
aanûen van
van het
het geslacht
geslacht der
derNassau's,
Nassau's,achtereenachtereenBetreffende
toenemende aanzien
Betreffende het steeds toenemende
volgens graven,
graven, vorsten,
vorsten, koningen
koningen en keizers,
keizers, getuigde
getuigde alreê
alreê in
in 16go
I690de
degrondlegger
grondleggervan
vande
de
volgens
wetenschappelijkeheraldiek,
heraldiek,PHILIPS
PHILlPS JACOB SPENER: "De
Nassau'ers staan
roem en
en in
in
wetenschappelijke
„De Nassau'ers
staan in
in roem
"ouderdom
bij geen
geenenkel
enkelvorstelijk
vorstelijkgeslacht
geslachtten
tenachteren;
achteren;zijzijovertreffen
overtreffenverreweg
verrewegde
demeeste
meeste
„ouderdom bij
„overige".•
"overige"
WILLEM I,I,een
Vader des Vaderlands,
Vaderlands, bevrijder
bevrijder van dwang
dwang op
op
Prins WILLEM
Prins
een strijder
strijder Gods,
Gods, Vader
godsdienstig
maatschappelijk gebied,
beschermgeest van
reinste, meest
meeststandvastige
standvastige
godsdienstig en maatschappelijk
gebied, beschermgeest
van de reinste,
vrijheidsliefde,
midden van
van gevaren.
gevaren .
vrijheidsliefde, onwrikbaar
onwrikbaarals
alseen
een rots
rots te midden
. WILLEM
beginselen
WILLEM111,
III,Engeland's
Engeland'sgrootste
grootste koning,
koning, vertegenwoordiger
vertegenwoordiger van
van dezelfde beginselen
tegenover
geheel Europa;
Europa; trots voortdurenden
voortdurenden oorlog
oorlog met
met den
den Franschen
Franschen geweldenaar,
geweldenaar, een
een
tegenover geheel
hartstochtelijke
voorstander
van
den
vrede:
den
eenigen
weg
tot
bevordering
en
behoud
van
hartstochtelijke voorstander van den vrede: den eenigen
tot bevordering en behoud van
volkswelvaart.
Beide wereldberoemde
wereldberoemde helden
heldenen
enhunne
hunnenazaten,
nazaten,dedevorstinnen
vorstinnenvan
vanhet
hetHuis
Huisvan
vanNassau
Nassau
hun opgelegd door
door God, Die
Die hen
hen tot
totleidslieden
leidsliedenvan
van
taak, hun
niet het minst, vervulden plicht en taak,
bevoorrecht volk
heil des
des Lands.
Lands.
ons bevoorrecht
volk stelde,
stelde, tot heil
Oudste
Oudste
der nog
nog bestaande
bestaande vorstelijke
vorstelijke en
en andere
andere geslachten;
geslachten;ouder
ouderdan
dandedeherhaaldelijk
herhaaldelijk
der
vervangen Grimaldi's
Savoye in Italië
Italië (1032),
(I032), dan
dan het Huis van
van
vervangen
Grimaldi'sin
in Monaco,
Monaco, dan
dan het
het Huis van Savoye
1017), dan
Waldeck ( (IOI7),
dan de
de Obotriten
Obotriten ininMeklenburg
Meklenburg (II25),
dan
de
zeventiend-eeuwsche
(1125), dan de zeventiend-eeuwsche
tak
keizerlijke en
en koninkkoninktak der
der Bourbons
Bourbons in
in Spanje;
Spanje; ongestoord,
ongestoord,na
nahet
het verdwijnen
verdwijnenvan
van zeven
zeven keizerlijke
lijke regeerende
regeerende dynastiën
dynastiënininFrankrijk,
Frankrijk, van
vanzeven
zevenvorstenhuizen
vorstenhuizenininGroot-Britannië,
Groot-Britannië,van
van
lijke
alle
souvereinen in Duitschland
Duitschland en
en Rusland.
Rusland. De
Deregeeringstoestanden
regeeringstoestanden in
in Afrika
Afrika en
en in
in Azië,
Azië,
alle souvereinen
ook
die van
vanhet
hetkeizerrijk
keizerrijkJapan,
Japan,verschillen
verschillente te
veel
met
Europainineen
eenvergelijking
vergelijkingtete
ook die
veel
omom
met
Europa
treden.
Inonze
onzekoloniën
koloniënklimmen,
klimmen,
volgensfabelachtige
fabelachtigeverhalen,
verhalen,de
deoudste
oudsteregeeringsgeregeeringsgetreden. In
volgens
II
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slachten op
op tot "nabi
„napi Adam",
Adam", den eersten
triensch; doch
eersten trtensch;
doch in
slachten
in werkelijkheid
werkelijkheid dagteekent
dagteekent de
de hethefder oudste
komst der
oudste Indische dynastie
die van Ternate
komst
dynastie - die
Ternate - pas
pas uit de
de 15e
i 5e eeuw.

Edelste:
Nederlandsche
vreemde oorkonden
oorkonden vermelden,
vermelden, hoe
hoe tal
tal van
van Nassau'ers
Nassau'ers zich
zich
Nederlandsche en
en vreemde
bij
geestelijken en
staatkundigen strijd,
overwonnen, ver boven
boven het
hetgewone
gewone
bij geestelijken
en staatkundigen
strijd, overwinnend
overwinnend of overwonnen,
peil der stervelingen hebben
peil
hebben onderscheiden.
onderscheiden.
Meerdere
Huis van
van Nassau
Nassau namen
namen deel
deelaan
aan de
dekruistochten;
kruistochten;enkelen
enkelen
Meerdere voorouders van het Huis
lieten het leven
Menige
lieten
leven in
inhet
hetHeilige
HeiligeLand.
L~nd.
MenigeOtto'er
Otto'eronderscheidde
onderscheiddezich
zichop
ophet
hetoorlogsveld
oorlogsveld
en heeft
en
heeft zich
zich voor
voor het
het omhelsde
omhelsde geloof
geloofopgeofferd.
opgeofferd.
WILLEM
1815 den
den keizerlijken
keizerlijken geweldenaar
geweldenaar
De zoon
zoon van
van Eersten
Eersten Koning
Koning WILLEM riep mede in 1815
van de Fransche
"tot hiertoe
hiertoe en
en niet
nietverder".
verder".
van
Fransche omwenteling toe „tot
Door land en
en volk
volkop
opdedehanden
handengedragen
gedragen getuigen:
rouw der
der Zeven
Zeven Gewesten
Gewestenna
na den
den
getuigen: de rouw
martelaars
dood van
Eersten Oranje
Oranje in
's lands vreugde
vreugde in 1672
1672 bij
bij de
de verheffing
verheffing
martelaarsdood
van den
den Eersten
in 1584, 's
DE WIT en de Staten van Holland
van het al te lang door JOHAN DE
Holland verdrukte
verdrukte „Kind
"Kind van
van Staat",
Staat", vanhetlgdor
waardoor
bezworen; getuigen
getuigende
de
waardoor versnippering,
versnippering, wellicht
wellicht geheele
geheele ondergang
ondergang van
van Nederland is bezworen;
tot den Hoogen
Hoogen God
Godgerichte
gerichtedankgebeden
dankgebeden in
in binnenkamer
binnenkamer en
en heiligdom
heiligdom bij
bij den
denterugkeer
terugkeer
van
erfprins van Nassau
Nassau en
en Oranje
Oranje in
in 1813;
1813;getuige
getuige Neêrlands
Neêrlandsgeluk
geluk den
den3osten
30stenApril
April
van den erfprins
1909 bij
bij de
de geboorte
onvergetelijke, door
door Hare
Hare
1909
geboorte van
van Prinses
Prinses JULIANA; inzonderheid
inzonderheid de
de onvergetelijke,
Koninklijke
Hoogheid als kind
kind bijgewoonde
bijgewoonde betooging
betooging van
van 18
18 Nov.
Nov. 1918
1918 in
inhet
hetMalieveld
Malieveld
Koninklijke Hoogheid
te 's-Gravenhage,
's-Gravenhage, Harer
Harer Doorluchtige
Doorluchtige Moeder
Moederter
tereere!
eere!
Door heel
heel dedewereld
wereldgeëerbiedigd
geëerbiedigd
geslachten,
als telg eener onafgebroken reeks van veertig geslachten,
wier
wier leuze
leuze boven alles
alles klonk
klonk „Gods
"Gods eer,
eer, en
en plicht
plicht tegenover
tegenover het
hef. volk;"
volk;" door
door onvermoeide
onvermoeide
der belangen
belangen van
van's'slands
bronnen van
van bestaan
bestaanen
enhandhaving
handhavingonzer
onzeronafhankelijkonafhankelijkbehartiging der
lands bronnen
heid; door
door hoog
hoog te
te houden
houdenNeêrlands
Neêrlandsaloude
aloudefaam
faamvan
vangastvrijheid
gastvrijheidtegenover
tegenoververvolgde
vervolgde
heid;
gevallen heerschers.
heerschers. Enkel
Enkel lof
lofverkondde
verkonddede
debuitenlandsche
buitenlandschepers
pers
buitenlandsche denkers
denkers en gevallen
buitenlandsche
betreffende het Huis
Huisvan
vanNassau-Oranje,
Nassau-Oranje,inzonderheid
inzonderheidbij
bijbezoeken
bezoekenonzer
onzerVorstinnen
Vorstinnen inin
betreffende
het buitenland.
buitenland.
Als toelichting
Nederlandsehen oorsprong van
van ons
ons
toelichting voor
voor het
het betoog
betoog omtrent
omtrent den
den Nederlandschen
Koningshuis, diene een
een terugblik
terugbliknaar
naarhet
hettijdvak,
tijdvak,waarin
waarinhet
hetlicht
lichtder
derNassau'ers
Nassau'ersbegon
begontete
gloren.
gloren. Dikwerf
Dikwerf mogen
mogen wij
wij ons
onsdaarbij
daarbij herinneren
herinneren de
de woorden
woorden van
van JOHAN
JOHAN GRIMM: „Die
"Die
„Geschichte
aus den
den liebenden
liebenden Armen
Armender
derSage
Sagehervor"
hervor"- maar
"Geschichte geht aus
maarook:
ook:„Wohl
"Wohldem
demVolke,
Volke,
dezebezit
bezithet
het
Huis
vanNassau
Nassauininruimen
ruimenmate.
mate.
"das Mythen
„das
Mythen im
im Hintergrunde
Hintergrundehat"
hat"- enen
deze
Huis
van
Nadat CLOVIS,
CLOVIS, eerste
eerste vorst
vorst der
der Franken,
Franken, naar
naar de
de geschiedenis
geschiedenis verluidt,
verluidt, bij
bijZulpich
Zulpich
het Kleefsche
Kleefsche de
de Allemannen
Allemannen had
had verslagen
verslagen (496),
(496), breidde
breidde hij
hij zijn gebied
gebied ver
ver zuidzuid- en
en oostoostin het
waarts
uiten
endwong
dwongook
ookeen
eendeel
deelvan
van"Frisia"
„Frisia"
gezag
te te
erkennen.
waarts uit
- onzen
onzen bodem
bodem -zijnzijn
gezag
erkennen.
desplitsing
splitsingvan
vanhet
hetrijk
rijkonder
onderzijne
zijnezonen
zonenondermijnden
ondermijndennijd
nijdenenwangunst,
wangunst,welke
welke
Sinds de
CLOTARIUS II
11splitste
splitste
burgeroorlogen ten
gevolge hadden,
hadden,dede
macht
Merovingiërs.
burgeroorlogen
ten gevolge
macht
der der
Merovingiërs.
CLOTARIUS

33

Frankenland
westen, Austrasië
Austrasië ten
oosten, Bourgondië
Bourgondië in het
het
Frankenlandinin drie
drie dee1en:
deelen: Neustrië
Neustrië ten
ten westen,
ten oosten,
midden,
welke voortdurend
voortdurend met
elkaar om de
de overmacht
overmacht streden.
streden. „Frisia"
"Frisia"werd
werdgrootengrootenmidden, welke
met elkaar
deels
Austrasië, dat zich
zich ver
ver over
overLotharingen
Lotharingenuitstrekte.
uitstrekte.
deels ingelijfd
ingelijfd bij
bij Austrasië,
Koning CLOTARIUS
voegdeaan
aan zijn
zijn zoon
CLOTARIUS voegde
zoon DAGOBERT toe
één zijner
zijner voornaamste
voornaamste
Koning
toe één
PEPIJN VAN
ambtenaren, PEPIJN
VAN LANDEN,
LANDEN, als
domus - d.i.
opperhof- of grootgrootals leidsman
leidsman en major domus
d.i. opperhofmeester-—,
en, tot
, en,
tot diens
diens hulp,
hulp, graaf
graaf BERO
BERO:: de
eerste voorganger
voorganger der
Nassau's, van wien
wien
meester
de eerste
der Nassau's,
oorkonden gewagen
gewagen (639).
oorkonden
BERO'S zoon, graaf
graaf OTTO
Ouo (d.i.
rijke of
of gelukkige),
gelukkige), trad
tradaanvankelijk
aanvankelijk op
op als
als gouverneur
gouverneur
(d.i. rijke
van DAGOBERT'S minderjarigen
minderjarigen zoon SIGEBERT (CHILDERIC),
daarna
grootmeester
(CHILDERIC),
daarnaalsalsdiens
diens grootmeester
aan
Austrasische hof.
hof.
aan het Austrasische
BERO's kleinzoon, BERCHARIUS, werd
BERo's
aanvankelijk tweede-,
eerste major
major
werd aanvankelijk
tweede-, vervolgens
vervolgens eerste
domus bij SIGEBERT'S
broeder THEOSIGEBERT'S
AU S TRASIE
AUS
DO RIK (673-69
I ).
DORIK
(673-691).
IN ]X°EEVW
IN
IX.~EEUYV
De opdracht van deze
deze grootmeesters betrof het
beheer van'
s vorsten
~
hetbeheervan
van 'svorsten
's
vorsten huishoudingen
huishoudingen
~
landgoederen,
voorts
de
aanvoering
zijner
landgoederen, voorts de aanvoering zijner
"\: vazallen
Bij de
de zwakzwakhet oorlogspad.
oorlogspad. Bij
vazallen op
op het
heid
der Merovingiërs
Merovingiërs breidden
breidden de
de grootgrootheid der
In
meesters
hunne macht
macht voortdurend
voortdurend uit. In
meesters hunne
wistPEPIJN
PEPIJNVAN
VANHERSTAL
HERSTALalle
alle gezag
Neustrië wist
(687). KAREL
MARTEL
aan
trekken (687).
aan zich te trekken
KAREL MARTEL
voerde
de waardigheid
waardigheid van
vangrootmeester
grootmeester
voerde de
DE KORTE
KORTE maakte,
erfelijk
PEPIJN DE
maakte, onder
erfelijk in. PEPIJN
den
en geestelijkheid,
geestelijkheid, eeneenden steun
steun van adel en
voudig
een
einde
aan
het
schijnkoningvoudig een einde aan het schijnkoningschap der Merovingiërs en steeg,
steeg, met goedgoedkeuring van den Paus,
Paus, zelf
zelften
tentroon
troon (752).
(752).
keuring
KAREL DE
DE GROOTE,
GROOTE, tweede koning
koning
KAREL
uit het
het Karolingische
Karolingische I-iuis
Huis (768-814),
(768-814),
uit
onderwierp ook geheel "Frisia" aan zijnonderwipkghl„Fsa"nzij
verhief de
de door
door de
deMerovingiërs
Merovingiërs
macht. Hij verhief
vrijwel
vrijwel verwaarloosde
verwaarloosde Austrasische
Austrasische gewesten
gewesten tot
tot het
hetmiddelpunt
middelpuntzijner
zijnerheerschappij.
heerschappij.
Aken, de gewone
KAREL DEN
DEN GROOTEN,
GROOTEN, heette
heette in
dien tijd
tijd „het
"het Rome
Rome
gewone verblijfplaats
verblijfplaats van
van KAREL
in dien
van
KAREL, in kerstnacht
kerstnacht van
van 800
800 op
op het
hetvatikaan
vatikaan door
door Paus
Paus LEO
LEO III
van het
het Noorden".
Noorden". Koning
Koning KAREL,
keizer gekroond,
gekroond, gaf nieuwe
nieuwe vormen
vormen aan
aan het
het leenstelsel,
leenstelsel, en
en verdeelde
verdeelde o.a.
o.a. voor
voor het
hetplaatplaattot keizer
in gouwen
gouwen „pagi".
"pagi".Aan
Aanhet
hethoofd
hoofdvan
vanelke
elkegouw
gouwstond
stonddedegraaf,
graaf,
selijk bestuur
bestuur de gewesten
gewesten in
selijk
enoproeping
oproeping
inzonderheid voor uitoefening
uitoefening der
der rechtspraak,
rechtspraak, tot
het innen
innen der
derbelastingen
belastingen en
inzonderheid
tot het
van den
den heerban
heerbanbij
bijoorlogsgevaar.
oorlogsgevaar. Zoo
Zoo waren
waren de
de voornaamste
voornaamste gouwen
gouwen van
van Gelderland
Gelderland en
en
Overijssel: Felua
IJsel), Salo (Salland),
(Salland), Thuente
Thuente (Twenthe)
(Twenthe) e.e.a.a.
Overijssel:
Felua (Veluwe),
(Veluwe), Isloi
Isloï (langs
(langs den
den IJsel),
Bij het leenstelsel
leenstelsel gold
gold landbezit
landbeût als
als grondslag
grondslag voor
voor beheer.
beheer. Allodiale
Allodiale goederen (hereBij
ditatus)
ditatus) vormden
vormden familieeigendom
familieeigendom en
en konden
kondenniet
nietworden
wordenvervreemd.
vervreemd. Beneficium
Beneficium of feud
feudum
urn
heetten de gronden,
gronden, welke
welke door
door keizer
keizer ofofkoning
koninglevenslang
levenslangaan
aanden
denleenman
leenman werden
werden
heetten
geschonken, om
om daarna
daarna weer
weêr aan den leenheer
leenheer te
te vervallen.
vervallen. De
De vazallen
vazallen zwoeren
zwoeren den
deneed
eedvan
van
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trouw aan
trouw
aan den
denleenheer;
leenheer;dedegouwgraven
gouwgravenwaren
warenzijne
zijneambtenaren.
ambtenaren. Sommige
Sommige dezer
dezerhadden
hadden
een eigen
doch bleven ondergeschikt
een
eigen hof (curtis), doch
ondergeschikt aan
aan den
den leenheer.
leenheer.
In dezen
dezen tijd
tijd nu
nu ontmoeten
ontmoeten wij
wij den
den zoon,
zoon, den
den kleinzoon
kleinzoon en
enden
denachterkleinzoon
achterkleinzoon van
van
In
BERCHARIUSals
alsgraven
gravenvan
van de
de Worms-gouw.
domus BERCHARIUSWorms-gouw.
den major domus
zonen
keizer
KAREL,
daarna
tusschen
LODEWI]KDEN
DEN
Twisten
tusschendede
Twisten tusschen
zonen
vanvan
keizer
KAREL,
daarna
tusschen
diedie
vanvan
LODEWIJK
VROMEN,
leiddentottotnieuwe
nieuweverdeelingen
verdeelingen van het
LOTHARIUS
VROMEN,
leidden
het Frankische
Frankischerijk
rijk(817).
(817).
LOTHARlUS behield
behield
de
waardigheid van
zijn gebied,
gebied, waartoe
waartoe Austrasië
Austrasië behoorde,
behoorde, heette
heette naar
naar hem
hem
de waardigheid
van keizer;
keizer; zijn
KAREL DE
838keizer
keizervan
vanFrancia,
Francia,het
heteigenlijke
eigenlijkeFrankrijk.
Frankrijk.
Lotharingen.
Lotharingen. KAREL
DE KALE
KALEwerd
werd in 838
Rijn, waaruit
waaruit allengs
allengs het
hetGermaansche
Germaanscherijk
rijk isisontstaan,
ontstaan,kwam
kwam
Frankenland
den Rijn,
Frankenland ten
ten oosten van den
aan LODEWIJK
LODEWIJK DEN
DEN DUITSCHER.
DUITSCHER.
tottot
HUGO
Sedert kwamen
kwamen telkens
telkensnieuwe
nieuweregelingen
regelingenvoor,
voor,
HUGOCAPET,
CAPET, hertog van
van Francia,
Francia,
machtiger dan
dan zijne
zijne voorgangers
voorgangers en
en tijdgenooten,
tijdgenooten, weder de Karolingers
machtiger
Karolingers verving (987).
(987). In
Inhet
het
geboortetijdperk van
van het Huis
geboortetijdperk
Huis van
van Nassau
Nassau voegde
voegde hij
hij Austrasië
Austrasië nagenoeg
nagenoeg geheel
geheel bij
bij LothaLotharingen, Franconië, Brabant
ringen,
Brabant en Friesland
Friesland bij
bij Oost
OostFrankenland.
Frankenland.
De Karolingische
Karolingische beschaving,
beschaving, daarmede
daarmede het gezag,
gezag, gingen
gingen gedurende
gedurende de
de tiende
tiendeeeuw
eeuwinin
Frankenland
voorbijgaand gevolg
gevolg trad
trad een
een toestand
toestandinin
Frankenland allengs
allengs verloren;
verloren; de
de tucht verslapte. Als voorbijgaand
van regeeringloosheid.
regeeringloosheid. Een
Een blijvend
de ontwikkeling
ontwikkeling van
van de
de gouwen
gouwen tot
tot
van
blijvend gevolg
gevolg daarvan
daarvan was
was de
erfelijk
staatjes.
erfelijk feodale staatjes.
Geheel
anders geschiedde
geschiedde in het
het tegenwoordige
tegenwoordige Gelderland.
Gelderland. De
De eerste
eerstevermelding
vermelding
Geheel anders
van MENGOSUS,
schoonvader
HERIBERT,
van het
het stadje
stadjeGelre
Gelrevonden
vonden
wijwij
bijbij
denden
dooddood
van MENGOSUS,
schoonvader
vanvan
HERIBERT,
graaf
van
de
Wester-gouw,
die
te
Gelre
werd
begraven
(1001).
Een
vijftigtal
jaren
tevoren
had
graaf
de Wester-gouw, die te Gelre werd begraven (looi). Een vijftigtal jaren tevoren had
zich aldaar
aldaar een onbekend
onbekend geslacht
geslacht gevestigd, welks
welks leden door
door aankoop
aankoop van
van gronden
gronden en
en bij
bij
toenemend aanzien
voogden van
toenemend
aanzien den naam
naam van
van voogden
Ge1re voerden.
voerden. De
De eerste
eerste graaf van
Gelre
van Gelre
van Gelre
komt voor
bijbijvereeniging
met
hethet
graafschap
komt
voor ininI079
1079
vereeniging
met
graafschapZutfen
Zutfen(Sutfine),
(Sutfine),waarvan
waarvan het
hetgebied
gebied
allengs met gedeelten van Overijsel
Overijsel en van
van de
deVeluwe
Veluweover
overhet
hetvoormalige
voormaligeHameland
Hameland werd
werd
allengs
uitgebreid.
Uiterst moeilijk
moeilijk valt
valt 't,'t,om
ombijbijgeheel
geheelgemis
gemisvan
van
officieelegeslachtslijsten
geslachtslijsten en
envan
van
Uiterst
officieele
elfde eeuw
eeuween
eenjuist
juistbeeld
beeldvan
vanGelre
Gelre
aanteekeningen
aanteekeningenomtrent
omtrent de
de Zutfensche
Zutfensche graven,
graven, vóór
vóór de elfde
en
van Zutfen
Zutfen te
te geven.
geven. Volgens
Volgens onze
onze beste
beste Geldersche
Geldersche genealogen
MR.L.L. A. J. W.
W.
en van
genealogen- MR.
BARON
SLOET,MR.
MR.R.
R. W.
BARON SLOET,
W.TADAMA,
TADAMA, A. J. C. KREMER
KREMER e.a.
mede
overeenstemmingmet
met de
de
e.a. -mede
in in
overeenstemming
jongste Hessische
Hessische nasporingen,
nasporingen, mag
magworden
wordenaangenomen,
aangenomen,dat
datongeveer
ongeveereen
eeneeuw
eeuwvóór
vóórdede
jongste
Zutfen en
enGelre,
Gelre,dedeNassauers
Nassauers
gravenvan
vanZutfen
Zutfenzijn
zijnvoortgesproten.
voortgesproten.
vereeniging van Zutfen
uituit
dede
graven
Eerst daarna
daarna komen
komen de
de graven
graven van
vanGelre,
Gelre,zooals
zooalsook
ookde de
door
dezen
gevoerdewapens
wapens
Eerst
door
dezen
gevoerde
uitwijzen.
wij naar
naardedevoorgangers
voorgangersvan
van
Huis
Nassau
terug.
OTTO
V, GEBHARD
Keeren wij
hethet
Huis
van van
Nassau
terug.
OTTO
V, GEBHARD
en
en OTTO
OTTO VI waren
waren door
keizer, behalve
behalve met
met de
de Worms-gouw,
Worms-gouw, ook
ook met
metde
deLahn-gouw
Lahn-gouw
door den keizer,
Hethuwelijk
huwelijkvan
van
OTTOVI
VImet
meteen
een
dochter
van
keizer
LOTHARIUS II (879)
(879) bewijst
bewijst
beleend. Het
OTTO
dochter
van
keizer
LOTHARIUS
verwantschap der
derNassau'ers
Nassau'ersmet
metdede
Salische
Franken.
OTTO'Szoon
zoon
GEBHARD IIIlen
enzijn
zijn
de verwantschap
Salische
Franken.
OTTO'S
GEBHARD
kleinzoon
(Udo) VII bestuurden
OTTO (Udo)
bestuurden de
de Rijn-gouw,
Rijn-gouw, de
de Wester-gouw
Wester-gouwen
de
gouw
Königssundra,
kleinzoonOTTO
en de gouw Konigssundra,
zoodat hun
macht zich tegen het
het midden
midden van
van de
de tiende
tiende eeuw
eeuwreeds
reeds over
over een
een groot
grootdeel
deel van
van
zoodat
hun macht
het tegenwoordige
tegenwoordige gewest
gewest Nassau
Nassau uitstrekte.
uitstrekte.
De naam
naam „Nassau"
"Nassau"komt
komtde
deeerste
eerstemaal
maalvoor
voortijdens
tijdenslaatstgenoemden
laatstgenoemdenOTTO
OTTO VII,
VII,in
ineen
een
De
oorkonde van
1900door
door
oorkonde
van het
het jaar
jaar915,
915, berustende
berustendein
in het
hetWalram'sche
Walram'schearchief
archiefteteWeilburg-in
Weilburg in 'goo

55

bezocht —,
- ,waarbij
waarbij keizer
keizer KOENRAAD
KOENRAAD I het hofgoed
hofgoed curtis Nasova
Nasova schonk
schonk aan
aan het
het
ons bezocht
Walpurgis-stift aan
aan de Lahn.
Lahn.
Walpurgis-stift
Aangezien in
in die
schier alle
Aangezien
die tijden,
tijden, behalve
behalve enkele
enkele kerkelijke
kerkelijke oorkonden,
oorkonden, schier
alle gegeschiedkundige
ontbreken, moge
moge 't't ons niet
niet verwonderen,
verwonderen, soms
soms in
in één
éénzelfde
zelfde
schiedkundige aanteekeningen
aanteekeningen ontbreken,
Ditvloeit
vloeitéénerzijds
éénerzijdsvoort
voortuit
uithunne
hunnebenaming
benaming
aan te treffen.
treffen. Dit
geslacht telkens wisselende titels aan
allodiale- of naar
naar leen-goederen,
leen-goederen, aan
aan den
denanderen
andere.nkant
kantuit
uitwederzijdsche
wederzijdscheschenkingen
schenkingen
naar allodialeAustrasië
ván en
en aan
aan elders
elders wonende
wonende verwanten;
verwanten; West
WestFrankische
Frankische edelen
edelenbezaten
bezatengronden
grondenininAustrasië
van
OostFrankenland,
Frankenland, Gelre'sche
Gelre'sche graven
gravenlangs
langsden
denRijn,
Rijn,aanzienlijke
aanzienlijkeZutfenaren
Zutfenaren in
in het
het
en Oost
BERo, om
omhun
hunrijkdom
rijkdomvermaard,
vermaard,sloten
slotenveelal
veelal
Westfalen enz.
enz.De
Denazaten
nazatenvan
vanBERO,
tegenwoordige Westfalen
in de
de hoogste
hoogstekringen,
kringen,terwijl
terwijl Duitsche
Duitschegrooten
grootengeenszins
geenszinsafkeerig
afkeerigbleken
blekentetezijn
zijn
huwelijken in
huwelijken
Hetaanzien
aanziender
derNassau'sche
Nassau'sche
het fortuin
fortuin der
der Austrasische
Austrasische en
en Frankische
Frankische erfdochters.
erfdochters. Het
van het
uiterfelijk
erfelijk aan
aan hen
hen opgedragen
opgedragen
minder aantrekkelijk
aantrekkelijk dan
dan hun
hun rijkdom,
rijkdom, bleek
bleek mede
mede uit
graven, niet minder
hof-ambten, als
als die
dievan
vangrootmeester,
grootmeester,opperschenker,
opperschenker,maarschalk,
maarschalk, banierdrager
banierdrager e.e.d.d.g.g.bij
bij
hof-ambten,
of samenkomsten
samenkomsten der rijksvorsten
rijksvorsten te
Keulen en
en elders.
elders.
zittingen of
te Keulen
HERIBERT, zoon
OTTO VII,
was een
eentijdgenoot
tijdgenootenen
vriend
WICHARDUSvan
van
HERIBERT,
zoonvan
van OTTO
VII, was
vriend
vanvan
WICHARDUS
in het
het voormalige
voormalige Hameland,
Hameland,door
doorkeizer
keizerOTTO
OTTO I tusschen
tusschen 940
940
een rijken
rijken grondeigenaar
grondeigenaar in
Gelre, een
WICHARDUSstichtte
stichttede
deabdij
abdij van
van Elten
Eltenen
en
950benoemd
benoemdtottotgraaf
graaf
van
Gent.
en 95o
van
hethet
slotslot
vanvan
Gent.
WICHARDUS
HERIoften
tenonrechte
onrechtemet
metdedezoogenaamde
zoogenaamdevoogden
voogdenvan
vanZutfen
Zutfensaámgeweven.
saamgeweven.HERIwordt terecht of
BERT zou
drie zoons,
zoons,ADELBERT,
ADELBERT, GEBHARD
GEBHARD en
éénedochter
dochter
GERBIRGE,
BERT
zouslechts
slechts drie
enOTTO,
OTTO,benevens
benevens ééne
GERBIRGE,
hebben gehad;
gehad; het
het bestaan
bestaan van
vierden zoon
zoon graaf
- graaf
van RHEINECK,nabij
nabij Brofil,
Brohl,
hebben
van een
een vierden
van RHEINECK,
gelegen op den
den linker
linker Rijn-oever
volgendeopop
OTTO,ook
ookdoor
door
gelegen
Rijn-oever tegenover
tegenoverHammerstein
Hammerstein-,,volgende
OTTO,
heerenVAN
VANSPAEN,
SPAEN, MR.
MR. TADAMA
TADAMA en
ondersteld,
is ispas
bewezen.
de heeren
en BARON
BARONSLOET
SLOET
ondersteld,
pas onlangs
onlangs bewezen.
HERIBERT'S derde
zoon OTTO
OTTO - de Conradijn
Conradijn -graaf
graafvan
vandedeWester-gouw
Wester-gouwenz.,
enz.,naar
naar
HERIBERT'S
derde zoon
zijne burcht op
op den
denrechter
rechterRijnoever
Rijnoeverbeneden
benedenAndernach
Andernachbijgenaamd
bijgenaamd„Hammerstein",
"Hammerstein", isis
zijne
schitterende figuur
figuur en
eneen
eenware
wareromanheld:
romanheld:als
alslegeraanvoerder
legeraanvoerdertegen
tegenden
denopstandeling
opstandeling
een schitterende
ARDUIN
SYRNA
in in
Italië,
meer
naar liefde
liefde en
en
ARDUINVAN
VAN
SYRNA
Italië,
meerbijzonder
bijzonderwegens
wegenszijn
zijn bezielend
bezielend streven naar
huwelijkstrouw. Zijn
tweede gemalin
gemalinwas
waszijn
zijn
volle
IRMENGARD(IMIZA
(IMIZA ofofIRMA),
I RMA) ,
huwelijkstrouw.
Zijn tweede
volle
nichtnicht
IRMENGARD
GODFRIED van VERDUN
VERDUN "met
baard", een
een
waarschijnlijk de
debekoorlijke
bekoorlijkedochter
dochtervan
vanGODFRIED
meest waarschijnlijk
„met den baard",
HENDRIK 111.
echtgenootvan
vanIRMENGARD,
IRMENGARD, den liefelijksten
liefelijksten
nicht
vankeizer
keizerHENDRIK
III. TerwijlOTTo,
Terwijl OTTO, als echtgenoot
nicht van
droom van zijn leven verwezenlijkt
verwezenlijkt zag,
zag, durfde
durfde de
de geestelijkheid
geestelijkheidhet
hethuwelijk,
huwelijk,wegens
wegensnauwe
nauwe
verwantschap,
van bloedschande
bloedschande betichten
betichtenenen
aartsbisschop
ERKENBOLD van
van
verwantschap, wél
wél van
wistwist
aartsbisschop
ERKENBOLD
nietigverklaring van
van dien
dienecht
echttetebewegen.
bewegen.Niet
Niet
enkel
geestelijk
verzet,maar
maartevens
tevens
Mainz tot nietigverklaring
enkel
geestelijk
verzet,
OTTO'Szuster
zuster
GERBIRGE, die
dood
vuige hebzucht
hebzuchtvan
vanverwanten,
verwanten,
onder
vooral
onder
wiewie
vooral
OTTO's
GERBIRGE,
die na den dood
GEBHARD en
begeerde,
van haar ouderen
ouderen broeder
broederGEBHARD
envan
van OTTO'S
OTTO'seerste
eerstevrouw
vrouwbeider
beider nalatenschap
nalatenschap begeerde,
bestookten zijn
zijn huwelijksgeluk.
huwelijksgeluk.
Ziedende
wraakzucht tegen
mijter, die het
het kostbaarste
kostbaarste bezit van
van zijn
zijn leven
leven
Ziedende van
van wraakzucht
tegen den
den mijter,
bedreigde, zocht
zocht de
debeleedigde
beleedigdeechtgenoot,
echtgenoot,tijdens
tijdens
ERKENBOLD langs
langs den
denRijn,
Rijn,
eeneen
reisreis
vanvan
ERKENBOLD
zich van
van hem
hem meester
meester te
te maken.
maken. Doch
Dochde
deaanslag
aanslag mislukte,
mislukte, met
met het
het gevolg,
gevolg, dat
dat de
de synode
synode
OTTO in den
den ban
bandeed.
deed.Thans
Thanskeerde
keerde
te
Mainz het
hetgeestelijke
geestelijke vonnis
vonnis bekrachtigde
bekrachtigde en
en OTTO
te Mainz
ERKENBOLD, die
keizer wist
wist
de
onversaagde Hammersteiner
Hammersteiner de
de wapenen
wapenentegen
tegenERKENBOLD,
de onversaagde
dieechter
echter den
den keizer
over
halen om
om OTTO
OTTO in
kasteel Hammerstein
Hammerstein te belegeren
belegeren (1020).
(1020). Door
Dooruithongering
uithongering
over te halen
in het kasteel
tot de
de overgave
overgave gedwongen,
gedwongen, slaagde
slaagde OTTO,
OTTO, diep
Nassau'sche bezitbezitdiep vernederd
vernederd en
en van
van al
al zijne Nassau'sche
vrouwen
eenig
tingen
tingen beroofd,
beroofd, nauwelijks
nauwelijkshet
hetveege
veegelijf
lijftete redden.
redden. Hij
Hij vertrok
vertrok met
met zijn
zijn vrouw
en eenig
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overgebleven dochter
IRMENTRUD naar
Friesland,
goederen bezat,
bezat,later
later
dochter IRMENTRUD
naar
Friesland,waar
waarhij
hij eveneens
eveneens goederen
waarschijnlijk
Ijssel-gouw. Wereldlijke
Wereldlijke en
en geestelijke
geestelijkemachten
machten ten
tenspijt
spijtenenondanks
ondanks
waarschijnlijk naar
naar de
de IJssel-gouw.
laagste kunstgrepen
kunstgrepenvan
vanlist
listenenbedrog
bedrog
zijner
verwanten,
stierf
edele
OTTOininde
dearmen
armen
de laagste
zijner
verwanten,
stierf
dede
edele
OTTO
zijner
teeder
geliefde
gade
(1036).
Na
zijn
dood
begiftigde
IRMENGARD,
voor
OTTO's
en
zijner teeder geliefde gade (1036). Na zijn dood begiftigde IRMENGARD, voor OTTO's en
voor haar
haar eigen
eigenzielerust,
ziele rust,de
deproosdij
proosdijvan
vanRees
Reesmet
metsedert
sedertdoor
doorhaar
haarvan
vankeizer
keizerHENDRIK
HENDRIK III
111
in de
de Ling-gouw
Ling-gouw(hertogdom
(hertogdomLimburg)
Limburg)verworven
verworvengoederen
goederenenenstichtte
stichtteteteRees
Reeshet
hetkapittel
kapittelvan
van
kanunniken (1040).
kanunniken
(1040). _
In OTTO
OTTOVAN
VANHAMMERSTEIN
HAMMERSTEIN en IRMENGARD
IRMENGARD is -de
idylle van
vanBAUCIS
BAUCIS
is demythologische
mythologische idylle
en PHILEMON
PHILEMON belichaamd.
Hunne
levenssympabelichaamd.
Hunne
levens-enenliefdesgeschiedenis
liefdesgeschiedenisvertoont
vertoont in
in meest sympa-

(Teetent
.. van
Ton den heer
beer 1.
(Teekening
PAPENDRECiIT).
J. HOYNCK
HOYNCg V. PAPENDRECHT).

De ruïne Hammerstein.

thieken
vorm iets
iets van
van de geheimzinnige draden, waardoor
waardoor zoo
menschen innigste
innigste
zoo dikwerf 's menschen
thieken vorm
bewegingen worden
worden beheerscht.
beheerscht. De
De Duitsche
Duitscheschrijver
schrijverA.A.WILBRANDT
WILBRANDT heeft
het
bewegingen
heefthen
hen in
in het
aangrijpende "Trauerspiel
Graf von
vonhHammerstein"
vereeuwigd.
aangrijpende
„Trauerspiel -— Der Graf
ammerstein" vereeuwigd.
Wat list en bedrog
bedrog vruchteloos
vruchteloos trachtten
trachtten ten
ten gronde
gronde te
te richten,
richten, isisNederland
Nederlandten
tengoede
goede
gekomen. De
Degenealoog
genealoog
MR.
TADAMA
noemde
OTTO
VAN
HAMMERSTEIN
eenvoudig
graaf
MR. TADAMA noemde OTTO VAN HAMMERSTEIN eenvoudig graaf
Zutfen. Zijn
Zijnvoorganger,
voorganger,BARON
BARON VAN
pleitte
herkomst der
derlatere
latere
van Zutfen.
VANSPAEN,
SPAEN,
pleittemede
medevoor
voor de
de herkomst
graven van
van Nassau
NassauuituitZutfen,
Zutfen,
maar
vermeende,
HAMMERSTEIN den
den graventitel
graventitel niet
niet
graven
maar
vermeende,
dat dat
HAMMERSTEIN
voerde als
geslacht, maar
maar als
als keizerlijke
keizerlijke gouw-graaf
gouw-graaf van
van
voerde
als afstammeling
afstammelingvan
van het
het Zutfensche
Zutfensche geslacht,
een landstreek
landstreek ininhethet
vroegere
Hameland,
grenzende
de gouw
JOHAN
MARTIN
vroegere
Hameland,
grenzende
aanaan
de gouw
Isloï.Isloï.
JOHAN
MARTIN
KREMER,
meendenten
ten
onrechte,
OTTO
IRMENGARD
KREMER,DR.
DR.E.E.MUNCH
MUNCHenenandere
andere genealogen
genealogen meenden
onrechte,
datdat
OTTO
en en
IRMENGARD
: UDO
zijnvader.
vader. De heeren
slechts één
éénkind
kindbezaten
bezaten:
UDO(OTTO),
(OTTO), overleden kort vóór den dood van zijn
heeren
VAN SPAEN
SPAENenen TADAMA
TADAMA
noemdenbovendien,
bovendien,niet
nietwedersproken,
wedersproken,als
als hun
hun dochter,
VAN
noemden
dochter, de
de

7

voormelde jonge
jonge gravin
gravinIRMENTRUD
IRMENTRUD van
Zutfen
voormelde
van Zutfen
- door
MR.TADAMA
TADAMAgenaamd
genaamdMEcHTELD-,
door MR.
MECHTELD , welke
den hoogst
hoogstbekwamen,
bekwamen,alleszins
alleszins betrouwbetrouwvolgens den
baren Darmstadt'er
G.G.
FREIHERR
Darmstadt'ergenealoog,
genealoog,wijlen
wijlen
FREIHERR
SCHENCK ZU SCHWEINSBERG, mag
beschouwd
mag beschouwd
Sta
mmo ede r der
a ter e
worden
alsals
de de
worden
Stammoeder
der Ilatere
N a s s a u • s - dus
dusvan
vanons
0 n sKoningsKon i n g sNassau's
h u i s.
s. Blijkens
Blijkens de
deHessische
Hessischeoorkonden,
oorkonden, de
de
hui
VANSPAEN,
SPAEN, MR.
MR.TADAMA
T ADAMA en
enA.
A.J.J.C.C.KREMER
KREMER
heeren
heeren VAN
toch
huwdeIRMENTRUD
IRMENTRuD in 1059 met
RUPERT (RO(Romet RUPERT
toch huwde
BERT)
Haiger-gouw daarna
daarna ook
ook van
van
BERT)graaf
graafvan
vande
de JIaiger-gouw
Zutfen, oudsten
oudsten zoon
zoon van
vanvoormelden
voormeldenjongeren
jongeren
Zutfen,
QTTO
VANFIAMMERSTEIN,
HAMMERSTEIN, die
mede
vanOTTO
broeder van
VAN
die mede
vertoefde.
tijdelijk in
tijdelijk
in Isloï vertoefde.
FREIHERR VON
VON SCHENCK
SCHENCK dien
Ofschoon FREIHERR
niet met
metname
namevermeldt,
vermeldt,kent
kenthij
hij
jongeren broeder niet
RUPERT, eveneens
diens zoon
zoon
aan zijn
zijn zoon
zoonRUPERT,
aan
eveneens aan
aan diens
en kleinzoon,
kleinzoon, den
van graven
graven van
van Zutfen.
Zutfen.
den titel toe van
Het
hart van
vanRUPERT
RUPERT schijnt, na zijn huwelijk met
met
Iet hart
lRMENTRUD,
weêr
naar
zijner ouders
ouders
IRMENTRUD,
we er
naarhet
hetland
land zijner
hem de
de
te hebben
hebben getrokken.
getrokken. Althans
Althans mag
mag aan
aan hem
te
stichting
het kasteel
kasteel Lurenburg
Lurenburg of
of LaurenLaurenstichting van het
burg op
zijn zoon
zoon
burg
op den
den rechter
rechter Lahn-oever,
Lahn-oever, aan
aan zijn
Het Starr.slot
Staalslot Laurenburg.
RUPERT
II, tusschen 1034 en
RUPERT II,
en 1090,
109°, de
de bouw
bouw van
van
de
Nassau op, door
door het
het bisdom Worms
Worms betwiste terrein,
terrein, worden
worden toegeschreven.
toegeschreven. Niet
Niet
de burcht
burcht Nassau
de burcht
burcht Nassau,
Nassau, maar
maar het kasteel
kasteel LAURENBURG behoort
stamslot van het
het Huis
Huisvan
van
de
behoort als
als stamslot
Nassau
te
worden
aange-,
Nassau te worden aangemerkt. Den hoogst
hoogst onvermerkt.
gedukwikkelijken
kwikkelijken strijd gedur
rende de
de I2de
I2de eeuw
eeuw
rende
het bisdom
bisdom
tusschen het
tusschen
Worms
het onderweronderwerWorms en het
pelijke gravenhuis
gravenhuis om
om
pelijke
het bezit
beût van
van de
deburcht
burcht
het
gaan wij
wij stilzwijstilzwijNassau gaan
gend voorbij.
voorbij.
Eerst de
de achterachterEerst
kleinzonen van
van gravin
gravin
kleinzonen
IRMENTRuD, RUPERT (RoIRMENTRUD,
BERT) IV
IV (1124(II24-II52)
1152)
en ARNOLD
ARNOLD (overleden
(overleden
in 1148)
1148) noemden
noemden zich
zich
in
LURENBURG.
graven van
vanLURENBURG.
graven
De burcht Nassau.
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ookbeZIttingen,
bezittingen, deels
Voor
Zoovet wij
wij weten
wetenhadden
haddende
degraven
gravert van
vári LURENBURG
LURENBURG ook
dee1s allodiaal,
Voor zoovet
deels beneficum,
beneficum, in de
de ten
tenzuiden
zuidengelegen
gelegenRijn-gouw.
Rijn-gouw.DeDe
derde
zoon
van
RUPRECHT IV,
IV,
derde zoon van RUPRECHT
HENDRIK, verschijnt
II59 voor
voqr't'teerst
eerstalsals
graaf
van
NASSAU.
HENDRIK,
verschijntinineen
een oorkonde
oorkonde van 1159
graaf
van
NASSAU.
Met hem
o r lI uu c hhtig
ti ge
Huis
hem werd
we r d het
hetD Do oor
e H
u i s van
van Nassau
Na s s a u geboren.
geb 0 ren.
zijndood
dood
in II67
voerde
zijn jongere
broeder
WALRAM
(WALRAVEN) de titels
titels
Na zijn
in 1167
voerde
zijn jongere
broeder
WALRAM
(WALRAVEN)
graafVAN
VANLAURENBURG
LAURENBURG en
en NASSAU.
van graaf
Overeenkomstig eigen
eigen nasporingen,
nasporingen, maar
maar een
eenanderen
anderen weg
weg volgende
volgende dan
dan weleer
weleer JOHAN
MARTIN KREMER,
KREMER, geheimraad
vanNASSAU-SAARBRtiCKEN,
NASSAU-SAARBRÜCKEN, den
vande
de
geheimraad van
denberoemdsten
beroemdsten genealoog
genealoog van
I8e
eeuw, kwam
kwamvrijheer
vrijheerVON
VON SCHENCK
SCHENCK eveneens
graaf HENDRIK
HENDRIK 11IIof
"de Rijke",
Rijke",
18e eeuw,
eveneenstot
tot graaf
of „de
gehuwd met
metMECHTELD,
MECHTELD, gravin
gravin van
van Gelre.

Tot kort
kort vóór
vóór den
den aanvang
aanvang van
van de
de dertiende
dertiende eeuw
eeuwdachten
dachten wij
wijmeermalen
meermalen aan
aan de
de
waarschuwing
van GRIMM
betreffende "Mythen
„Mythen im
waarschuwing van
GRIMM betreffende
im Hintergrunde",
Hintergrunde", doch
doch bouwden
bouwden —
vroegere eigen
eigen meeping
meening rustig
- rustig
voort
opbeschrijving
de beschrijving
JOHAN
deels met wijziging van vroegere
voort
op de
vanvan
JOHAN
MARTIN KREMER,
bijbijwien
van het
hetgeslacht
geslacht
BEROtot
totdedeeerste
eerstegraven
gravenvan
vanNASSAU
NASSAU
MARTIN
KREMER,
wienalle
alle leden
leden van
BERO
en HENDRIK
HENDRIK 11
c h i e d kun d ibewezen
g b e w e zen
per s 0 zijn.
n e n zijn.
Op het
eindevan
van
geschiedkundig
personen
Op het
einde
II ges
twaalfde eeuw
eeuw staan
staan wij
wij met
metHENDRIK
HENDRIK 11II op
kan de stamboom
stamboom van
van het
het
de twaalfde
op vasten
vasten grond
grond en
en kan
Huis van
van Nassau,
Nassau,opopenkele
enkele
ondergeschiktepunten
puntenna,na,
met
gedocumenteerdezekerheid
zekerheid
Huis
ondergeschikte
met
gedocumenteerde
worden gevolgd.
gevolgd.HENDRIK's
HENDRIK'S zonen WALRAM en OTTO zijn onwederlegbaar
onwederlegbaar de hoofden
hoofden der
der
lijnen, waarin
waarin ten jare
jare 1255
I255 het
het Vorstenhuis
Vorstenhuis van
van Nassau
Nassauisisverdeeld.
verdeeld.
beide lijnen,

Zie tabel
tabel II en
en 11.
II.
Zie
loopt de
de geschiedenis
geschiedenisvan
van het
hetHuis
Huisvan
vanNassau
Nassauinintwee
tweestroomen
stroomen
Meer dan tien eeuwen loopt
naar
heden. Enkele
Enkele malen
malen werd
werd ze
zedoor
doorkleine
kleinenevenstroomen
nevenstroomenonderbroken,
onderbroken, als
alsgevolg
gevolg
naar het heden.
waarvan de
betrekkelijk langzaam, maar
maar volkomen zeker,
zeker, haar
haar tegenwoordige,
tegenwoordige,hooge
hooge
waarvan
de dynastie betrekkelijk
standpunt heeft bereikt. Geen
Geen andere
andere vorstelijke
vorstelijke stamboom valt in omvang
omvang en
en adel
adel met
metdien
dien
standpunt
der Nassau's
Nassau's te
te vergelijken.
vergelijken.
der
Niet weinig
weinig heeft
heefteeneen
herhaalde
hereenigingder
derbeide
beideNassau-lijnen,
Nassau-lijnen,allermeest
allermeest
herhaalde
hereeniging
huwelijkvan
van
Koning
WILLEM
Prinses
EMMA
VAN
WALDECKen
en PYRMONT, 'slands
's lands
het huwelijk
Koning
WILLEM
III111
metmet
Prinses
EMMA
VAN
WALDECK
geluk en toekomst
toekomst bevorderd
bevorderd en
enverzekerd.
verzekerd.
geluk
der Walram'sche
Walram'sche lijn van
van het
het Doorluchtige
DoorluchtigeHuis
Huisvan
vanNassau
Nassaustaat
staatthans
thans
Aan het hoofd der
Hare Koninklijke
Koninklijke Hoogheid
HoogheidCHARLOTTE
CHARLOTTE Prinses
van het
het
Prinsesvan
vanBourbon
BourbonParma,
Parma, Groothertogin
Groothertogin van
sedert
I9I4 door
door Pruissen
Pruissen en
enFrankrijk
Frankrijk zoo
zoodeerlijk
deerlijk mishandelde
mishandelde Luxemburg.
Luxemburg.
sedert 1914
In Nederland,
Nederland, OostOost- en
en West-Indië
West-Indië zien
ûen ruim
ruim 112
II2millioen
millioenoogen
oogendankbaar
dankbaar op
op tot
tot de
de
fiere
Otto'sche, symbool
symboolvan
vanvroomheid
vroomheiden
en gezag, Wier vaste
krachtig heeft
heeft bijgedragen
bijgedragen
vaste wil krachtig
fiere Otto'sche,
om aan
aan Haar
Haar koninkrijk
oorlog
te te
sparen
- tot
tot
koninkrijkdederampen
rampenvan
vanden
denlaatsten,
laatsten,schaamteloozen
schaamteloozen
oorlog
sparen
de schoonste
schoonste lauwer
lauwer Harer
Harer vijf-en-twintigjarige
vijf-en-twintigjarige regeering
regeering , 's lands
lands welvaart
welvaart te bebeheden de
—,
stendigen, in meerdere
meerdere opzichten
opûchten zelfs
zelfs teteverhoogen.
verhoogen.
Hessischen edelman,
edelman,tevens
tevensmet
metberoep
beroepop
opde
desamensamenAls tolk van wijlen meergemelden Hessischen
stellers van
stellers
van den „Almanach
"Almanach de
de Gotha",
Gotha", valt
valt ons
onshet
hetvoorrecht
voorrechtten
tendeel,
deel,Hare
HareMajesteit
Majesteitdede
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t'oningin, Land
en Volk,
Itoningin,
Land en
Volk, te
te mogen
mogen gdukwenschen,
gelukwenschen,dat
dat juist
juist gedurende
gedurende HoogstL>erze1vet
floogstterzelver
de
regeering deN
Neede
de rl
r l a nn dd s c hhee o
oor
het geslacht
geslachtNassau
Nassauduidelijker
duidelijker
regeering
or s pro
p r onngg van
van het
mocht blijken.
mocht
.
Ons
immer in
in het
hetregeerende
regeerende vorstenhuis
vorstenhuis allereerst
allereerst de
de hooge
hooge waarde,
waarde, in
in
Ons volk
volk heeft immer
de tweede plaats
de
plaats den
den Koninklijken
Koninklijken luister
luister gezien.
gezien.
In
Nederland spreekt
spreekt de Kroon
Kroon tot
tot de
deharten.
harten.Het
HetKoningshuis
Koningshuiswekt
wektdankbaarheid
dankbaarheid
In Nederland
voor
machtige daden
daden der
der Nassau-Oranje's
Nassau-Oranje's in
in het
het verleden,
verleden, liefde
liefde en
en trouw
trouw voor
voor het
het heden.
heden.
voor de machtige
De onderwerpelijke
onderwerpelijke uiteenzetting,
uiteenzetting, betreffende
betreffende de
de afkomst
afkomst van
van ons
ons Koningshuis
Koningshuis uit
uit
Nederland,
loop der
der tijden
tijden veelal
veelal
Nederland,stemt
stemtovereen
overeenmet
met-,
—,doch
dochherstelt
herstelttevens
tevensde
deinin den
den loop
door "Duitseh"
„Duitsch" verdrongen
verdrongen zuiver nationale opvatting
Aldegonde's
opvatting in MARNIX van
van St. Aldegonde's
schier vierhonderdjarige
schieT
vierhonderdjarige volkslied

Wilhelmus van
van Nassouwe
Ben ick van
Ben
van Dietsehen
Dietschen bloet
bloet...•
...
Zie Tabel
III.
Zie
Tabel lIl.
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1
overleden -

ten jare 639.

overleden -

ten jare 642.

overleden -

ten jare 756.
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VIII
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Geslachten.
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I

I

Overleden 12 December 949.

OTTO VII (Vdo).
Graaf van de Rijn-gouwen de gouw Königssundra.
Gehuwd met een dochter van PEPIJN, graaf van VERMANDOlS
(Karolingische en Capetingische Huis).
Uit dit huwelijk vijf zoons en één dochter.

I

Overleden 10 Mei 910.

GEBBARD 11
II
derde zoon van Ouo
Otto VI
Graaf v. de Boven Rij
Rijn-gouw,
n-gouw, de Wester-gouw en de gouw Königssundra.
Gehuwd met ODA - dochter van OTTO hertog van SAKSEN.

Overleden na 890.

(Karolingis(:he·Hu~).
(Karolingische·Hu~).

OTTO VI (Vdo).
Graaf van de Lahn-gouw.
Stamvader van de Salische lijn - de Conradij nen.
Gehuwd met ROTRuDJS,. dochter van Keizer LOTHARIUS I.

I

Vermeld in de jaren 832, 845, 879 en 880.

Overleden in 1036.

OTTO. bijgen.
bij gen. VAN BAMMERSTEIN
- derde zoon van HERIBERT Graaf van de Wester-gouw - later ook van de Boven
IJssel-gouwen van Zuden.
Geboren in 978.
Gehuwd 2e. met IRMENGARD, gravin van Zutfen
Zuden dochter van GODFRIED graaf van VERDUN, bijgen.
"met den baard". Zij sticht (1040) het kapittel van
Rees; sterft in 1042. - Twee kinderen.

Vierde zoon van HERIBERT.
Graaf van Rheineck en de
Haiger-gouw.

Overleden in 992.

Overleden in 1019.

GERBIRGE.
gehuwd met Hendrik,
graaf van Schweinfurt.

Overleden in 1017.

Tweede dochter van HERIBERT;
gehuwd met HEZELO, markgraaf
van de Beiersche Noord-gouw.

xur
XlII

XII

XI

x
X

IX

VIII

VII

Stamreeks

TABEL I.

GEBBARD
GEBHARD (vermoedelijk, oudste zoon van Otto
OUo V).
Graaf van de Lahn-gouw.
Gehuwd met ERNESTINE, dochter van ERNST, hertog van BEIEREN.

I

Vermeld ten jare 821.

OTTO V (Voto).
Graaf van de Worms-gouw en de Beneden Lahn-gouw.

BERIBERT
vijfde zoon van OUo VII
Graaf van de Wester-gouw en Gleiberg.
Gehuwd met IRMENTHRUD (Imiza) - dochter van graaf MENGOSUS, stichter van de abdij en het klooster Villich, en van
GERBIRGE, dochter van GODFRIED I van LOTHARINGBN.
LOTHARINGEN.
Uit dit huwelijk vier zoons en twee dochters.

OTTO IV (Cheto. Batto).
Graaf van de Worms-gouw ten tijde van Karel "de Groote"
(Karolingische Huis).
Vermeld in de jaren 765, 772, 777, 785, 788, 790, 793, 796, 797,
798,
798. 800 en 802.

I

OTTO 111
m (Veto).
Graaf van de Worms-gouw.
Vermeld in de jaren 756
156 en 757.

Vermeld -

OTTO II
11 (Batto).
Graaf van de Worms·gouw.
Worms-gouw.

I

Vermeld in de jaren 688 en 692.

Graaf BERCBARIUS of BERTBAB.IUS
BERTBARIUS (WerDer).
Tweede grootmeester ten hove van Koning Theodorik (673-691)
in Austrasië.
Gehuwd met AD,ELDRUT, dochter van ANSFLET.

Vermeld -

Graaf OTTO (Udo).
Gouverneur van D&gobert's minderjarigen zoon SIGEBERT (633-656) ;j
daarna grootmeester (major dom
domus)
us) aan zijn hof in Austrasië.

Vermeld -

Graaf BERO (WerDer).
Te!]. hove van
vaD Koning DAGOBERT I (Merovingsche Huis).

Vroegste geschiedenis van het Huis van Nassau.

XIX

I

HENDRIK 11 .. de Rijke".
graaf van Nessau-Dillenburg-Beilstein-Wiesbaden-Idstein
Nllssau-Dillenburg-Beilstein-Wiesbaden-Idstein en onderhoorigbeden.
onderhoorigheden.
Geboren in 1190.
Gehuwd met MECHTELD - dochter van OTTO I, graaf van 'NASSAU en GELRE
en van RICHARDIS van NAssAu;
NASSAU; zij sterft in 1247.
Uit dit huwelijk zes zonen en twee dochters.
Hij bouwde waarschijnlijk de sloten Dillenburg, Gimborn en Sonnenberg,
en erfde nagenoeg alle gewesten tusschen de Main en de $ie,.
Overleden (vermoedelijk) in 1247.

RUPRECHT V
graaf van Lurenburg.
Overleden vóór 1168.
llb8.

RUPRECHT VI.
Geboren in 1190; in 1198 graaf van
vaD
Nassau. In 1230 of '31 ridder van de
Duitsche Orde.
Gehuwd met GEERTRUIDA, dochter van
FREDERJK, laatsten graaf van Cleeberg,
Cleeberg.
., (Glei berg ?); zij sterft na 1222.
Overleden na 1235.

I

Overleden in 1148.

ARNOLD
graaf van Lurenburg ; vermeld.
vermeld, in
oorkonden van 1123-1148.
1123 -1148.
Gehuwd met . •. . .

BEATRIX.
Nog vermeld in 1222.

1I
GERHARD
.. de Strijdhaftige".
Strijdhaftige··.
RUPRECHT ••
graaf van Laurenburg. in 1161 graaf van Laurenburg. later
ook van Nassau.
Overleden vóór 1158.
Gehuwd met ELISABETH
ELlsABETH (of Lucarda}
Lucarda)
- dochter van EMlco, graaf vaR LEININGP;N;
NINGF.N; zij sterft in 1217.
neefWalram
Walram - ter kruisvaart
Als zijn neef
en krijgsgevangen tot 1189.
Overleden in 1194 in het Heilige Land.

DEMUTH
gehuwd met . . . . graaf van DIETZ.

I

WALRAM
HENDRIK
ARNOLD n
in 1159 graafvan Nassau.
graaf van Laurenburg.
graaf van Lurenbu~g.
Vermoedelijk ongehuwd. in 1167 ook van Nassau.
Overleden tusschen
Geboren omstreeks 1146.
Overleden in 1167.
1151 en 1154.
Gehuwd (vermoedelijk) met
zijn nicht KUNIGUNDA Beiden waren getuigen bij de akte tot bezit der
dochter van RUPRECHT
burcht .Nassau
,Nassau door h~nne moeder.
"DE STRIJDHAFTIGE".
Ter kruisvaart met Keizer
Frederik 1I (Barbarossa);
in 1189 krijgsgevangen te
Constantinopel. Erft in 1195
alle Nassausche landen.
Overleden in 1198.

.'

HERMAN
dynast van Zutfen.
In 1082 abt van St. Pantaleon te Keulen_
Keulen.
Overleden in 1121.

HENDRIK
graaf van Gelre, van Zutfen en van Lurenburg.
Bewoont d'e burcht Nassau. Huwt aldaar AGNES, dochter
van ARNOLD 11, graaf van ARNSTEIN; zij sterft in 1112.
Overleden vóór 1123.

XVIII

I

RUPERT 111
na 1082 graaf van Zutfen en van
Lurenburg.
Overleden vóór Mei 1154.

I

IRMENGARD (Ermgard)
tweede dochter van Rupert I.
- Geestelijke Zuster.
Zij leeft nog in 1082.

I

RUPERT (RupertuI.
(Rupertua. Robert)
graaf van RHEINECK, de HAIGER-gouw, later ook van Zuden.
Gehuwd in 1059 met IRMENTRuD, gravin van Zutfen - dochter van
OTTO VAN HAMMERsTEIN.
HAMMERSTEIN.
Hij bouwt vermoedelijk de burcht Lurenburg (Laurenburg).

I

RUPRECHT IV
graaf van Luienburg; vermeld in oorkonden van 1124-1152.
Gehuwd vóór 1135 met BEATRIX - dochter van WALRAM 11,
graaf van LIMBURG, hertog van NEDER LOTHARINGEN en van JUTTA,
dochter van GERHARD I graaf van GELRE.
Hij sticht in 1125 de abdij Schönau, waarin de proosdij Lipporn,
(opgericht tegen het einde van de 10e eeuw) wordt opgelost.
Hij en zijn broeder:'
broeder" Anlold
Arnold hebben geschil met den bisschop van
Worms over de burcht Nassau; zij worden door Keizer Lotharius 11
in het ongelijk gesteld.
Ruprecht vestigde zich intusschen op het kasteel Lurenburg, waar
hij stierf; (1154) zijn weduwe kreeg 1 April 1158' de burcht Nassau in leen.

'I"

Overléden in
1034.

UDO
juvenis.

RUPERT n
graaf van Zutphen (1074).
Gehuwd met ADELHElD, gravin van Zutfen.
Hij bouwt vermoedelijk de burcht Nassau.
Overleden vóór 1082 (1059?)

IRMENTRUD
gravin van Zuden.
Gehuwd in lQ59 m.et
~et RUPERT, graaf van de
HAIGER-gouw, in 1057 voogd van Zutphen.
Zij -Iterft
-aterft nà 1082.

1

Graaf van Rheineok
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OTTO VAN HAMMERSTEIN

XIX

XVIII

XVII

XVI

.XV

XIV
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I

ENGELBRECHT
derde zoon vaD
van Johan I graaf van Nassau-Dillenburg,
Nassau·Dillenburg, Heer van Breda enz.
Geboren in 1370.
Tot 1420 deels met zijn broeder Adolf.
Trouwt 1 Augu~tus 1405 JOHANNA - dochter van JOHAN 111 van POLANEN, Breda, de Leelr,
Leclr,
Geertruidenberg, enz. Geboren in 1392; zij sterft 15 Mei 1445. Uit dit huwelijk zeven kinderen.
Overleden 3 Mei 1442.

I

I

I

JOHAN I
- oudste zoon van Ouo
Otto 11 graaf van Nassau·Dillenburg-Siegen·Hadamar.
Nassau·DilIenburg-Siegen·Hadamar.
Geboren in 1339.
Huwt 30 November 1357 MARGARETHA
MAKGARETHA - dochter van graaf ADOLF 11 VAN DER
DEK MARCK en van
MARGARETHA, gravin van KLEEF; zij sterft 29 September 1409. Uit dit huwelijk zes kinderen.
Overleden 4 September 1416.

OTTOII
OTTOD
- tweede zoon van Hendrik I graaf van Nassau-Dillenburg-Siegen.
Nassau-Dillenburg·Siegen.
Geboren. in 1305.
Geboren,
Trouwt vóór 1331 ADELHElD - dochter van GOTTFRII!D lil,
lIl, graaf van VIANDEN;
zij leeft nog in 1376. Uit dit huwelijk drie kinderen.
Overleden 25 Januari 1351.
I

PHILIP I
graaf van Nassau·
Nassau-Weilburg-Saarbrücken.
Weilburg-Saarbrücken.
Huwt: Ie. in 1385ANNA
1385 ANNA - dochter van HENDRIK,
graaf van HOHENLOHE; zij sterft in 1410;
2e. 8 Mei 1412 met ISABELLA van
vao Lotharingen;
zij sterft in 1445.
Uit deze huwelijken vijf kinderen.
Overleden 2 Juli 1429.

I

JAN I
Geboren in 1309.
Graaf, later vorst v. NassauNassau· W
Weilbutg-Saarbrücken
eilbutg-Saarbrücken
enz. Gehuwd: Ie. met GEERTKUIDA - erfdochter
van HARTRAD, heer v. MERENBERG en GLEIBERG ;
- dochter
zij sterft in 1550; 2e. met JOHANNA -dochter
van JOHAN VAN SAARBRÜCKEN; zij sterft in 1380.
Overleden 20 September 1371.

I

graaf van Nassau·
Nassau- WeilburgW eilburg-Wies
Wiesbaden·ldstein.
baden- Idstein.
Gehuwd: Ie. vóór 1307 met AGNES - dochter
van Ko ENRAAD, landgraaf van HESSEN;
H E$SEN ; zij sterft
in 1332; 2e. vóór 1340 met ERMGARDA van
HOHENLOHE.
HOHENLoHE.
Overleden 7 Januari 1361.

GERLACH

I

ADOLF
graaf van Nassau.
Geboren in 1250.
Roomseh Koning (Duitsch Keizer) 11 Juli 1292.
Roomsch
Trouwt IMAGINA - dochter van graafGERLAcH
VAN LIMBURr.,
LIMBURc" (verwant aan het Huis van Gelre).
Sneuvelt 2 Juli 1298 te Geinheim.

HENDRIK
derde zoon van Ouo
Olto
graaf van
V'8n Nassau-Siegen·Dillenburg.
Vermeld in oorkonden van 1285 tot 1343.
Trouwt 27 Januari 1303 ADELHElD - dochter van DIEDERIK, heer van HEINSBERG EN
BLANKENBERG ; zij sterft in 1352. Uit dit huwelijk drie kinderen.
Overleden in 1343.

I

I

\\Groothertogdom
Groothertogdom Luxem
burg \.
Luxemburg'.

OTTO.
Stichter vaa
Stiehter
vaD de Ottosche
Ottosehe lija.
lijD.
(Koninkrijk der Nederlanden).

1255 tot 1559.
WALRAM.
Stiehter
Stichter vaa
vaD de Walramlehe
Walramsche lija.
lijD.

XX

XXIV

XXIII

XXII

XXI

TABEL 11.

Overleden in 1295.

JAN
zesde zoon van Hendrik 11 39Nbisschopvan
3~bisschopvan Utrecht
1267-1288.

De" Walramsche- en de Ottosche lijn van het Huis van Nassau

OTTO
Zij deelen 17 December 1255 de
WALRAM D
landen van hun vader.
derde zoon van Hendrik Il
11 -~
tweede zoon van Hendrik 11
graaf van Nassau.
graaf van Nassau.
Stiehter
Stichter vaa
vaD de JOD,ere
joa.ere of Ottoschc
Ottosehc lijD
lija vaa
van het
Geboren omstreeks 1220.
Huis vaa Nassau.
Stiehter
Stichter vaD
vaa de oudere of Walramsche
Walramsehe lijD
lija van
vaD het
Verkreeg alle bezittingen in de Wester-gouw
Wester·gouw op den rechter Lahn-oever,
Huil vaD
Huis
vaa Nassau.
Dillenburg, Herborn, Hadamar, Beilstein,
Bei\stein, 8iegen
'Siegen enz.
Verkreeg alle bezittingen in de Taunus en op den linker Lahn-oever,
Lahn·oever,
De burcht Nassau bleef in gemeen bezit.
Weil burg. IdsteinIdstein-Wies
Wies baden enz.
Huwde in 1247 AGNES - dochter van EMICO I, graaf van
Gehuwd in 1250 met ADELHElD - dochter van DIRK 11, graaf van
LEININGEN; geboren in 1227; zij sterft na 1299.
KATzENELNBOGEN; zij sterft
slerft 22 Februari 1288.
Uit dit huwelijk drie zonen 'en zes dochters.
Uit dit huwelijk zeven kinderen.
Overleden in 1290.
Overleden in 1280.

I

BENDIlIK.D
....: ...-U..
- HENDIlIK,
D"ü-:-Rijlw"

XXVIII
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XXVI

xxv

LODEWUI
LODEWUK I

(gewoonlijk genaamd René of Reinaert v. Chêlon)
Chälon) graaf van Nassau, Prins van Oranje.
Geboren 5 Februari 1519 te Breda.
Chälon, het prinsdom Oranje (Vaucluse in Frankrijk).
Erft in 1530, na den dood van zijn oom Philibert van Chêlon,
In 1540 Algemeen Stadhouder van Holland en Zeeland, in 1543 van Gelderland.
Trouwt in Augustus 1540 ANNA - dochter van hertog ANTON 11 van LOTHARINGEN; zij sterft
na overlijden van haar dochtertje Anna.
René sneuvelt 18 Juli 1544 bij het beleg van St. Dizier aan de Marne. Volgens beschikking van 22 Juni
te voren had hij, zonder nakomelingschap blijvende, het prinsdom Oranje en al zijne bezittingen
vermaakt aan zijn neef WILLEM, oudsten zoon van WILLEM "DE OUDE" of "DE RIJKE".
RIJItE".
De zinspreuk van René van Chälon
Chêlon luidde: Je
Jo Maiatieadray
MaiDtieDdray ChAloD.
Chaloa.
Prins Willem I wijzigde ze tot ..Jo
Je Maiatioadray
MaiDtieDdray Nassau".

RENÉ

WILLEM
- tweede zoon van Johan V graaf van Nassau-Dillenburg, ,enz.,
.enz., bijgenaamd
"de Oude", ook wel "de Rijke".
Geboren 10 April 1484. Hij krijgt in 1509 bij
deeling met zijn broeder HENDRIK
HENDRIlt al de Duitsche
erflanden; in 1516 OOI[
OOK Vianden.
Huwt Ie. 29 April 1506 WALBURG - dochter
van JAN .."DE
DE OUDE", graaf van Egmond; zij
sterft 7 Maart 1529; en 2e. 20 September 1531
JULIANA - dochter van OTTO, ,graaf. van-Stqlvan·Stqlberg en Wernigerode, sedert 1529 weduwe van
prins PHILIP van Hanau; zij werd geboren
27 Februari 1506 en stierf 18 Juni 1580.
Uit beide huwelijken vijf zoons en tien dochters.
Overleden 6 October 1559.

HENDRIIIII
HENDRIK 111
oudste zoon van Johan V graaf van Nassau-Dillenburg-KatzenelnbogenNaslau.DiIlenburg-KatzenelnbogenVianden en Dietz, baron van Breda,
Breda. markgraaf
van Antwerpen enz.
Geboren 12 Januari 1483. In 1505 Stadhouder
van Gelderland, in 1515 van Holland en Zeeland.
Hij trouwt 2e. in Mei 1515 CLAUDIA - dochter
van JEAN 11, prins van CHêLON,
CHäLON, en zuster van
PHILIBERT; zij sterft 31 Mei 1521. Hij verwekte
bij haar één zoon en twee dochters.
Overleden 14 September 1538.

I
PHILIP 111
UI

Overleden 31 Mei 1504 kinderloos.
Zijn broeder Jan of Johan erft van hem.

JOHAN V
tweede zoon van Johan IV graaf v. Nassau-DiIlenburg-Dietz-Katzenelbogen.
Nassau-Dillenburg-Dietz-Katzenelbogen.
Geboren 9 November 1455.
Hij krijgt in 1475, bij deeling met zijn broeder, de
Duitsche stamgoederen; in 1504 na overlijden
van Engelbrecht 11 ook de Nederlandsche bezittingen en het markgraafschap van Antwerpen.
Huwt 11 Februari 1482 ELISABETH
ELlsABETH - oudste
dochter van HENDRIlt
HENDRIK IV, landgraaf van Hessen
en ANNA, gravin en erfdochter van KATZENELNBOGEN; zij sterft 7 Januari 1523.
Uit dit huwelijk twee zoon.
zoonl en vier dochters.
Overleden 30 Juli 1516.

graaf van Nassau-Weilburg.
Nassau- Weilburg.
Geboren 20 September 1504.
Huwt 2e. in 1536 ANNA - dochter van graaf
ALBERT van MANsFELT;
MANSFELT; zij sterft 26 Dec. 1534;
3e. in 1541 AMALIA - doc'lter
doc"'ter van JAN graaf
van IsENBURG BÛDINGEN.
BÜDlNGEN.
Uit deze huwelijken 17 kinderen.
Overleden 4 October 1559.

graaf van Nassau-Weilburg.
Geboren in 1446.
Huwt MARGARETHA - dochter van ADOLF lIl,
lil,
graaf van NASSAU, IDSTEIN en WIESBADEN.
Overleden 28 Mei 1523.

ENGELBRECHT 11
U
oudste zoon van Johan IV
graaf van Nassau-Breda enz.
Geboren 17 Mei 1451 te Breda.
Erft de Nederlandsche bezittingen; _Dillenburg
DiIlenburg
blijft in gemeen bezit. In 1501 Algemeen Stadhouder der Nederlanden, aangesteld door aarts,
hertog Philips 11.
Hij trouwt 19 December 1468 LIMBURGA dochter van KAREL I, markgraaf van Baden;
geboren 15 Mei 1450; zij sterft 5 Juli 1501.

- oudste zoon van Engelbrecht
graaf van Nassau-Dietz en Dillenburg,
DiIlenburg, maarschalif
maarschalk v. Westphalen, heer v. Breda, drossaard v. Brabant.
Geboren 1 Augustus 1410.
Trouwt 7 Februari 1440 MARIA - dochter van JOHAN, Heer van LOON EN HEINSBERG;
geboren in 1424; zij sterft 22 April 1502. Uit dit huwelijk drie zoons en vier dochters.
Overleden 3 Februari 1475.

graaf van Nassau-Weilburg.
Geboren 12 Maart 1418.
Huwt CATHARINA - dochter van EMlco,
EMICO, graaf
van LINEcKE.
LINECItE.
Overleden 19 Maart 1492.

I

JOHAN IV

I

ENGELBRECHT

pmLIP
PHILIP 11
II

I

PHILIP I

XXVIII

XXVII

XXVI

xxv

XXIX

LODEWIJKII
graaf van NassauWeilburg-Saarbrücken-VViesbadenbrücken-WiesbadenIdstein.
Geburen 9 Aug. 1565.
Gebûren
Trouwt in 1589 ANNA
MARIA, dochter van
VVILLEM, Landgraaf
WILLEM,
van Hessen Cassel;
geblHen 27 Jan. 1567 ;
geb"ren
zij sterft 8 Nov. 1626.
Uit dit huwelijk 14
kinderen.
Over\. 8 Nov. 1627.

ALBERT
graaf van NassauWeilburg.
Geboren in 1537.
Huwt 16 Juni 1559
ANNA - dochter van
graaf WILLEM "DE
OUDE" van NassauDillenburg en JULIANA van STOLBERG ;
geboren 21 Septemter 1541; zij sterft 12
Februari 1616.
Uit dit huwelijk 14
kinderen.
Over\. 11 Nov. 1593.

Stamreeks 1:---.........
----;
I
XXVIII
(Walramsche
lijn).

I

PHILlPS 111
PHILIPS

TABEL 111.

(Ie huwelijk).
PHILlPS
PHILIPS
WILLEM
Prins van Oranje,
graaf van NassauBuren, enz.
Geb. 19 Dec. 1554.
Trouwt 23 Nov. 1606
prinses ELEONORE dochter van HENDRIK I,
I,prinsde
prins de BOURBON CONDÉ; geboren
in 1587; zij sterft
20 Januari 1619.
Over\. 20 Febr. 1618.

(2e huwelijk).
huwelijk)_
MAURlTS
Prins van Nassau,
later van Oranje, enz.
Geb. 14 Nov. 1567.
1 Nov. 1585 Stadhouder van Holland en
Zeeland; 6 Februari
1590 van Utrecht en
Overijsel ; 16 Mei
1591 van Gelderland;
17 Juli 1620 van
Drente; 31 December d.v. van Groningen.
Over\. 23 April 1625.
Ongehuwd.

I

Prins van Nassau
Nas.au en Oranje.
Geboren 28 Februari 1584.
9 Mei 1625 Stadhouder van
Overijsel ; 24 Mei 1625 van
Holland, Zeeland en WestVV est162'5 van
Friesland; 23 Juni 1625
Utrecht; 7 Mei 1633 van
Gelderland, Limburg en landen van Overmaze; 7 Augustus 1640 v. Drente; 1 October 1640 van Groningen;
7 Novemb. d.v. van Wedde.
VVedde.
Trouwt 4 April 1625 AMALIA
-dochtervanJoAN ALBERT,
graaf van SOLMS-BRAUNFl':LS;
FELS; geboren 31 Augustus
1602; zij sterft 8 Augustus
1675. Uit dit huwelijk negen
kinderen.
Overleden 14 Maart 1647.

FREDERIK HENDRIK

LODEWIJK
derde zoon, zesde
kind van WILLI!M
WILLEM
DEN OUDEN, graaf
van Nassau.
Geb. 10 Jan. 1538.
Sneuvelt 14 April
1574 op de
Mookerheide.

,

(2e huwelijk).
WILLEM
LODEWIJK
graaf van NassauDillenburg.
Geb. 13 Maart 1560.
16 Oct. 1584 Stadhouder van Friesland,
10 Mei d.v. ook van
Groningen, 5 Januari
1593 van Drente.
Trouwt 25 Nov. 1587
ANNA - dochter van
Prins WILLEM VAN
ORANJE; geboren 5
November 1562; zij
sterft 23 Januari 1588.
Uit dit huwelijk twee
kinderen, die jong
stierven.
Over!. 31 Mei 1620.

I

(2e huwelijk).
huwe1ij kl.
JOHAN
•• de Middelste"
..
graaf van NassauSiegen enz.
Geboren 7 Juni 1561.
Huwt:
Ie. 9 December 1581
MAGDALENA -dochter van graaf W ALDECK WILDUNGEN ;
geboren in 1558; zij
sterft 9 Sept. 1599;
2e. in 1603 MARGARETHA - dochter van
hertog GEORGE van
HOLSTElN SONDERHOLSTE,N
BURG.
Uit deze huwelijken
vijf-en-twintig
kinderen.
Over\. 27 Sept. 1623.

I

XXIX

HENDRIK,
XXVIII
vijfde zoon, veertiende kind van (Ottosche
VVILLEM DEN
WILLEM
lijn)
OUDEN,
graaf van Nassau.
Geb. 150ct.1550.
Sneuvelt 14 April
1574 op de
Mookerheide.

(2e huwelijk).
ERNST CASIMIR
Nassau-Dietz.
graafv. Nassau-Dielz.
Geb. 22 Dec. 1573.
Stad15 Aug. 1620 Sladhouder van Friesland,
6 Aug. 1625 van Groningen, 25 Aug. d.v.
van Drente.
Drenle.
(Friesche tak).
Huwt 8 Juni 1607
ANNA SOPHIA HEDWIG - dochter van
HENDRIKJuLlus,herH
ENDRI KJ uLlus,her.
tog van BRUNSWIJKVV OLFFENBUTTEL;
WOLFFENBUTTEL;
geb. 20 Febr. 1592;
zij sterft 23 Jan. 1642;
tien
uit welk huwelijk lien
kinderen.
Over\. 16 April 1655.

ADOLPH.
vierde zoon, achtste kind van WILVV I LLEM DEN OUDEN,
graaf van Nassau.
Geb. 11 Juli 1540.
Sneuvelt 23 Mei
1568 bij
Heiligerlee.

~----------------------,

•• de Oude".
JOHAN ..
tweede zoon, vijfde kind van
WILLEM DEN OUDEN, graaf
van NASSAU-DILLENBURGGeboren 22 November 1535.
Stadhouder van Gelderland.
Brengt 23 Januari 1579 de
Unie van Utrecht tot stand.
Trouwt Ie. MAGDALENA,
gravin van Waldeck;
Waldeck ;
2e. 6 Juni 1559 ELISABETH,
ELIsABETH,
dochter van GEORGE, landgraaf van LEUCHTENBERG;
zij sterft 6 Juli 1579;
3e. 13 September 1580 CUNIGONDA JACOBA - dochter
van graaf FREDERIK lIl,
keurvorst van den PALTZ;
PA LTZ ;
zij sterft 26 Januart 1586; en
4e. 14 Juni 1586 JOHANNETTE - dochter van LODEWIJK, graaf van SAYN- WITTVVITTGENSTEIN; zij sterft 13 April
1622. Uit deze huwelijken
25 kinderen.
Het regeerende Koninklijke
Huis stamt in rechte lijn af
van Johan "de Oude".
Overleden 8 October 1606.

(4e huwelijk).

WILLEM I
oudste zoon, derde kind uit 2e. Willem
VVillem "de Oude" -Prins van Oranje, graaf van Nassau, markgraaf van
Veere en Vlissingen, baron van Breda, burggraaf van
Antwerpen. Stichter van
vaD het Oranje-Nassau
OraDje-Nalsau Huis.
Geboren 25 April 1533.
Erft in 1544 het prinsdom Oranje van zijn vollen neef
RENÉ VAN CHaLON, graaf van Nassau, Gouverneur
(Stadhouder) en Luitenant des Konings over de provinciën Holland en Zeeland, West-Friesland (Noorderkwartier van Holland), Overijsel, Gelderland en Utrecht,
Vlaanderen en Bourgogne.
Trouwt Ie. 8 Juli 1551 ANNA - erfdochter van MAXIMAxlMI LIAAN VAN EGMOND, graaf van BUREN, Stadhouder
van Friesland, enz.; geboren 1533; zij sterft 24 Maart 1558;
dochter van MAuRITs,
MAURJTS,
2e. 2 Juni 1561 ANNA keurvorst van SAKSEN, geboren 14 April 1544, van welke
hij scheidde; zij sterft 18 December 1577; 3e. 12 Juni
1575 CHARLOTTE - dochter van hertog LODEWIJK VAN
BOURBON-MoNTPENSIER; zij sterft 5 April 1582; en
4e. 12 April 1583 LOUISE - dochter van den admiraal
van Frankrijk GASPAR DE COLIGNY,
COLlGNY, graaf van Chatillon;
Chatillon ;
weduwe van CHARLES TÉLLlGNY;
TÉLLIGNY; geboren 28 September 1555; zij sterft 9 October 1620.
Uit deze huwelijken drie zoons en twaalf dochters.
Vermoord 10 Juli 1584.

~----------------------------------------------------.------~----------------------------------------------------------~IStamreek8
~----------------------------------------------------.------~-----------------------------------------------------------.IStamreeks

WILLEM
graaf van Nassau-Dillenburg
Naslau-Dillenburg
bijgenaamd "de Oude" ook wel "de Rijke".

Huis van Oranje en Nassau.

XXXIII

XXXII

I

CAREL AUGUST
Vorst van NassauWeilburg.
Geb. 17 Sept. 1685.
Huwt 17 Aug. 1723
AUGUSTA, prinses v.
NASSAU-IDSTIUN; zij
sterft 8 Juni 1750.
Zeven kinderen.
Overl. 9 Nov. 1753.

1
I
1 - - -1
-- 1
1

JOHAN ERNST
Vorst van NassauWeilburg.
Geb. 13 Juni 1664.
Huwt 3 April 1683
MARIA Polyxena gravin v. Leiningen enz.;
zij sterft 22 Apr. 1725.
Acht kinderen.
Overl.
Over!. 27 Febr. 1719.

1I

FREDERIK
graaf van NassauWeilburg.
Geb. 16 April 1640.
Huwt 26 Mei 1663
CHRISTINA Elisabeth
gravin v. Sayn- Wittgenstein-Homburg;
zij sterft 19April1678.
Uit dit huwelijk drie
kinderen.
Overl. 8 Sept. 1675.
I

XXXI

I

ERNST CASIMIR
graaf van NassauNauauWeilburg.
Geb. 15 Nov. 1607.
Huwt 22 Febr. 1634
ANNA MARIA, gravin
van Sayn-WittgenSayn. Wittgenstein; zij sterft 14
April 1656.
Over\. 16 April 1627.

1I

xxx

I

I

LODEWIJK 11
LOUISE
HENRmTTE
Prinses v. Oranje
en Nassau.
Geboren
27 Novemb.1627.
Huwt 7 Dec. 1646
FREDERIK WILLEM, Keurvorst
van Brandenburg;
Brandenburg:
geb. 6 Feb. 1620;
hij sterft 29 April
1688.
Uit dit huwelijk
FREDERIK 111,
Koning
van Pruisen.
Overleden
6 Juni 1667.

CIste
(Iste huwelijk).
JOHAN .. de Joage"
graaf van Nassau-Siegen.
Geboren 29 Sept. 1583.
Trouwt 13 Augustus 1618
ERNRSTINE ERNBSTINE
dochter
van LAMORAL, prins DE
DR
LIGNE; zij sterft 4 Januari 1661.
Uit dit huwelijk zes
kinderen.
Overleden 27 Juli 1638.
(Stamvader van den
Roomsch-Katholieken
tak Nassau-Siegen).
Nal5au-Siegen).

I
HENDRIK CASIMIR
- oudste zoon van
ERNST CASIMIR graaf van Nassau-Dietz.
Geboren 21 Januari 1612.
In 1632 Stadhouder van
Friesland, Groningen en
Drente.
Land-Commandeur der
Duitsche Orde.
Ongehuwd.
4Juni 1640 doodelijk gewond vóór Hulst.
Overleden 12 Juni 1640.

I

I

1

I

WILLEM FREDERIK
- tweede zoon van
ERNST CASJMIR graaf (sedert 23 November 1652) Vorst van
Nassau-Dietz, enz.
Geb. 7 Augustus 1613.
Stadhouder van Friesland in 1640; in 1650 van
Groningen, Drente, enz.
Land·Commandeur der
Duitsche Orde.
Huwt 2 Mei 1652 ALBERTINA AGNES - dochter
vanFREDl!llIK HENDRIK,
Prins van Nassau en
Oranje; geboren 9 April
1634; zij sterft 24 Mei
1696. Uit dit huwelijk
drie kinderen.
Overl. 13 October 1664.

ERNST CASIMIR

I

WILLEM IV
KAREL HENDRIK FRISO
Prins van Oranje-Nassau.
Geboren 1 September 1711.
Hij vereenigt alle landen van de Ottosche lijn.
Wordt 22 November 1748 Erfstadhouder, Kapitein Generaal en Admiraal der Vereenigde Provinciën, onder den naam van PRINS WILLEM IV.
Gehuwd 25 Maart 1734 met ANNA - oudste dochter van Koning GEORGE
GEORGB 11 van Groot Britannië (Huis van Brunswijk-Lunenburg;
geboren 2 November 1709; zij sterft 12 Januari 1759.
Uit dit huwelijk één zoon en vijf dochters.
Overleden 22 October 1751.

I

JOHAN WILLEM FRISO
Vorst van Nassau-Dietz, Prins van Oranje.
Geboren 4 Augustus 1687.
In 1702, na den dood van Willem 111, Koning van Groot-Britannie, Erfgenaam van het Huis van Oranje. 1707 Erfstadhouder van Friesland;
1708 Erfstadhouder van Groningen
Huwt 26 April 1709 MARIA LOUJsE,
LOUlSE, dochter van KAREL, landgraaf van HESSEN-CASSEL; geboren 7 Februari 1688; zij sterft 9 April 1765.
Hij verwekte één zoon en één dochter.
Verdrinkt 14 Juli 1711 aan den Moerdijk.

I

HENDRIK CASIMIR 11
Vorst van Nassau-Dietz, enz.
Geboren 18 Januari 1657.
23 Juli 1675 Erfstadhouder van Friesland, Groningen en Drente.
Veldmaarschalk in 1689. Land-Commandeur der Duitsche Orde.
Trouwt 16 November 1683 HENRIËTTE AMALIA - dochter van JOHAN
GEORGE I, vorst van ANHALT DESSAU en van HENRIËTTE CATHERINA,
GBORGE
dochter van FREDERIK HENDRIK, Prins van Oranje; geboren 16 Augustus 1666; zij sterft 17 April
A pril 1726
Uit dit huwelijk negen kinderen.
Overleden 15 Maart 1695.

(2e huwelijk).
JOHAN MAUR1TS
graaf, 6 Mei 1664 vorst
v. Nassau-Siegen, bijgenaamd "de Braziliaan".
Gebore.n
Gebor~n 17 Juni 1604.
In 1636 Gouverneur en
Kapitein Generaal van
Brazilië.
Ongehuwd.
Hij sticht het Mauritsh1lÏs
hllis te 's-Gravenhage.
Overleden 20 Dec. 1679.

.. de Middelste"
JOHAN ••

WILLEM 111 (Headrik)
Prins van Oranje.
Geboren 14 November 1650 te 's-Gravenhage.
Juli 1672 Stadhouder van Holland en Zeeland, daarna van Gelderland,
Utrecht en Overijsel ; Erfkapitein-Generaal en Admiraal der Unie.
Trouwt 14 November 1677 MARIA 11 STUART - dochter van den hertog
van YORK, ale
als JACOBUS 11 Koning van Engeland; geboren 30 April 1662 ;
zij sterft 7 Januari 1695.
Koaiag vaa Groot Britaaait!
Brit.aail! op 23 Februari 1689.
Overleden - kinderloos -19Maart
- 19 Maart 1702 te Hampton Court nabij Londen.
Zijn neef JOHAN WILLEM FRlso,
FRISO, Vont
V<lrst van NASSAu-DIEn:
NASSAU-DIETZ (Friesche
tak), erft zijne titels en goederen.

I

WILLEM 11
Prins van Oranje.
Geb. 27 Mei1626.
Mei 1626.
14 Maart 1647
Stadh. der Zeven
Provo en Kap.Gen. der Unie.
Trouwt 12 Mei
1641 HENRII1:TTE
MARIA STUARTdochter van Koning KAREL I van
Groot Britannië;
geboren 4 Mei
1631; zij sterft 24
December 1660.
Uit dit huwelijk
één zoon.
Overleden
6 Novemb. 1650.

1

I

FREDERIK HENDRIK

XXXIII

XXXII

XXXI

XXX

XXXVI

XXXV

XXXIV

I

WILLEM
George August Hendrik
Belgicus.
hertog van Nassau- Weil burg,
later ook van Usingen.
Geboren 14 Juni 1792.
Volgt zijn vader op 24 Maart
1816. Erft in hetzeifde jaar de
bezittingen van hertog Frederik
August van Nassau-Usingen,
waardour alle Walramsche- en
Ottosche goederen worden hereenigd, vormende te samen het
hertogdom Nassau.
Trouwt Ie. 24 Juni 1813CHARLOTTE FREDERIKA LOUISE
AMALIA ALEXANDRA, Prinses v.
SAKSEN HILDBURGHAUSE:>I, geboren 28 Jan. 1794; zij sterft
6 April 1825. Uit dit huwelijk
vijf zoons en zeven dochters.
Overleden 20 Augustus 1839.

I

I

FREDERIK WILLEM
Vorst - in 1806 hertog van
Nassau-Weilburg.
Geboren 25 October 1768 te
's-Gravenhage.
Hij bekomt in 1814 alle bezittingen der Ottosche linie in
Duitschland.
Huwt 31 Juli 1788 LOUISA ISABELLA ALEXANDRA AUGUSTAdochter van WILLEM GEORGE
graaf van KIRCHBURG EN SAYN
HACHENBACH; geboren 19 April
1772; zij sterft 6 Januari 1827.
Hij won t?Tee zoons en twee
dochters.
Overleden 9 Januari 1816.

Overleden 28 November 1788.

I

WILLEM 11
Frederik George Lodewijk.
Erfprins van Oranje en Nassau.
Geboren 6 December 1792 te
's-Gravenhage.
De Held v. Quatre Bras op lb en v. Waterloo op 18 Juni 1815.
KONING DER NEDERLANDEN EN
GROOTHERTOG VAN LUXEMBURG enz. 7 October 1840.
Huwt 21 Februari 1816 met
ANNA PAULOWNA,Grootvorstin
van Rusland - dochter van
Tsaar PAUL I van Rusland (Huis
van Romanow-Holstein-Gottorp) ; geboren 7/18 Jan. 1795;
zij sterft 1 Maart 1865 te
's-Gravenhage.
Uit dit huwelijk vijf kinderen.
Overleden 17 Maart 1849
te Tilburg.

Frederika
LOUISA Wilhelmina
Prinses van Oranje-Nassau.
Geboren 28 November 1770.
Huwt 14 October 1790 KAREL
GEORGE AUGUST, erfprins van
BRUNSWIJK WOLFENBUTTEL,
zoon van KAREL WILLEM FERD1NAND en van AUGUSTA, prinses van Groot Britannië; geboren
18 Februari 1766; hij sterft 20
September 1806.
Uit dit huwelij1c: geen kinderen.
Overleden IS October 1819.

I

I
Wilhelmina Frederika Alexandrina Anna LOUISE
Prinses der Nederlanden.
Geboren 5 Augustus 1828.
Huwt 19 Juni 1850 den kroonprins
(8Juli 1859 KoningKAREL XV) van
Zweden en Noorwegen. Uit dit
huwelijk twee kinderen - dochter:
Koningin LOUISE van Denemarken.
Overleden 30 Maart 1871.

I

I

Wilhelmina Frederika
P AULINE Charlotta
Prinses van OranjeNassau.
Geboren 1 Maart 1800
te Berlijn.
Overleden 22 Dec. 1806
te Freijenwalde.

Wilhelmina Frederica Anna
Elisabeth MARIA
Prinses der Nederlanden.
Geboren 5 Juli 1841.
Huwt 18 Juli 1871 WILLEM
ADOLPH MAXIMILIAAN KAREL,
vorst Zu WIED. Hij sterft 25
October 1907. Uit dit huwelijk
zeven kinderen.
Overleden 22 Juni 1910.

Willem FREDERIK Karel
Prins van Oranje-Nassau, Prins der
Nederlanden sedert 1815.
Geboren 28 Februari 1797 te Berlijn.
Veldmaarschalk en Admiraal in 1831.
Huwt 21 Mei 1825 LOUISE AUGUSTA
WILHELMINA AMALlA, dochter van Koning FREDERiK WILLEM 111 van PRUISEN;
geboren 1 Febr. 1808; zij sterft 6 Dec. 1870.
Uit dit huwelijk twee zoons (jong overleden) en twee dochters.
Overleden 8 September 1881.

I
I

WilhelminaFrederikaLouisa
Cbarlotta MARIANNE
Prinses van Oranje-Nassau,
Prinses der Nederlanden
sedert 1815.
Geboren 9 Mei 1810 te Berlijn.
Zij trouwt 14 September 1830
met FREDERIK HENDRIK ALBERT, zoon van Koning FREDERIK WILLEM III van PRUISEN;
geboren 4 October 1809 te Koningsbergen ; gescheiden 28
Maart 1849; hij sterft 14 October 1872.
Overleden 29 Mei 1883.

I
Willem George FREDERIK
Prins van Oranje-Nassau.
Generaal der Cavalerie in
Staatschen dienst; in 1798
Veldtuigmeester in Oostenrijk.
Geboren 15 Februari 1774 te
's-Gravenhage.
Ongehuwd.
Overleden 6 Januari 1799
te Pad ua.

W1LLEM V (Batavus)
Prins van Oranje-Nassau, graaf van Buren enz.
Geboren 8 Maart 1748 te 's-Gravenhage.
Aanvaardt 8 Maart 1766, bij meerderjarigheid, de waardigheden van
Erfstadhouder en .Kapitein-Generaal der Unie.
Huwt 4 October 1767 FREDERIKA SOPHJA WILHELMINA - dochter van
AUGUST WJLLEM, prins van Pruisen (Huis van Hohenzollern); geboren
7 Augustus 1751; zij sterft 9 Juni 1820.
Sluit 30 Juni 1783 het verdrag "Erneuerter Erbverein" met de Walramsche lijn. Verliest in 1795 zijne Nederlandsche waardigheden en bezittingen; wordt in 1802 daarvoor schadeloos gesteld door het Vorstendom
Fulda, hetwelk hij onmiddellijk afstaat aan zijn zoon Willem Frederik.
Uit het huwelijk van Prins WILLEM V twee zoons en drie dochters.
Overleden 9 April 1806 te Brunswijk.

WILLEM I Frederik
Prins van Oranje-Nassau.
Geboren 24 Augustus 1772 te 's-Gravenhage.
Regeerend vorst van Fulda in 1802, van Nassau in 1806; verliest beide
vorstendommen in 1806. Herneemt in 1813 bezit van zijne Duitsche
erflanden. 3 December 1813 Souvereine Vorst der Vereenigde
Nederlanden (Noordelijke provinciën). Bestemt in 1814 de Duitsche
erflanden voor zijn tweeden zoon prins FREDERIK, doch ruilt ze
voor het Groothertogdom Luxemburg, waarbij Dillenburg, Hadamar
en Dietz aan de Walramsche lijn komen.
16 Maart 1815 geproclameerd als KONING DER NEDERLANDEN met
toevoeging van de Zuidelijke Nederlanden en het Groothertogdom
Luxemburg. Prins FREDERI Kwordt schadeloos gesteld met de domeinen.
Staat 19 April 1839 de Zuidelijke provinciën af aan Koning Leopold I,
prins van Coburg. Doet 7 October 1840 afstand van den troon.
Trouwt Ie. 1 October 1791 FRED"ERIKA WILHELMINA LOUISEdochter van FREDERJK WILLEM 11, Koning van PRUISEN; geboren
18 November 1774; zij sterft 12 Octoberl837; 2e. 16 Februari 1841
met gravin d'Oultremont. - Uit het eerste huwelijk vier kinderen.
Overleden 12 December 1843 te Berlijn.

WILHELMINA CAROLINA
Prinses van Oranje-Nassau.
Geboren 28 Februari 1743 te Leeuwarden.
Gehuwd 5 Maart 17bO met CARBL CHRJSTIAAN, Vorst van
Nassau- Weilburg.
Zij Iterft 6 Mei 1787.
Uit dit huwelijk tien kinderen - vijf zoons.

I

I
CAREL CHIUSTIAAN
Vorst van Nassau-Weilburg.
Geboren 16 Januari 1735.
Generaal der Infanterie in het
Staatsche Leger.
1772 gouverneur v. Maastricht.

WILLEM IV

CAREL AUGUST

XXXVI

XXXV

XXXIV

WILLEM
ALEXANDER
Prins van Nassau, Groot·
Groothertog van Luxemburg.
Geboren 22 April 1852.
Trouwt 21 Juni 1893
MARIA ANNA,
Infante van Portugal,
prinses van Braganza;
geboren 13 Juli 1861.
Overleden 25 Febr. 1912.

I

ADOLF
Willem
wmem Carel August
Frederik.
- oudste zaon
zoon van
Willem
Wmem Belgicus hertog van Nassau,
paltzgraaf van den Rijn.
Geboren 24
2<4 Juli 1817
te Biebrich.
Regeerend Hertog van
Nassau op 20 Augustus
Sep·
1839. Verliest 20 September 1866 het Hertog·
Hertogdom, hetwelk wordt inin·
gelijfd bij Pruisen. Wordt
23 November 1890, bij
het overlijden van Z. M.
Koning Willem 111 der
Nederlanden en uitster'
uitsterven der mannelijke OuoOuo·
sche lijn, Groothertog
van Luxemburg.
Trouwt Ie. 31 Jan. 1844
ELiSABETH MICHA!·
MICHA!ELISABETH
LOWNA
LOWNA- dochter van
grootvorst MICHIEL van
RUSLAND, geboren Mei
1826 ; zij
sterft 28
Januari 1845;
2e. 23 April 1851 MARIE
ADELAÏDE - dochter
van prins
prios FREDERIK "an
ANHALT DESSAU; gebo·
geboren 25 December 1833;
zij sterft 24 Nov. 1916.
Uit dit huwelijk drie
zoons en drie dochters.
Overl.
Over\. 17 Novemb. 1905.

Oudste zoon
JOSIAS George
Willem
wmem Adolf.
geboren 13 Mei 1896.

Vorst GEORGE VICTOR
wordt 12 Mei 1893 opge·
opgevolgd door FREDERIK
Herman. gebogebo.
Adolf Hermaa.
ren 20 Januari 1865 doet afstand van den
troon 13 Novemb. 1918.
Gehuwd 9 Augustus 1895
met MATHILDA - dochdoch·
ter
van
prins van
SCHAUMBURG LIPPE, gege·
boren 21 Mei 1873.
Uit dit huwelijk drie
zoons en een dochter.

De tweede dochter van
George Victor,Adelheid
EMMA
Wilhelmina
Wilhelmiaa
Theresia. Prinses van
Waldeck en Pyrmont
geboren 2 Augustus 1858
te Arolsen ; huwt 7 JaJa·
nuari 1879 Zijne MajesMajes·
teit Koning WILLEM 111
DER NEDERLANDEN.

HELENA
Wilhelmina
Wilhelmiaa Heariette
Henriette
Pauline
Pauliae MariaaDe.
Marianne.
Prinses van Nassau.
Geboren 12 Aug. 1831
te Wiesbaden.
Zij trouwt 26 Sept. 1853
GEORGE VICTOR, Vorst
van WAL DECK EN PYR·
PYRMONT (2e huw.); geboren
14 Jan. 1831 te Arolsen;
zij sterft 27 Oct. 1888.
George Victor overleden
14 Januari 1891.

(Laatste mannelijke oir der
Ottosche lijn).

WILLEM 111
Alexaader Paul Frederik
Alexander
Lodewijk.
Erfprins van Oranje.
Oranje-Nassau.
Nassau.
Geboren 19 Februari 1817
te Brussel.
KONING DER NEDERLANDEN EN
GROOTHERTOG VAN LUXEMBURG
17 Maart 1849.
Gehuwd Ie. 18 Juni 1839 met
SOPHIA Frederika Mathilda dochter van FREDEtUK WILLEM I,
Koning van WURTEMBERG; gege·
boren 17 Juni 1818 te Stuttgart;
over~eden 3 Juni 1877 op het huis
"ten Bosch" (Wassenaar); en 2e.
7 Januari 1879 te Arolsen, met
Adelheid EMMA Wilhelmiaa
Wilhelmina
Theresia - dochter van GEORGE
VICTOR, Vorst van WALDECK EN
PYRMONT en van HELENA WILWIL·
HELMINA HENRIETTE PAULINE
MARIANNE, Prinses van NASSAU;
geboren 2 Aug. 1858 te Arolsen.
Uit het eerste huwelijk werden drie
zonen geboren -allen gestorven-;
uit het tweede huwelijk, Hare
Majesteit Koningin WILHELMINA HeleDa
Helena Paulina Maria_
Maria.
Overleden 23 November 1890
op het Loo.

Willem
wmem
ALEXANDER
Frederik Constaatijn
Constantijn
Nieolaas Michiel.
Prins der Nederlanden.
Geboren 2 Aug. 1818.
Luitenant-Generaal
Luitenant·Generaal en
Inspecteur der cavalerie.
Ongehuwd.
Overleden 20 Febr. 1848
op het eiland Madeira.

Willem
wmem Frederik
HENDlliK.
Prins der Nederlanden.
Geboren 13 Juni 1820
te Soestdijk,
Lt.·Adm., veldm.schalk
Lt.-Adm.,
en Stedehouder van
Luxemburg.
Gehuwd Ie. 19 Mei 1853
te Wei mar, met AMALIA Maria da Gloria
Au,usta
Au~usta - dochter van
KAREL BERNHAIW, herher·
tag van SAKSEN-WEISAKSEN· WEI·
tog
MAR·EISENACH;
MAR-EISENACH; geboren
20 Mei 1830 te Gent;
overleden 1 Mei 1872 op
het slot" Wolferdingen" ;
en 2e. 24 Augustus 1878
te Potsdam met MARIA
Elisabeth Louise FreFre.
derika - dochter van
FREDERIK KAREL
NICOLAAS, Prins van
PRUISEN; geboren 14
Sept. 1855 te Berlijn.
Overleden kinderloos
14 Januari 1879 op het
slot "Wolferdingen" in
Luxemburg".

I

I

(Laatste mannelijke
maaaelijke oir
der Walramsche lijn).
lija)_

XXXVIII
XXXVlIl

XXXVII

WILLEM 11
IJ
Koning der Nederlanden, Groothertog van Luxemburg.

WILLEM
Geor,e
Geor~e Au,ust
Au~ust Hendrik
Headrik 8elgieus.

I

I

KAREL AUGUST. XXXVIII
Erfprins,
geboren 31 Juli 1844,
gehuwd 26 Augustus 1873
met P AULINE - doch·
dochter van HERMAN BER·
BERNARD GEORGE, hertog
SAKSEN-WEIMARvan SAKSEN'
WEIMAR·
EISENACH en WILHELWILHEL·
MINA HENRIETTE, prinsesv.WURTEMBERG; geboren 25 Juli 1852; zij
sterft 17 Mei 1904.
Hij sterft 20 Nov. 1894.
Uit dit huwelijk twee
zoens.

I

Wilhelmina Maria
XXXVII
SOPHIA Louise.
Louise,
Prinses der Nederlanden.
Geboren 8 April 1824
te 's-Gravenhage.
's·Gravenhage.
8 October 1842 aldaar
gehuwd met KAREL
ALEXANDER
Au~ust
Auguat JohaD.
Johan. groot·
groothertog van SAKSEN-WElSAKSEN· WEI·
MAR-EISENACf<,
MAR-EISENACIf,
zoon
van. groother.tjg.
groothelüg. KAREL
FRI!:DI':IUK; geboren 24
FREM:RIK;
Juni 1818 te Weimar;
hij sterft 5 Januari 1901.
Uit dit huwelijk werden
een zoon en drie dochdoch·
ters geboren.
Over!.
Over\. 23 Maart 1897.
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Hare Koninklijke Hoogheid
CHARLOTTE
Aldegoada Elise
Eliae Maria Wilhelmiaa.
Groothertogin van Luxemburg, Hertogin van Nassau,
Prinses van BOURBON Parm.,
Parma, gravin van Hammerstein,
stein. enz.
Geboren 23 Januari 1896.
Trouwt 6 November 1919 FELIX Marie Viaceat.
prins van BOURBON Parma; geboren 28 Sept.
SepL 1893,
Luxemburg..
krijgt den titel van Prins van Luxemburg.
Uit dit huwelijk een zoon: JEAN BENOiT
BENOÎT GUiLLAUME ROBI!RT
ROBERT ANTOINE LoUIs
LoUIS MARII!
MARIE ADOLPHI!
MARC D'AvIANO; geboren 5 Febr. 1921.
Hare Koninklijke Hoogheid
JULIANA
Louise Emma Marie Wilhelmiaa.
Prinses van' o.ranje-Nassau,
Oranje-Naasau, Hertogin
Hertogin. vlln
van Mtklenburg.
Geboren 30 April 1909 te 's-Gravenhage.

Hare Majesteit
WILHELMIN
WJLHELMINA
A Heleaa Pauliaa Maria.
KONINGIN DER NEDERLANDEN, Prinses van Oranje-Nassau,
Hertogin van Mecklenburg.
Geboren 31 Augustus 1880 te 's-Gravenhage.
'a-Gravenhage.
Koningin onder Regentschap van Hare Majesteit EMMA,
Koningin-Weduwe, tot 31 Augustus 1898.
Beëedigd en ingehuldigd als Koningin der Nederlanden den
6en September 1898 te Amsterdam.
Gehuwd op 7 Februari 1901 te 's-GraveDhage
's·Gravenhage met HENDRIK
Vladimir Albrecht Eralt,
Eraat. Hertog van MEKLENBURG,
krijgt den titel van Koninklijke Hoogheid, Prins der Nederlanden.
Geboren 19 April 1876 te Schwerin.

I
Hare Koninklijke Hoogheid
MARIE ADELAÏDE
ADELAïDE
Thérèae Hilda
Thérèse
HiJda Aatoiaette Wilhelmiaa.
Groothertogin van Luxemburg, Prinses van Nassau.
Naasau.
Geboren 14 Juni 1894.
Volgt haar vader op - overeenkomstig de familie
regeling d,d. 16 April 1907 en de wet van 10Juli
10 Juli
d.v. (erfopvolging in de vrouwelijke lijn) - als
Groothertogin van Luxemburg; doet 14 Januari 1919
afstand van de regeering ten bate van haar zuster
CHARLOTTI!.

WILLEM m
DI
Koning der Nederlanden, Groothertog van Luxemburg.

WILLEM ALEXANDER

WILLEM ERNST
Karel Alexaader Frederik Headrik Beraard
Albert George Hermaa.
Prins, daarna Groothertog van Saksen-- Wei marEisenach,
Eisenaeh,
Geboren 10 Juni 1876.
Volgt 5 Januari 1901 zijn grootvader KAREL
ALEXANDER op.
Doet 9 November 1918 afstand van de regeering.
Huwt 2e. FEODORA, dochter van FREDERIK JAN
BERNARD HERMAN HENDRIK MAURITS,
MAURlTS, hertog van
SAKSEN-MEININGEN-HILDBURGHAUSEN; geboren
29 Mei 1890.
Uit dit huwelijk twee zoons en een dochter.
Oudste zoon WILLEM ERNST,
ERNST.
geboren 28 Juli 1912.

I

KAREL AUGUST
Groothertog van Saksen-Weimar-Eisenach.
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duizenden „mede-voogmers: in
in een
eendergelijk
dergelijk
"mede-voogmers:
den"
den" omtrent
omtrent haar
haar gegeliggen zoowel
zoowel de
de
gevoel liggen
koesterd,
kiemen van
van ouderlijken
ouderlijken
koesterd, dan
dan zouden
zouden
haar
om
haar die bittere woorden
woorden
trots, als de neiging, om
niet zijn
"pupil", die
die een
een ananzijn bespaard.
bespaard.
de „pupil",
Daarvan
deren kant
kant opg
opgaat
dan
Daarvan isis de
de
aa t dan
deren
Koningin zich
men had
had verwacht,
verwacht, daardaarzichblijkbaar
blijkbaar
sterk bewust geweest en
het verwijt
verwijt te
te gaan
gaan
en
van het
ook in dat opzicht heeft
heeft
maken,
te1eurmaken, dat
dat de teleurzij de verwachtingen
verwachtingen niet
stelling opwekt.
opwekt. En
En dan
dan
niet
beschaamd
van
hare
liefst
op
een
toon,
die
beschaamd
van
hare
liefst
een toon, die
moeder. De
De wapenevenvermelde teleurstelteleurstelmoeder.
wapenspreuk ván
van het geslacht
ling maar
maar al
zeer tot
tot
spreuk
geslacht
al te zeer
der Waldeck
verklaring
der
Waldeck Pyrmonts
Pyrmonts
verklaring behoeft!
behoeft ! Gesub ponponkrenkte
getuigt: palma sub
krenkte oudertrots vindt
1).
dere
crescit
De
perzonder
moeite bittere
bittere
H. M. de
Koningin omstreeks
omstreeks 1888.
18g8.
dere crescit
De perzonder moeite
de Koningin
soonlijkheid,die
die door
woorden
wanneer de
soonlijkheid,
door
woorden en wanneer
aa ts inneemt,
haar
plaats
inneemt, die de
de
haar karaktereigenschappen
karaktereigenschappentetemidden
middenvan
van haar
haar medemenschen
medemenschen de
de pl
boomen, voelt
voelt hare
hare krachten
krachten groeien,
groeien, naar
naarmate
mate van
van de
de eischen,
eischen,
edele palm
palm bekleedt
bekleedt onder
onder de
de boomen,
aa k,
van de
de ttaak,
haar stelt.
stelt. Het
Het gewicht
gewicht der
der verantwoordelijkheid
verantwoordelijkheid van
die
de haar
haar opgelegde
opgelegde taak
t.aak haar
die de
die
der jonge
jonge Koningin
Koningin wachtte,
wachtte, kon
konzonder
zondergevaar
gevaar worden
worden verzwaard.
verzwaard. De moeder
moeder wist,
wist,
die der
was gesneden.
gesneden.
dat
goede hout
hout was
dat hare
hare dochter
dochter uit
uit het goede
Voor
brak, met de
de overgave
overgave van
van hare
hare taak,
taak, een
eennieuwe
nieuwebelangrijke
belangrijke periode
periode aan.
aan.
Voor haar
haa r brak,
Nu moest het blijken,
blijken, of zij
zij het
hetmeest
meestgepaste
gepaste gebruik
gebruik had
had gegezij juist
juist had
had gezien,
gezien, of zij
maakt
voor het
het doel
doel
maaktvan
vanden
denaanleg
aanlegder
derKoningin,
Koningin,of
ofzij
zijlangs
langsde
de beste
beste wegen
wegen en
en met
met de meest voor
deze vorstenschool,
vorstenschool, (waaraan
(waaraan wellicht
wellicht niets
nietsmeer
meervreemd
vreemd
geschikte
leerares in deze
geschikte middelen
middelen als
als leerares
was
haar kind
kind had
had doen
doen rijpen
rijpen
was dan
dan Macchiavelli's
Macchiavelli's leerstellingen
leerstellingen in
in zijn
zijn boek
boek van
van dezen naam!)
naam!) haar
I)
Depalm
palmgroeit
groûttegen
tegende
deverdrukking
verdrukking in.
I) De
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hare taak,
taak, dan
dan Wel,
we1, of
ot misschien
misschien moederliefde
moederlietde zich
zich had
hadvergist
vergistinindèdemogelijkheden,
moge1ijkhedert,
voor hare
ver en
en tetehoog
hooghad
hadgereikt
gereiktvoor
voorhare
haredochter.
dochter.
te ver
te beoordeelen,
beoordeel en, in
inhoeverre
hoeverre iemands
iemands
is voor
voor een
eenbuitenstaander
buitenstaander uitermate
uitermate moeilijk
moeilijk te
Het is
welke mate
mate de
de opvoeding
opvoeding aansprakelijk
aansprakelijk isis voor de wijze, waarop
waarop hij
hij of
of zij
zij het
hetleven
leven
aanleg en in welke
aanvaardt. Wij,
te maken.
maken.Zelfs
Zelfs
aanvaardt.
Wij, Nederlanders,
Nederlanders,hebben
hebbenalleen
alleenmet
met de
de twee-eenheid
twee-eenheid van
van beide
beide te
wijgeneigd
geneigdzijn,
zijn,om
omden
denfactor
factorder
deropvoeding
opvoedingteteonderschatten,
onderschatten,dien
dienvan
vanden
denaanleg
aanleg
al zouden
zoudenwij
hoog aan
aan te slaan, dan nog
nóg zouden wij
wij moeten
moeten erkennen,
erkennen, dat
dat de
de ontwikkeling
ontwikkeling van dien
dien aanleg
aanleg
te hoog
voor een
een zeer
zeergroot
grootdeel
deel
werk
van
den
opvoeder
vraag,ofofwij
wijder
der moeder
moeder dan
voor
hethet
werk
is is
van
den
opvoeder
enen
dede
vraag,
verschuldigd zijn
zijn doet, althans
der opvoedster
opvoedster onzer Koningin grooter
grooter erkentelijkheid
erkentelijkheid verschuldigd
althans in
in
wel der
gegeven geval,
geval, weinig
weinig ter
ter zake.
zake.
het gegeven
In niet
wijnunueenmaal
eenmaalsterk
sterk
niet vele
vele opzichten
opzichtenzijn
zijnwij,
wij,Nederlanders,
Nederlanders,één
éénvan
vanzin,
zin,daar
daarwij
individualistisch --zijn
aangelegd, maar
maar den
den Nederlander,
Nederlander, die
die twijfelt
twijfeltaan
aanden
denpersoonlijken
persoonlijken
zijn aangelegd,
individualistisch
weleen
eenvan
vanhaar
haarsterkst
sterkst
moed van
onze Koningin,
moet ik
ik althans
althans nog aantreffen.
aantreffen. Dat isis wel
moed
van onze
Koningin, moet
naar buiten gebleken
gebleken persoonlijke
persoonlijke eigenschappen.
eigenschappen. Indien eens
eens een
een "histoire
anecdotique"
naar
„histoire anecdotique"
M. de
de Koningin
Koninginzou
zouworden
wordengeschreven,
geschreven,indien
indiendames
damesenenheeren
heerenuit
uithare
hareonmiddellijke
onmiddellijke
van H. M.
daarover zouden meedeelen, wat
wat ze
ze in
invertrouwelijk
vertrouwelijk gesprek
gesprek wel
welzoo
zooeens
eensverhalen,
verhalen,
omgeving daarover
blijken, dat de
de Koningin
Koninginherhaaldelijk
herhaaldelijk een
een beschamend
beschamend voorbeeld
voorbeeldheeft
heeftgegeven
gegevenaan
aan
dan zou blijken,
mannen
en vrouwen,
voor haar
mannen en
vrouwen, door zonder
zonder eenige
eenige bedenking
bedenking risico's
risico's te
te aanvaarden
aanvaarden voor
haar perperaa kte.
soon, als
als het
hetdoel
doelzulks
zulksnaar
naarhaar
haarinzicht
inzichtwenschelijk
wenschelijkmmaakte.
is een
een eigenschap,
eigenschap,die
dieininzeer
zeerbijzondere
bijzonderemate
matewordt
wordtgewaardeerd
gewaardeerddoor
dooreen
eenvolk,
volk,
Dat nu is
bij zijn
zijn zeevaarders
zeevaarders deze
deze hoedanigheid
hoedanigheid hoog
hoog aan
aan te
te slaan.
slaan.
dat geleerd heeft
heeft bij
dat
Maar hoez~er
eigenschap van beteekenis
beteekenis moge
moge zijn
zijn voor
voor de
debetrekking
betrekkingtustusMaar
hoezeer ook
ook deze eigenschap
schen vorstin en volk,
volk, er
er zijn andere, die
die der
der Koningin
Koninginininharen
harenverantwoordelijken
verantwoordelijkenwerkkring
werkkring
beter tetestade
stadekomen
komenenendie
dietevens
tevensvoor
voorhare
haremenschelijke
menschelijkewaardeering
waardeering niet
niet minder
minder bebenog beter
zij heeft
heeftleeren
leeren beschouwen
beschouwen als
alsharen
harenplicht,
plicht,
duiden. Een
Een onvermoeibare
onvermoeibare trouw
trouw aan
aan hetgeen
hetgeen zij
EMMA een
ontoombaren arbeidslust
Omdat dit
dit
heeft
de dochter
dochter van
vankoningin
koninginEMMA
heeft in de
een ontoombaren
arbeidslust gewekt.
gewekt. Omdat
werk
een groote
groote werkvreugde.
werkvreugde.
werk met toewijding
toewijding werd
werd gedaan,
gedaan, loonde
loonde het
het de
de arbeidster
arbeidster met een
Er
wordt van een
een vorstin
vorstin met
met een
eenconstitutioneel
constitutioneelbewustzijn
bewustzijneen
eengroote
grootehoeveelheid
hoeveelheid
Er wordt
werk
feit, dat
dat aan
aan de
de buitenwereld
buitenwereldlang
langniet
nietaltijd
altijdhelder
heldervoor
vooroogen
oogenstaat.
staat.
werk gevraagd.
gevraagd. Dat is een feit,
niet onlangs
onlangsvan
vaneen
eenonderwijzer,
onderwijzer,dat
dathij
hijhad
hadnagerekend,
nagerekend,hoeveel
hoeveelhet
hetinkomen
inkomender
der
Lazen wij niet
kroon
wekt de
de
kroon per
per handteekening
handteekeningonder
ondereen
een wetsontwerp
wetsontwerp of
of koninklijk
koninklijk besluit
besluit bedroeg?
bedroeg? Dat wekt
herinnerîng
die misschien
misschien hier
hier een
eenplaatsje
plaatsje mag
mag vinden:
vinden:
herinnering aan
aan een
een anecdote, die
wasininde
dedagen
dagenvan
vande
deonderhandelingen,
onderhandelingen,die
diewerden
werdengevoerd
gevoerdover
overde
dehandhaving
handhaving
Het was
aari de kusten
kusten van NoordNoord- en
en Oostzee,
Oostzee, in
in den
denwinter
wintervan
van19o7/19o8,
I907/I908, dat
dat
van
van den status quo aan
het
Departement van
van Buitenlandsche
Buitenlandsche Zaken
Zaken een
een memorie
memorie had
had ontworpen,
ontworpen, die
die door
door een
een
het Departement
bij welke
welke hij
hij was
was geaccregeaccreonzer
gezanten ter kennis zou worden
worden gebracht
gebracht van
van de
de regeering,
regeering, bij
onzer gezanten
die nota
nota werden
werden een
een aantal
en juridische
juridische argumenten
argumenten aangevoerd,
aangevoerd, om
om
diteerd.
aa ntal historische en
diteerd. In die
het
standpunt, door de
de Nederlandsche
Nederlandsche regeering
regeering in
in deze
dezezaak
zaakingenomen,
ingenomen,teteverklaren
verklarenen
en
het standpunt,
te versterken.
versterken.
MR.
TOBIASASSER,
AsSER, kreeg
H. M.,
Een der
der leden
ledenvan
vanden
denRaad
Raadvan
vanState,
State,
MR.
TOBIAS
kreeg een
een verzoek van H.
relatà refero
om van advies te willen
willen dienen
dienen over
over het
het ontwerp
ontwerp dezer
dezer nota
nota en
en - relata
re/ero 1), dus ik moet
1)
verhaal,wat
watmij
mij verteld
verteld is.
is.
i) IkIkverhaal,
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mogelijkheid openlaten van
van vergissingen
vergissingen ten
ten aanzien van uiterlijke
uiterlijke details
details - toen hij
hij door
door
de mogelijkheid
de koningin ontvangen
ontvangen werd,
werd, gaf
gaf H. M. hem
hem de
de concept-nota
concept-nota niet
nietin
inhanden,
handen,maar
maar las hem die
die
voor. Jurist,
Jurist, als MR.
MR. ASSER
AsSER was,
den aard
aard der
derzaak
zaakzeer
zeerbijzondere
bijzondereaandacht
aandacht
was,wijdde
wijdde hij
hij uit den
aan de rechtsargumenten,
rechtsargumenten, in
aangevoerd. Toen H.
H. M.
M. de
delezing
lezingbeëindigd
beëindigdhad,
had,deed
deed
aan
in het stuk aangevoerd.
hij blijken
blijken van
van zijn
zijn volledige
volledige instemming
instemming met
met de
desteunsels
steunselsvoor
voorhet
hetNederlandsche
Nederlandsche standstandhij
uitte zijn
zijn groote
groote ingenomenheid,
ingenomenheid, in
inhet
hetbijzonder
bijzondermet
meteen
eenaantal
aantalnader
naderaangeduide
aangeduide
punt en uitte
opmerkingen,
gelukkige vondsten meende
meende tetemogen
mogenkenschetsen.
kenschetsen.
opmerkingen, waarvan
waarvan hij
hij er
er drie
drie als zeer gelukkige
De Koningin toonde
toonde zich
zichover
overdezen
dezenlof
lofhoogelijk
hoogelijkverheugd,
verheugd,want
wanteen
eenbelangrijk
belangrijkdeel
deelder
derzeer
zeer
in het
het bijzonder
bijzonder geprezen
geprezen argumenten bleek door H. M. op den
den rand
zijn
rand van
vanhet
het concept
concept te
te zijn
bijgeschreven. Onbewust
scherpzinnige jurist
jurist aan
aan zijn
zijn vorstin
vorstin een
eencompliment
complimentvan
van
bijgeschreven.
Onbewust had
had de scherpzinnige
aakt.
beteekenis
gemaakt.
beteekenis gem
Nu vrage
vrage men
men eens,
eens, hoeveel
hoeveel arbeid
arbeid - naast
naast een geoefend
geoefendonderscheidingsvermogen
onderscheidingsvermogen
- noodig is,
is, om
ominineeneen
stuk,
niet
door
den
eersteden
denbeste
bestewordt
wordtontworpen,
ontworpen,aanvulaanvulstuk,
datdat
niet
door
den
eerste
lingen van
van dezen
dezen aard
aard tetekunnen
kunnenaanbrengen,
aanbrengen,die
die inindedeoogen
oogenvan
vaneen
eenman,
man,met
metbegaafdheden
begaafdheden
als MR.
MR. T.
T.M.
M.C.C.ASSER,
ASSER, als
als „gelukkige
"gelukkige vondsten
vondsten van
vanbijzondere
bijzondere beteekenis"
beteekenis" kunnen
kunnen gelden.
gelden.
Wat
historisch-juridisch en op
op diplomatiek
diplomatiek gebied
gebied van
van de
deKoningin
Koninginwerd
werdgegeWat hier op historisch-juridisch
tuigd-een
terrein, dat
dat hare
hare bijzondere
bijzondere voorliefde schijnt te hebben
hebben-dat
werd
wordtdoor
door
tuigd
--een terrein,
dat werd
enen
wordt
andere
- ook
ook
andere raadslieden
raadsliedender
derkroon
kroonverhaald
verhaaldover
overhaar
haarvermogen,
vermogen,economische
economischevraagstukken
vraagstukken
quaesties
van financieelen
financieelen aard
aard —
- tetebeoordeelen
beoordeelenen
enover
overhaar
haarinzicht
inzichtininpolitieke
politiekemogelijkmogelijkquaesties van
heden en
en wenschelijkheden.
wenschelijkheden. Dat
Dat zou
zounu
nuweliswaar
weliswaarondenkbaar
ondenkbaar zijn
zijnzonder
zonderhet
hetnatuurlijke
natuurlijke
heden
talent van een gezond
gezond oordeel,
oordeel, maar
maar aangezien
aangezien ook
ook vorsten
vorsten slechts
slechtskennen,
kennen, wat
watzij
zijhebben
hebben
talent
geleerd, vereischt
reusachtige mate
mate van
arbeid, in den dienst
dienst van
van het
het land
land
geleerd,
vereischt dit
dit alles
alles toch een reusachtige
van arbeid,
verricht.
M. zich op
op deze
deze werkpraestatie
werkpraestatie zou
zou laten
laten voorstaan
voorstaan vernam
vernam ik nimmer.
nimmer. Wél
Wél
Dat H. M.
getuigden
mij menigmaal
menigmaal raadslieden
raadslieden der
der Koningin
Koningin van
van den
dengrooten
grooteneenvoud,
eenvoud,waarmede
waarmede
getuigden mij
zij
kennis en
en de
deervaring
ervaring van
van den
denspecialist
specialist - vanzelfsprekend zij bij meeningsverschillen de kennis
als van
van hooger
hooger waarde
waarde dan
dan de
dehare
hareaanvaardde.
aanvaardde.
als
Daarmede ben ik, na een korte afdwaling, terug op het
het punt
punt van
van uitgang:
uitgang: de persoonlijke
persoonlijke
eigenschappen
der
Koningin.
Op
de
neiging
tot
eenvoud
is
vooral
in
de
laatste
jaren,
de
eigenschappen der Koningin. Op
de laatste jaren, toen de
neiging tot eenvoud
oorlog en de
de oorlogsgevolgen
oorlogsgevolgen tot
tot versobering
versobering dwongen,
dwongen,ininmeer
meerdan
dangewone
gewonemate
matededeaandacht
aandacht
gevestigd. Ook
Ook hier
hier hebben
hebben wij
wij tetedoen
doenmet
meteen
eenuitvloeisel
uitvloeiselvan
vanverantwoordelijkheidsgevoel,
verantwoordelijkheidsgevoel,
van het bewustzijn,
bewustzijn, dat
dat aan
aan iemand
iemand van
van hare positie buitengewone eischen
eischen mogen
mogen worden
worden
van
gesteld.
een godsdienstzin,
godsdienstzin, een vroomheid,
die aan
aan uiterlijkuiterlijkDat bewustzijn zelf
zelf vindt zijn bron in een
vroomheid, die
heeft, omdat
omdat ze
ze even
evennatuurlijk
natuurlijk als
als innig
innig is.
is.Hier
Hiereveneens
eveneens
heid mede daarom minder behoefte heeft,
schijnen
zeer gelukkig
gelukkig te hebben
hebben samengewerkt.Het
samengewerkt.Hetvertrouwen
vertrouwender
derKoningin
Koningin
schijnen aanleg en opvoeding
opvoeding zeer
in een hoogere
hoogere bestiering
bestiering is
is —
- behoeft
behoefthet
hetvoor
voorNederlandsche
Nederlandschelezers
lezersteteworden
wordengezegd?
gezegd? menigmaal
harden proef
proef gesteld.
gesteld. Een
Een herinnering
herinnering aan
aan hetgeen
hetgeen erervooraf
voorafisisgegaan
gegaan
menigmaal op
op een harden
aan de vervulling
vervulling van
van de
dehoop
hoopder
dernatie
natieenenvan
vanf H.M.
zelve,door
doorde
degeboorte
geboortevan
vanprinses
prinses JULIANA;
JULIANA;
LM. zelve,
aan
I9I4, toen de oorlog, die
die uitbarstte,
uitbarstte, ons
ons land,
land, evenals
evenals dat
dat
aan de dagen ook van hoop en vrees in 1914,
onzer
zuidelijke buren, dreigde
dreigde te
te verzwelgen;
verzwelgen; aan
aan de
decritieke
critiekeoogenblikken
oogenblikken in den
den oorlog,
oorlog,
onzer zuidelijke
toen het gevaar
gevaar van een schending
schending onzer
onzer onzijdigheid
onzijdigheid meer
meer dan
dan eenmaal
eenmaal dreigde;
dreigde; aan
aan de
de ververbitterende
bitterende ve
vernedering,
toen duikboot,
duikboot, mijn
mijn en het
het ius
i us angariae
angariae onze schepen
schepen vernielden
vernielden
rnedering, toen
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ons het
het gebruik
gebruik daarvan
daarvan ontzegden,
ontzegden, mogen
mogen voldoende
voldoende zijn,
zijn, om
omhet
hetbesef
besefteteverlevendigen,
verlevendigen,
of ons
WILHELMINA
vrouw, noch als vorstin
dat kommer
kommeren
enzorg
zorgkoningin
koningin
WILHELMINA noch als
als vrouw,
vorstin besp
bespaard
aa rd bleven.
Van
Van hare
hare innige
innige liefde
liefdetot
tothen,
hen,die
diehaar
haarhet
hetnaast
naastzijn,
zijn,haar
haarmoeder,
moeder,hhaar
haar
aa r kind, haar
echtgenoot, wil ik niet
niet uitvoerig
uitvoeriggewagen.
gewagen.Wij
Wij vormen
vormen ons
onsoordeel
oordeeldaarover
daaroveruit
uithetgeen
hetgeenderden
derden
wij buitenstaanders,
buitenstaanders, en
enwaar
waarhet
hethier
hier
dingengeldt,
geldt,diedieniet
niet
met
objectieve
ons
verhalen, wij
ons verhalen,
dingen
met
objectieve
normen zijn te meten,
meten, kunnen
kunnen wij
wij ons
onsalleen
alleenmaar
maarverheugen,
verheugen, zooveel
zooveelreden
redentetehebben,
hebben,aan
aantete
nemen, dat aan de vrouw in de
de vorstin
vorstin het
het voorrecht
voorrecht is
is gegeven
gegeven tetemogen
mogenliefhebben
liefhebbenen
enzich
zich
zij
in de
deliefde
liefdevan
vananderen
anderente te
mogen
koesteren,
om
daaruit
mede
de
kracht
te
putten,
die
mogen koesteren, om daaruit mede de kracht te putten, die zij
behoeft voor
vervulling van
van haar
haar taak.
taak. Zonder
Zonder deze
deze liefde
liefde zou
zoumen
menook
ookdedehartelijkheid
hartelijkheid
behoeft
voor de vervulling
niet kunnen
kunnen verstaan,
verstaan, waarmede
deel tetenemen
nemeninindedevreugden
vreugdenenenzorgen
zorgen
waarmede de
de Koningin pleegt deel
hare omgeving,
omgeving, daarbij
daarbij toonende
toonende een begrip
begrip voor
voor de
de roerselen
roerselen van
van anderer
anderer ziel,
ûel, dat
dat het
het
van hare
geheim is
geheim
is dergenen,
dergenen, die
diezelf
zelfmochten
mochtenervaren,
ervaren, wat
wat er
eromgaat,
omgaat, wat
wat er
er leeft
leeft in
in het
hethart,
hart, dat
dat
treurt of
of bekommerd
bekommerd is,
is,dat
datzich
zichverblijdt
verblijdtofofsiddert
siddertom
omdedebrooze
broozevolheid
volheidvan
vaneen
eenboven
boven
treurt
verwachting diep geluk.
geluk.
verwachting
warme belangstelling voor derden in hare
hare eigen
eigen omgeving
omgeving isiseene
eeneafspiegeling
afspiegeling
Van die warme
wijze, waarop
waarop de Koningin van hare
hare deelneming
deelneming doet
doet blijken
blijken in
in hetgeen
hetgeende
denatie
natieervaart.
ervaart.
de wijze,
deregentes
regentesbij
bijde
debeëediging
beëedigingals
alsvoogdes
voogdesafgelegd,
afgelegd,heeft
heeft
Van
vervulling der
der belofte,
belofte, door
doorde
Van de vervulling
de moeder
moeder de
de rijke
rijke vruchten
vruchten mogen
mogenzien
ûenrijpen.
rijpen.Gehechtheid
Gehechtheidaan
aande
degrondwet
grondweten
enliefde
liefdevoor
voor
dát waren
waren reeds voor een kwart
kwart eeuw blijkbaar
blijkbaar de drijvende
drijvende krachten
krachten van
van de
dejonge
jonge
het volk, dat
Koningin. Ze
Ze zijn
zijnhet
hetnog!
nóg!Ook
Ookdaarmede
daarmede blijft
blijft Hare
Hare Majesteit in de
de lijn
lijn der
der tradities
tradities van
vande
de
111,III,
toen
hijhij
ininApril
eerst met
met
Oranjes,
Oranjes, die
die koning
koning WILLEM
WILLEM
toen
Aprilr879
1879teteAmsterdam
Amsterdamvoor
voor het
het eerst
EMMA ontvangen
"de wensch
wensch zooveel
zooveelmogelijk
mogelijkbij
bijtetedragen
dragen
koningin EMMA
ontvangen werd,
werd, aldus
aldus formuleerde
formuleerde „de
tot
het welzijn
welzijn en
en den
den bloei
bloeivan
vanhet
hetNederlandsche
Nederlandsche volk";
volk"; die
dieprins
prinsWILLEM
WILLEM I,
I, toen
toenhij
hij
tot het
doodelijk
deed slaken
slaken voor
voor het
het heil
heil van
vanzijn
zijnarme
armevolk.
volk.
doodelijk werd
werd getroffen,
getroffen, de
de bede deed
Terwijl ik
deze regelen
regelen schrijf,
schrijf, ligt
ligt hier
hier voor
voormij
mijeen
eenlijst
lijstvan
vandedebezoeken
bezoekendoor
doorde
de
Terwijl
ik deze
Koningin
gebracht in
loop van
van een
een kwart
kwart eeuw
eeuw voor
- voor
groot
deel
met
harengemaal
gemaal
Koningin gebracht
in den loop
eeneen
groot
deel
met
haren
wasde
devoortzetting
voortzettingvan
vandergelijke
dergelijke tochten,
tochten, in
in de
de dagen
dagen
- aan
aan alle oorden
oorden van
van ons
ons land.
land. Dat
Datwas
van het
het regentschap
regentschap door
doordedeKoningin
Koninginmet
methare
haremoeder
moederondernomen,
ondernomen,welke
welkedeel
deelvormden
vormden
van
van de opvoeding
opvoeding der
der jonge
jonge vorstin
vorstin voor
voor de
dehaar
haar wachtende
wachtende taak
taak en
en die
diebedoelden
bedoeldender
der Koningin
Koningin
"liefde
voor haar
haar volk
volk in
in teteboezemen",
boezemen",belangstelling
belangstelling in
inde
deaangelegenheden
aangelegenheden van
van het
het volk,
volk,
„liefde voor
welke ondenkbaar
ondenkbaar ware,
kennis van
van de bronnen
bronnen van
van welvaart
welvaart van dit
dit volk,
volk, zonder
zonder
welke
ware, zonder
zonder kennis
begrip voor de
de omstandigheden,
omstandigheden, waaronder,
waaronder, de
de plaats,
plaats, waar,
waar, de
de wijze,
wijze, waarop
waarop dit
dit volk
volk leeft
leeft
begrip
naar geluk streeft. De
Deinrichtingen
inrichtingenvoor
voorscheepvaart
scheepvaarten
enhandel,
handel,dedenijverheidsinstellingen,
nijverheidsinstellingen,
en naar
scholen, de
de veenstreken
veenstreken en
en de
de gewesten,
gewesten, w
waar
landbouw, veeteelt,
tuinbouw, dan wel
wel boomboomaa r landbouw,
veeteelt, tuinbouw,
kweekerijen de
voornaamste bronnen van
van bestaan
bestaan waren,
waren, kerken
kerken en
en universiteiten,
universiteiten, musea
musea en
en
kweekerijen
de voornaamste
stedenschoon,
stichtingen van
van liefdadigheid,
liefdadigheid,
stedenschoon, gedenkteekenen
gedenkteekenender
dergeschiedenis
geschiedenis van
van ons
ons volk, stichtingen
folklore
landsverdediging en
enhet
hetverweer
verweertegen
tegenden
denouden
oudenerfvijand,
erfvijand,
folklore en
en moderne
moderne techniek, de landsverdediging
het
water, kortom
kortom elke
elkevorm,
vorm,waarin
waarinhethet
leven
der
natietottot
uitdrukkingkwam,
kwam,had
hadde
de
het water,
leven
der
natie
uitdrukking
was geroepen
geroepen een
eenrol
rolvan
vangroote
grootebeteekenis
beteekenistetespelen
speleninin
belangstelling der
jonge vrouw,
vrouw, die
die was
belangstelling
der jonge
de leiding dezer
dezer natie.
natie.
Van
den Prins
Prins der
der Nederlanden,
Nederlanden, die
die in
in een
eenjuist
juistbegrip
begrip voor
voorhetgeen
hetgeen
Van haar
haar en
en van
van den
het
Nederlandsche Volk
Volk verwachtte
verwachtte van
van den
dengemaal
gemaal der
der Koningin,
Koningin,van
vanden
denaanvang
aanvangaan
aan
het Nederlandsche
haar optreden
optreden naar
naar buiten en
en bij
bij
deed wat
wat in
in zijn
zijn vermogen
vermogen was,
was, om
omde
detaak
taak van
van H.M. in haar
deed
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de opvoeding
opvoeding der
der Prinses
Prinses teteverlichten.
verlichten.Het
Hetreddingwezen
reddingwezen en
enhet
hetRoode
RoodeKruis,
Kruis,dedepadpadde
vinderij,
vinderij, de verbetering
verbetering van
van woeste
woeste gronden
gronden en
endedewildstand
wildstandhadden
haddenzijn
ujnbijzondere
bijzonderebelangbelanghij heeft
heeft de
de kunst
kunstverstaan,
verstaan, die
die het
hetgeheim
geheimvan
vanden
denvorst
vorstis,is,den
denindruk
indruktete
stelling. Ook
Ook hij
stelling.
wekken, dat
dat hem
hem ter
ter harte
harte gaat,
gaat, wat
wathet
hetvolk
volkbelang
belanginboezemt.
inboezemt.
wekken,
Het isishier
hierniet
nietde
deplaats,
plaats, op
opdit
ditalles
allesuitvoerig
uitvoerig inintetegaan.
gaan.
Het
De
De groote
groote rol,
rol, die
diehet
hethuwelijksgeluk
huwelijksgeluk speelt
speelt in
in het
het leven
leven van
vaneen
eenmensch,
mensch,isisvan
vanzóó
zóó
teeren aard,
aard, dat
dat zelfs
zelfs vorsten
vorstenhet
hetrecht
rechthebben
hebbenopopinachtneming
inachtnemingvan
vandedegrenzen,
grenzen,die
diekieschkieschteeren
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H.M.
M .de
M.
deKoningin
Koninginbij
bijden
denwatersnood
watersnoodteteMarken
Marken
H.
1916.
Januari1916.
ininJanuari

heid voorschrijft
voorschrijft aan
aan den
denbuitenstaander
buitenstaanderinin
heid
H.M.
evenwel
verheugtzich
zich,
zich.
dit
opzicht.
Met
dit opzicht. Met H.M. evenwel verheugt
Z.K.H
Z.K.H..
hetvolk
volkinindedegroote
grooteverdiensten
verdienstenvan
vanZ.K.H.
het
voor
het
reddingwezen
wie
denkt
niet
aan
voor het reddingwezen wie denkt niet aan
en voor de
Berlin - en
zijn
bij de
de redding
redding der
derschipbreukelingen
schipbreukelingen van
van de
de Berlinr
zijn bezielenden
bezielenden invloed
invloed bij
ontwikkeling
het Roode
Roode Kruis
Kruis tot
toteen
eencentrale
centrale instelling
instelling voor
voor de
deredding
redding der
der slachtslachtontwikkelingvan
van het
offers
hongersnood en
en andere
andere rampen.
rampen.
offers van
van oorlog, hongersnood
De belangstelling der
der Koningin moge
moge zijn
zijngewekt
gewektdoor
doorde
devrouw,
vrouw,die
dieininhare
hareafscheidsafscheidsproclamatie
te veel
veelaangehaalde
aangehaalde woord
woordmuntte
muntte van
van ons
ons volk:
volk: „het
"hetzij
zij groot
groot in
in alles,
alles,
proclamatie het
het wat
wat al te
WILwaarin
hetmoge
mogeten
tenvolle
vollewaar
waarzijn,
zijn,wat
watkoningin
koninginWILwaarineen
een klein
kleinvolk
volkgroot
grootkan
kanzijn",
zijn",- het
HELMINA
in in
hare
eerste
proclamatie
opopden
1898 neerschreef,
neerschreef, toen
toen zij
zij aldus
aldus
HELMINA
hare
eerste
proclamatie
den31en
3 ien Augustus
Augustus 1888
getuigde
hare verplichting
verplichtingjegens
jegenshare
hare koninklijke
koninklijke moeder:
moeder: „Mijn
"Mijn innig geliefde
geliefde moeder,
moeder,
getuigde van hare
aan
wie ikikonuitsprekelijk
onuitsprekelijk veel
veel verschuldigd
verschuldigd ben,
ben,gaf
gafmij
mijhet
hetvoorbeeld
voorbeeldvan
vaneen
eenedele
edeleen
en
aan wie
datzijzijdit
ditvoorbeeld
voorbeeldmet
metzooveel,
zooveel,
verheven
verhevenopvatting
opvattingder
derplichten,
plichten,die
dienu
nuop
op mij
mijrusten";
rusten";- dat
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E1il'Daar
G. W.
W. BELINFANTE;
BELINFANTE; foto
foto C.
C. M.
M.DEWALD
DEWALD
Eigenaar G.

Inzegening
van H.
H. M.'s huwelijk
in de GrooteIn~egening van
huwelijk in
Groote- of
of St.
St.Jacobskerk
Jacobskerk te
te 's-Gravenhage,
's-Gravenhage, 77 Februari
Februari igoi.
1901 •

met een zoo
met
zoo groote,
groote, welhaast
welhaast devote en onvermoeibare
vote
onvermoeibare toewijding
heeft nagevolgd, heeft de persoonheeft
lijke betrekking
betrekking tusschen koningin
lijke
WILHELMINA en het
het Nederlandsche
Nederlandsche
WILHELMINAen
volk voortdurend
volk
voortdurend verinnigd
verinnigd en
en
versterkt.
Die stelling
stelling klinkt
klinkt wellicht
wellicht
gewaagd, omdat
omdat de
de neiging van de
gewaagd,
de
aanhankelijkheid aan
aan de
de vorstin te
aanhankelijkheid
te
doen blijken
blijken in
in luidruchtig huldedoen
betoon er niet sterker op is geworgeworden. De
den.
De verklaring
verklaring zou voor
voor de
de
hand liggen,
liggen, zelfs
zelfs al
hand
al wilde
wilde men
men
geen rekening
geen
rekening houden
houden met
met den
den
geweldigen ernst
ernst van
van onzen
onzen tijd.
geweldigen
tijd.
De verhouding
ver houding tusschen
tusschen vorvorFoto
H. DEUTMANN
DEUTMANN
Foto H.
stin en
en volk
volktoch
toch isisgewijzigd.
gewijzigd. Het
Het vorstelijk
vorstelijk bruidspaar
bruidspaar met naaste
naaste verwanten
verwanten tijdens
tijdens de
de
min of
of meer
meeraartsvaderlijke
aartsvaderlijkekarakkarakinzegening
van
H.Mo's
huwelijk
in
de
GrooteSt.
Jacobsvan
H.M.
's
huwelijk
in
de
Grooteof
St.
Jacobster, dat deze betrekking
betrekking kenmerkte
kenmerkte
kerk
Februarii 1901.
kerk te 's-Gravenhage, 7 Februari
go t .
in de
in
de dagen,
dagen, toen
toen dedeKoningin
Koningin
„ons Koninginnetje"
"ons
Koninginnetje" was,
was, moest
moest
die verliezen,
verliezen, toen
toen het
het kind
kind jonge
jonge vrouw
vrouw werd,
werd, de jonge
jonge vrouw
vrouwechtgenoote
en moeder,
moeder, toen
toen
echtgenoote en
de hoopvolle
hoopvolle liefde
liefde voor
voorhet
hetkind
kindplaats
plaatsmaakte
maakte
voor aanhankelijk
aanhankelijk vertrouwen
de vorstin,
vorstin,
voor
vertrouwen in
in de
daden op dat
dat vertrouwen
vertrouwen recht
recht gaven
gaven en
en
wier daden
die men
men onrecht
onrecht zou
zou hebben
hebben gedaan,
gedaan, door
door
die
minder met
het feitelijk
feitelijk heden
heden dan
dan met
met de
de
minder
met het
verwachtingen
voor
een
mogelijke
toekomst
verwachtingen voor een mogelijke toekomst
rekening te houden.
houden.
rekening
Maar daarnaast
daarnaast is
natuurlijk de bebeMaar
is er natuurlijk
klemmende ernst
den tijd.
tijd.
klemmende
ernst van
van den
Ook in velen
velen van
van ons
ons isishet
hetevenwicht
evenwicht
Ook
geschokt door
door een
een periode,
periode, die
dieniets
nietssterker
sterker
geschokt
ontwikkeling heeft gebracht,
gebracht, na
na een
een vleug
vleug
tot ontwikkeling
Foto C.
c. J. DE
DE GILDE.
GILDE.
Foto
schitterendsamenhoorigheidsgevoel,
samenhoorigheidsgevoe1, dan
dan
van
schitterend
Gouden
Gouden Koets;
KoelS; geschenk
geschenk van
van de
deinwoners
inwoners van
van
zelfzucht.
Wij
verstaan
de
kunst
niet
meer
zelfzucht.
Wij
verst
aan
de
kunst
niet
meer
Amsterdam bij
bij gelegenheid
gelegenheid van
van het
hethuwelijk
huwelijk van
van
van feestvieren.
feestvieren. Wie
of wij,
wij, als
als
Wie niet
niet zeker
zeker isis of
H.M. de Koningin
go i ; ontworpen
Koningin in
in i 1901;
ontworpen en
en verver- van
wij die
die kunst
kunstwederom
wederomzouden
zoudenverstaan,
verstaan, bij
bij
vaardigd
GEBR.SPIJKER
SPIJKER te Amsterdam.
Amsterdam. wij
vaardigd door
doordedeGEBR.
feesten wel
wel wederom
wederomde
de Koningin
Koningin
Alles is
is door
door den
den Nederlandschen
Nederlandschen werkman
werkman verver- onze nationale feesten
plaatsen in
inhet
hetcentrum
centrumonzer
onzervreugde,
vreugde,
vaardigd;
aan de
de koets
koets is niets
niets gebruikt,
gebruikt, dat
dat in
in zouden plaatsen
vaardigd; aan
zij herinnerd
herinnerd aan
aan den
den achttienden
achttienden November
November
het buitenland
buitenland isisgemaakt.
gemaakt.
De spontane
spontane uiting
uitingvan
vansaamhoorigheidssaamhoorigheids1918. De
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De groote volksmenigte voor het koninklijk paleis op den Dam bij het eerste bezoek van:H. M. de Koningin en Z. K. H. den Prins der Nederlanden
na H. D. huwelijk aan de hoofdstad des Rijks. (n Maart 1901).

natie ging in de
de eerste
eerste plaats
plaats uit
uit naar
naar het
hetsymbool
symboolvan
vanonze
onzenationale
nationaleeendracht,
eendracht,
gevoel der natie
naar de
Prinses en
en den
den Prins
Prinsder
derNederlanden.
Nederlanden.
naar
de Koningin,
Koningin, de
de Prinses
WILHELMINA moge
zich
overgroote deel
deel der
der
Koningin
Koningin WILHELMINA
moge
zichverzekerd
verzekerdhouden,
houden,dat
dat het
het overgroote
natie, zich volkomen
volkomen bewust, dat
dat ook
ook aan
aan haar
haar de
deontzettende
ontzettendeoorlogsjaren
oorlogsjaren niet
nietzijn
zijnvoorbij
voorbij
gegaan,
zuivermenschelijk
menschelijkals
alsonze
onzekoningin
koningin is,
is,heeft
heeft
gegaan, zonder
zonderlitteekenen
litteekenenachter
achtertetelaten,
laten,- zuiver
zij
het wereldwee
wereldwee zelfs veel
veel sterker
sterker medegevoeld
medegevoeld dan
desalnietteminde
deperperzij het
danvelen
velenvan
vanons
ons- desalniettemin
soonlijke
betrekking tusschen
en volk
volk als
alseen
eenvoorrecht
voorrechtvoor
voorde
deNederlandsche
Nederlandsche natie
natie
soonlijke betrekking
tusschen vorstin en
is blijven
blijven beschouwen.
toon gedurende
gedurende deze
deze jaren
jaren anders
anders
beschouwen. Zooals
Zooalsinintal
talvan
vangezinnen
gezinnen de
de toon
geworden, zoo
zooisisook
ookinindedegroote
grootefamilie,
familie,die
diehet
hetNederlandsche
Nederlandschevolk,
volk,ondanks
ondanks alalhaar
haar
is geworden,
verdeeldheid, ten
weet te
te zijn,
zijn,dedeonbezorgde
onbezorgdeblijheid
blijheidiets
iets
onbekendsgeworden,
geworden,een
een
verdeeldheid,
ten slotte weet
onbekends
begraven
schat, die
die wij
wijeerst
eerstweer
weermet
met
ernst
zullenzoeken,
zoeken,alsalswij
wijhet
hetgebod
gebodvan
vanden
dentijd
tijd
begraven schat,
ernst
zullen
zullen weten
weten teteverstaan
verstaanen
entetegehoorzamen,
gehoorzamen,waan
waanvan
vanwerkelijkheid
werkelijkheid zullen
zullenweten
wetentetescheiden,
scheiden,
die
wij eerst
eerstzullen
zullenweten
wetente te
hervinden,
ieder
uur
ons
opnieuwbedreigt
bedreigtmet
metde
de
die wij
hervinden,
alsals
nietniet
ieder
uur
ons
opnieuw
helsche
kwellingen van
vaneen
eennieuwen
nieuwenoorlog,
oorlog,alsalswij
wijuituit
vagevuurder
derna-oorlogsperiode
na-oorlogsperiode
helsche kwellingen
hethet
vagevuur
gelouterd
wijzer te
te voorschijn
voorschijn komen.
komen.
gelouterd en wijzer
al te
te sombere
sombere opvattingen
opvattingen ten
ten deze
deze geneigd
geneigd is,
is,hij
hij moge
mogebedenken,
bedenken, wat
watthans
thans
Wie tot al
<ie
betrekking tusschen
tusschen volk
volk en
en vorstin
vorstin zou
zou zijn,
zijn, indien
indienniet
nietdat
datsterk
sterkpersoonlijke
persoonlijkeelement
element
de betrekking
in de
deregeering
regeeringvan
vankoningin
koninginWILHELMINA
WILHELMINA den
nog had
hadververin
denband
bandtusschen
tusschennatie
natie en
en dynastie nog
stevigd.
kracht van
vaneen
eengezamenlijk
gezamenlijkdoorleefd
doorleefdverleden
verledenzou
zouhet
hetverbond
verbondtusschen
tusschen de
de
stevigd. De kracht
Oranjes
ons volk
volkwellicht
wellichtook
ook
dán
standhebben
hebbengehouden,
g~houden,indien
indiendededrager
dragervan
van de
de
Oranjes en ons
dan
inin
stand
.kroon
geweldige dagen,
dagen, niet
niet de
dehoedanigheden
hoedanigheden zou
zouhebben
hebbengehad,
gehad,om,
om,nu
nueen
eendeel
deel
kroon in deze geweldige
van het
het uiterlijk
uiterlijk hartelijkheidsbetoon
hartelijkheidsbetoon verdween,
verhouding tusschen
tusschen vorst
vorst en
en volk,
volk, een
een
verdween, de
de vèrhouding
.ander
karakter tete geven.
Men dient
dient rekening
rekening te
te houden
houden met
metde
deverandering,
verandering, die
die zich
zichook
ook
ander karakter
geven. Men
bij
onsheeft
heeftvoltrokken,
voltrokken,toen
toen
eldersdedevloed
vloedalles
allesmeesleurde
meesleurdeen
enons
onshet
hetwater
wateraan
aande
de
bij ons
elders
lippen kwam.
kwam.
Men leze thans
thans eens,
eens, wat
wat ons
onsvroeger
vroeger belang
belanginboezemde,
inboezemde,vóórdat
vóórdat wij
wij ons
onsafvroegen,
afvroegen,
.af
moesten vragen,
vragen, hoe
hoe weinige
weinige duizenden
duizenden van
van de
de vele
vele millioenen
millioenen tot
totden
denhongerdood
hongerdoodververaf moesten
<>ordeelde medebewoners
medebewoners van ons
ons werelddeel
werelddeel door
door ons
ons konden
konden en
endus
dusmoesten
moestenworden
wordengered,
gered,
oordeelde
klaagden over het feit,
feit, dat
dat de
dehoogste
hoogstebeschavingsgoederen
beschavingsgoedereninindoorloopend
doorloopendgev
gevaar
vóórdat wij klaagden
aa r
verkeeren.
Ie ze nu
nu eens,
eens, wat
wat ons
onsinteresseerde
interesseerde vóór
vóór Augustus
Augustus 1914.
I9I4. Het is alsof
alsof een
een wereld
wereld
Men leze
wij ons
onszelfs
zelfsslechts
slechtsmet
metmoeite
moeitealsalsiets
iets
werkelijkskunnen
kunnenvoorstellen.
voorstellen.
ons verrijst,
verrijst, die
die wij
voor ons
werkelijks
En dan
dan zouden
zouden wij
wij ons
onsverbazen,
verbazen,dat
datde
dewijze,
wijze,waarop
waaroponze
onzeaanhankelijkheid
aanhankelijkheid aan
aan het
het vorstenvorstenbuis
zich
openbaart,
thans
anders
is,
als
toen?
huis
openbaart, thans anders is, als toen?
Zonder
betrekking tusschen
volk isis deze
dezewijziging
wijzigingstellig
stellig
Zonder gevaren
gevaren voor
voor de
de betrekking
tusschen vorst
vorst en
en volk
geweest. Even
Even groot
groot echter
echter was
was de
de kans,
kans, dat
dat een
eenjuist
juistgebruik
gebruikder
derfactoren,
factoren, welke
welke die
die
niet geweest.
verhouding bepalen,
bepalen, haar
haar inniger
inniger en
enbeter
beterzou
zoumaken.
maken.Gezamenlijk
Gezamenlijkgedragen
gedragenleed
leedverbittert
verbittert
deelgenoot in
het leed
leed iets
iets teteverwijten
verwijten hebbers,
hebben, als
als het
het ons
ons
.alleen,
.alleen, als
als we
we onszelf
onszelf of
of onzen
onzen deelgenoot
in het
-ontbreekt
de drijfveeren
drijfveeren van onze
onze lotgenooten
lotgenooten en
en voor
voor de
de wijze,
wijze,waarop
waarop zij
zij
ontbreekt aan
aan begrip
begrip voor
voor de
bun lot dragen.
dragen.
.hun
bij onze
onze vorstin
vorstinvoor
voorde
dewijze,
wijze,waarop
waaropons
onsvolk
volkdeze
dezejaren
jarendoordoorVoor gebrek aan begrip bij
leeft, behoeven
behoeven wij
wij geen
geenoogenblik
oogenblik bevreesd
bevreesd tetezijn;
zijn;daarvoor
daarvoorisishare
harebelangstelling
belangstellingvoor,
voor,
wij ons
ons zelf
zelf
hare
kennis van,
haar aangeboren
hare kennis
van, haar
aangeborenkijk
kijkop
opde
denatie
natietetegroot,
groot,tete diep,
diep, te
te juist.
juist. Dat wij
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aa rtegen een kleine
wijten hebben
hebben dan
dan gebrek
gebrek aan
aan inzicht bij
bij de
de groote
groote meerderheid,
meerderheid, w
waartegen
klein~
meer te wijten
schare met
schare
met juister
juister blik
blik tevergeefs
tevergeefs streed,
streed, is
is minstens
minstens twijfelachtig.
twijfelachtig. Onze
Onze diplomatie
diplomatie bleef
bleef
aa g
- het kan
kan zonder
zonder zelfverheffing
zelfverheffing worden
worden vastgesteld,
vastgesteld, want
want het
het was
was veel
veelminder
mindereen
eenvrvraag
van willen
wereldoorlog~
willen dan
danvan
vankunnen
kunnen—
- buiten
buitenhet
hetspel,
spel,dat
dathet
hetgevaar
gevaaropleverde
opleverde van
van een
een wereldoorlog,
welks
welks tijdstip
tijdstip grootendeels
grootendeels werd
werd bepaald
bepaald door
door economische
economische factoren,
factoren, waarop
waarop wij
wijwellicht
wellicht
méér
invloed hadden
hadden kunnen
kunnen doen
doen gelden,
gelden, maar
maar in geen
geen geval
geval een
eenbeslissenden
beslissendeninvloed.
invloed.
méér invloed
wij hadden
hadden het
het voorrecht
voorrecht van
vanonze
onzebetrekkelijke
betrekkelijke onbeduidendheid.
onbeduidendheid. Dat
Dat
Kortom, wij
Kortom,
koningin WILHELMINA
WILHELMINA opopeen
wijze medeverantwoordelijk
medeverantwoordelijk zou kunnen
kunnen worden
worden
eenof
of andere
andere wijze
gemaakt voor
het hoofd
hoofd van
van onze
onze ergste
ergste belagers
belagers niet
niet op
opkunnen
kunnen
gemaakt
voor de
de wereldramp,
wereldramp,isis zelfs
zelfs in het
te danken,
verwijten; zij
zij verwijt
verwijt ons niets;
niets; welke
welke reden
reden
Haar
danken, niets te verwijten;
aa r hebben wij enkel te
komen. H
ware er
er dan
dan denkbaar,
denkbaar, om
om verbittering
verbittering te
te vreezen
vreezen van
van een
eenbetrekking,
betrekking, waarvan
waarvan wij
wij de
de
ware
natuurlijke, gezonde grondslagen
grondslagen hebben
hebben erkend?
erkend?
natuurlijke,
Immers
Immers geen
geen !!
.
Men herinnere
herinnere zich thans
thans nog
nog eens
eens - en
Men
en de
foto's,
die dit
ditboek
boekverluchten,
verluchten,mogen
mogendat
datvergemakvergemakfoto's, die
kelijken -met
met
welke
gevoelenswijwijhet
hetaanzagen,
aanzagen,.
kelijken
welke
gevoelens
als
de
jonge
Koningin
het
Nederlandsche
volk
doorals de . jonge Koningin het Nederlandsche volk door
zijne beste
beste vertegenwoordigers
vertegenwoordigers en meest
meest geroepenen
geroepenen
zijne
in
getuige
liet zijn
zijn van
vande
deplechtigste
plechtigsteoogenblikken
oogenblikken in
getuige liet
haar leven!
haar
denke aan
aan de geestdrift
geestdrift bij
bij hare
hare inhuldiinhuldiMen denke
Amsterdam en
den intocht
intocht in Den
Den Haag!
Haag!
ging in Amsterdam
en bij
bij den
wij waren
waren op
Men herinnere
herinnere zich, hoe
hoe trotsch
trotsch wij
hare
rijkunst, toen
Renkum, kort
hare rijkunst,
toen zij
zij in Renkum,
kort na
na de
de inhuldiinhuldiging de
de troepen
troepen schouwde
schouwde en
en hoe
hoe het
hetleger,
leger, ondanks
ondanks.
ging
alles
wat men
men gedaan
gedaan had,
had, om
om er
er den
denJan
Jan Saliegeest
Saliegeest
alles wat
in te
te brengen,
brengen, de
dejonge
jongevorstin
vorstintoejuichte!
toejuichte!
Foto J. J.
J. M.
lol. GUY
GUY DE
DECORAL.
CO RAL.
Men
poge zich
zich nog
nog eens
eens weer
weer voor
voor te
te stellen,
stellen,.
Men poge
Eerste foto van Moeder en
Kind.
en Kind.
wij de
de feesten
feestenhebben
hebbenmeegevierd
mee gevierd bii
bij
hoe
vroolijk wij
hoe vroolijk
het huwelijk
huwelijk der
der Koningin!
Koningin!
Men brenge
brenge zich
zichdedebezoeken
bezoekenweer
weertetebinnen
binnenaan
aandedeprovinciale
provincialehoofdsteden
hoofdsteden gebracht
gebracht
de Koningin,
Koningin,vergezeld
vergezeldeerst
eerstvan
vanhare
harevorstelijke
vorstelijkemoeder,
moeder,daarna
daarnavan
vanharen
harengemaal.
gemaal~
door de
Men
trachte nog
nog eens
eensweer
weertetedoorleven,
doorleven,wat
wat
men
gevoelde,toen
toender
derjonge
jongevrouw
vrouw
Men trachte
men
gevoelde,
teleurstellingen
bericht ontving
ontving van
van de
degeboorte
geboorte eener
eenerprinses!
prinses!
teleurstellingen wachtten;
wachtten; hoe
hoe men het bericht
Of wil men
men een
een meer
meer recente
recente herinnering:
herinnering: men poge
poge zich
zich nog
nog eens
eens weer
weer in
intetedenken,.
denken,.
trilde door
door het
het Nederlandsche
Nederlandsche volk,
volk, wat
water
erhuiverde
huiverdelangs
langsden
denruggegraat
ruggegraat van
van tallooze
tallooze
wat er trilde
Nederlanders, toen
vreugde over
over het
het einde
einde van
van den
denmenschenmoordenden
menschenmoordenden oorlog
oorlog (nog
(nog
Nederlanders,
toen de
de vreugde
als betreurenswaardigen
betreurenswaardigen opzet van
van eenige
eenige
door·de
verdiept door
• demislukking
mislukkingvan
van een
een even dommen als
moest tegenovervolksleiders zonder voldoende onderscheidingsvermogen) zich uitte,
uitte, zich
zichuiten
uiten moest
tegenover
de draagster
draagster van
van de
de kroon
kroon en
enharen
harengemaal
gemaalenen. tegenover
tegenover hun
hunkind,
kind,dat
dateenmaal,
eenmaal,naar
naarde
menschelijke
haar op
op tetevolgen!
volgen!
menschelijke berekening,
berekening, geroepen
geroepen zal
zal worden haar
regelen neerschrijf,
neerschrijf, denk ik zelf
zelf aan
aan een
een groep
groepgymnasiasten
gymnasiastenen
en burgerTerwijl ik deze regelen
scholieren, die op
op het
het plein
plein voor
voor het
hetHotel
HotelKeizer
KeizerKarel
KarelteteNijmegen
Nijmegendedejonge
jongeKoningin,
Koningin,door
door34

uitbarstingen van een
een geestdrift,
geestdrift, die geen
geen einde
einde wilden
wildennemen,
nemen,noopten
noopten - moe als
als zij
zij was
was
uitbarstingen
eenbezoek
bezoekaan
aan's'sHertogenbosch
Hertogenbosch - op het
het balkon
balkon te
te verschijnen
verschijnen en
endaar,
daar, even
evengracieus
gracieus
van een
hoofsch, de
de hulde
hulde in
inontvangst
ontvangst tetenemen
nemender
dermenigte.
menigte.
als hoofsch,
trof:
nog trilt
trilt in
in mij
mij na,
na, wat
wat toen
toen me
me trof: de
de hoop
hoop van
vanNederland,
Nederland,naast
naast hare
hare moeder,
moeder,
Nu nog
daar, verrast
weigering der
der menigte,
menigte, haar
haar incognito
incognito teteeerbiedigen,
eerbiedigen,dankend
dankendvoor
voordede
daar,
verrast over
over de weigering
spontane hulde.
hulde.
spontane
denk aan
aan den
den indruk,
indruk, in
inhet
hetvoor
voorbijna
bijnadedehelft
helft
verbrandeFriezenveen
Friezenveengewekt,
gewekt,
Ik denk
verbrande
verschijning van de
de Koningin;
Koningin;aan
aanhet
hetvrouwtje,
vrouwtje,dat
dattwee
tweedagen
dagentetevoren
vorenletterlijk
letterlijkalles,
alles,
door de verschijning
aan wereldsche
wereldsche goederen
goederen bezat,
bezat, had
had verloren
verloren in
in den
denbrand,
brand, en
endat
dathaar
haarleed
leedvergat,
vergat,
wat ze aan
ramp, die
die haar
haar en
en velen
velen in
inhet
hetdorp
dorpmet
methaar
haargetroffen
getroffenhad,
had,haar
haarhet
hetvoorrecht
voorrechthad
had
omdat de ramp,
verschaft, dat
Koningin haar
haar was
was komen
komen troosten.
troosten.
verschaft,
dat de Koningin
kost mij
mij moeite
moeitedeze
dezeherinneringen
herinneringenniet
nietmet
metvele
veleandere
anderetetevermeerderen,
vermeerderen,die
diemet
met
Het kost
de vermelde
vermelde slechts
slechtsdat
dátgemeen
gemeenhadden,
hadden,dat
datze
ze
in mij
mij versterkten,
versterkten, wat
wátvoor
vooreen
een
het bewustzijn in
koninginWILHELMINA
WILHELMINA beduidt.
y -CAeJ
Nederlander koningin
mij geldt,
geldt, dat
dat geldt
geldt van
van honderdhonderdvan mij
En wat van
duizenden andere
andere Nederlanders,
Nederlanders, die zonder
zonder
duizenden
moeite en
en met
metvreugde,
vreugde,zelfs
zelfsinindeze
dezesombere
sombere
moeite
de herinnering
herinneringbij
bij zich
zichkunnen
kunnen opwekken
opwekken
dagen, de
aan momenten
momenten van
vanhooge
hoogegeestdrift,
geestdrift,waartegen
waartegen
aan
de nuchtere
nuchtere rede
rede wellicht
wellichtwat
watinintetebrengen
brengen
de
maar die
die desalniettemin
desalnietteminwerkelijk
werkelijkrijke,
rijke,
heeft, maar
mooie belevingen
belevingen waren.
waren.
en mooie
geestdrift,waarin
waarinanderen
anderen geen
geen bebeDie geestdrift,
Foto C.
c. J.J. DE
DEGILDE.
GILDE.
Witte gala
gala calèche,
calèche, aangeschaft
aangeschaft voor
M:s ininvoor H. M.'s
dreiging
konden
zien,
geen
kwetsing
konden
dreiging konden
geen kwetsing konden Witte
huldiging,
waarin
de
Koningin
was
gezeten
bij
huldiging,
w.urin
de
Koningin
was
gezeten
bij
gevoelen, zou
zou ondenkbaar
ondenkbaar zijn, als daar niet die
die
hare
intochten
te
Amsterdam
en
's-Gra'lenhage
in
hare
intochten
te
Amsterdam
en
's-Gravenhage
in
persoonlijke
het volk
volk
rsoonlijke betrekking
betrekking was
was tusschen
tusschen het
pe
1898.
De
beelden
zijn
gemaakt
naar
teekeningen
1898.
De
beelden
zijn
gemaakt
naar
teekeningen
en de
de vorstin,
vorstin,ininwelke
welkegeen
geenandere
anderegedachte
gedachte
Jhr. VICTOR
VICTOR DE
de
DESTUERS;
STUERS;vervaardiger
vervaardigerisis de
dan
der nationale
nationale eenheid
eenheid werd gesymboligesymboli- van Jhr.
dan die der
HERMANS.
firma HERMANS.
seerd.
Geen streven
streven naar
naar vermeerdering
vermeerdering van
van
seerd. Geen
macht voor den
den staat,
staat, noch
nochgrooter
grooterofofrijker
rijker
macht
afzetgebied
volk gold
gold deze
dezehulde.
hulde.Het
Het
uiting
dankbaarheid,dat
datin
in
afzetgebied voor
voor het
het volk
waswas
eeneen
uiting
vanvan
dankbaarheid,
koningin WILHELMINA
WILHELMINA ons
de traditie
traditie voortzette
voortzette van
van Oranje;
Oranje;
onseen
eenvorstin
vorstin was
was geschonken, die de
hulde voor
voor de
dewijze,
wijze,waarop
waarop zij
zij zich
zichwijdde
wijddeaan
aanhare
haretaak;
taak;het
hetwas
was een
een getuigenis
getuigenis
het was een hulde
van
verwachting, dat
dat onder
onder hare
hare leiding
leidingons
onsvolk
volkeen
eengoede
goedetoekomst
toekomsttegemoet
tegemoet ging;
ging;het
het
van de verwachting,
was
bewijs van
van vertrouwen
vertrouwen in het
het doorzicht
doorzicht van
van de
de vorstin.
vorstin.
was een bewijs
In
Groningen en Zeeuwsch
Zeeuwsch Vlaanderen,
Vlaanderen, in
Limburg en
aan het
het Nieuwediep
Nieuwediep in
in de
de
In Groningen
in Limburg
en aan
a~s onzen soldaten,
venen, waar bittere nood
nood werd
werd geleden en als het water het land had berend, als
tijd te
te lang
lang werd,
werd, of
ofals
alsuit
uitdedekoloniën
koloniëneen
eenschip
schipterugkeerde,
terugkeerde,
in zenuwafmattende
zenuwafmattende wacht,
wacht, de tijd
de Koningin was
was op
ophaar
haar post,
post,wat
wátook
ookdedetaak,
taak,haar
haaropgelegd,
opgelegd,verder
verder van haar
haar mocht vergen.
vergen.
Het zijn
laatste blijken
blijken van
van belangstelling,
belangstelling, die
die wederom
wederomkunnen
kunnenverklaren,
verklaren, ja
ja het
het
zijn deze laatste
vanzelfsprekend
geaard dan
dan in
in de
dedagen
dagen
vanzelfsprekend maken,
maken, dat
dat de
de verhouding
verhouding tot
tot de
de Koningin anders is geaard
van
haar jeugd.
jeugd.
van haar
'
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Het
Het is
is niet
nietde
debedoeling,
bedoeling,en
enikikzou
zouhet
hetook
ookniet
nietvermogen,
vermogen,inindit
dithoofdstuk
hoofdstukde
dehistorie
historie
te schrijven
schrijven van
van de
de llaatste
vijf en
en twintig
twintigjaren.
jaren. Hierachter
Hierachter vindt
vindt men
men die
diegeschiedenis
geschiedenisververaa tste vijf
te
st
elk
hoofdstuk
de
schrijver
een
onderdeel
zou
kunnen
aa
haald.
Men
bedenke,
dat
bij
welhaast
elk
hoofdstuk
de
schrijver
een
onderdeel
zou
kunnen
haald. Men bedenke, dat bij welh
wijden aan
aan hetgeen
hetgeen dedeKoningin
Koningindoor
doorhaar
haarvoorbeeld,
voorbeeld,door
doorhare
haremedewerking
medewerkingbij
bijde
de
wijden
wetgeving, door
door hhaar
betoon van
van ddaadwerkelijke
belangstelling, bijdroeg
bijdroeg tot
tot de
de wijzigingen,
wijûgingen,
aa dwerkelijke belangstelling,
aa r betoon
wetgeving,
zichvoltrokken,
voltrokken, ofofdeel
deelwas
wasvan
vandedekracht,
kracht,diedie
ongewenschte
veranderingentegenhield.
tegenhield.
die zich
ongewenschte
veranderingen
make dedesom
som
werkkracht,van
vanden
denarbeid
arbeidop,
op,die
diedaarvoor
daarvoornoodig
noodigwas
was
Men make
vanvan
de de
werkkracht,
men zal
zal moeten
moeten erkennen,
erkennen, dat
dat een
een lang
langmenschenleven
menschenleven rijk
rijk gevuld
gevuld zou
zouzijn
zijnmet
methetgeen
hetgeen
en men

Foto VER. FOTO
Foto
FOTO BUR.

Geestdriftige
van liefde,
liefde, trouw
trouwen
aanhankelijkheid door
door de
de bevolking
bevolking der
der Residentie
Residentieaan
aan
Geestdriftige betuiging van
en aanhankelijkheid
het
regeerend vorstenhuis
Malieveld te
te 's-Gravenhage
's-Gravenhage 18
18 November
November 1918.
1918.
het regeerend
vorstenhuis op
op het Malieveld

toegewijde
hare roeping in een
een kwart
kwart eeuw
eeuw heeft
heeft geëischt
geëischtvan
van onze
onze Koningin.
Koningin.
toegewijde uitoefening van hare
Die arbeid
arbeid werd
werd haar
haarvergemakkelijkt
vergemakkelijkt door
door een
eengoede
goedevoorbereiding,
voorbereiding,door
doordeskundige
deskundige
-de
materieele
moeilijkheden
vandezen
dezenarbeid
arbeidwerden,
werden,gelukkig,
gelukkig,
adviezen,
is alles
juist
adviezen, -hethet
is alles
juist
—de
materieele
moeilijkheden
van
de kleinst
kleinst mogelijke
mogelijke verhoudingen
verhoudingenteruggebracht.
teruggebracht.
tot de
zij op
opreis
reisgaat,
gaat, onderweg
onderweg gelegenheid
gelegenheid heeft
heeft dingen
dingen
}
Men
M., als
als zij
Men zorgt er voor, dat H. M.,
af
te doen,
doen,die
dieniet
niet
wachtenkunnen;
kunnen;men
menzalzalaan
aandedevorstin
vorstinnatuurlijk
natuurlijkde
demoeite
moeitebesparen
besparen
af te
wachten
zelf alles
alles na
nateteslaan,
slaan,wat
watzijzijwilwil
weten
over
economischestructuur
structuureener
eenerstreek,
streek,die
diezij
zij
weten
over
dede
economische
bezoekt,
de historische,
historische,geografische,
geografische,artistieke,
artistieke,folkloristische
folkloristischemerkwaardigheden
merkwaardigheden van
vaneen
een
bezoekt, de
stad,
waar zij
zij de
de leidende
leidende mannen
mannenen
envrouwen
vrouwenzal
zalontmoeten.
ontmoeten.Men
Menzal
zalvan
vanhaar
haarniet
nietvergen,
vergen,
stad, waar
{
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dat
het materiaal
materiaal vergaart,
vergaart, dat
dat wetenschappelijke
wetenschappelijke specialisten
specialisten in lange
lange jaren
jaren van
van studie
studie
dat zij het
bijeen
hebben gebracht.
gebracht. Maar
Maar
bijeen hebben
men vergt
men
vergt van
van haar
haar wél,
wél, dat
dat zij
zij
van
dit materiaal
materiaal met oordeel
oordeel gevan dit
bruik
bruik maakt,
maakt,wat,
wat, naast
naast goed verstand, een zeer
zeer groote hoeveelheid
geldt hier
hier in
in
studie
studie eischt.
eischt. Dit
Dit geldt
bijzondere mate, daar
daar het veld der
der
belangstelling,
vorst
belangstelling,die
die bij
bij een vorst
mag
worden verondersteld,
verondersteld, zoo
zoo
mag worden
geweldig
geweldig groot is.
En
nu vrage
vrage men
men den
den
En nu
landbouwer
den fabrikant,
fabrikant, den
den
landbouwer en den
bouwmeester
en den
denzeevaarder,
zeevaarder,
bouwmeester en
den staatsman en den militair,
militair, den
den
financier
den visscher,
visscher, die
die
financier en
en den
Het eetsalon
eetsalon in
in den
in den
Het slaapvertrek in
Het
den koninkkonink- het
voorrecht
hebben
gehad
de
den
het voorrecht hebben gehad de
lijken
koninklijken
spoortrein.
lijken spoortrein.
koninklijken spoortrein.
Koningin
raad te dienen
dienen of
Koningin van
van raad
met
haar een
een onderwerp
onderwerp van
van
met haar
gemeenschappelijke
bespreken, wat
indruk is van
van deze
dezebesprekingen,
besprekingen,
gemeenschappelijke belangstelling
belangstelling te
te bespreken,
wat hun indruk
op welke
welke wijze
wijzehun
hunvoorlichting
voorlichtingwerd
werdontvangen,
ontvangen,
zij hun
hun aandacht
aandacht gevestigd
gevestigd zagen
zagen op
op een
een
hoe zij
hoe
voor hen nieuwe zijde
voor
zijde der
der zaak,
zaak, die
die hun
hunbelangbelangstelling heeft
heeft en
en men
men trachte
trachte zich
zich een
een voorstelling
voorstelling
maken wat
watdat
datbeduidt
beduidtaan
aangeestelijke
geestelijke vóorvoorte maken
bereiding!
Men bedenke
bedenkedaarbij,
daarbij,dat
datin
inde
delaatste
laatste
bereiding! Men
van de
de periode,
periode, die
diehier
hieronze
onzebelangstelling
belangstelling
helft van
heeft, de
de Koningin
Koninginook
ookmoeder
moeder was
was en
en dat
dat zij,
zij,
heeft,
met den
den steun
steunvan
vanden
denprins
prinsder
derNederlanden,
Nederlanden,
met
taak, die
diedaardoor
daardoor op
op hare
hare schouders
schouders is
is gelegd,
gelegd,
de taak,
met even
even grooten
grooten ernst
en even
even innige
innige liefde
liefde
met
ernst en
poogt te vervullen,
vervullen, als
als zij
zij er
ernaar
naar streeft,
streeft, ten
tenvolle
volle
de verplichtingen
verplichtingen na
natetekomen,
komen,die
diede
deregeering
regeering
geuw
uweerbied
haar oplegt. Zuiver menschelijk zult
zult ge
haar
eerbied
dit alles
alles niet
niet
voelen toenemen voor de vrouw, die dit
alleen weet te
te doen,
doen,maar
maar die
die het
het weet
weet tetedoen
doen
alleen
toewijding, welke
welke sedert
sedert lang
lang in
in NederNedermet een toewijding,
gaveaan
aanhet
hetvolk
volkwordt
wordt gegeland als
als een
eengulle
gullegave
land
waardeerd.
vrouw, die
diedit
ditvermag,
vermag,waardeert
waardeert men
men
De vrouw,
anders als
het kind
kind waardeerde,
waardeerde, waarin
waarin men
men
anders
als men het
met
metvreugde
vreugde de mogelijkheid
dat zij zich
mogelijkheidvermoedde,
vermoedde,datzij
zich
zou ontwikkelen,
ontwikkelen, zooals
zooals zij zich
zich ontwikkeld
ontwikkeld heeft.
heeft. Het ontvangsalon
ontvangsalon in den
den koninklijken spoortrein.
spoortrein.
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Nu heb
heb ikiknog
noggeen
geenwoord
woordgezegd
gezegd van
vande
debeteekenis
beteekenisder
derKoningin
Koninginvoor
voordedeplaats,
plaats,die
die
Nu
wij innemen
innemen onder
onderde
denatiën.
natiën.Toch
Tochisisdeze,
deze,vooral
vooralvoor
voorons
onsNederlanders,
Nederlanders,een
eenzaak
zaakvan
vangegewij
wicht. Wij
Wij hebben,
hebben, onbewust,
gevaar, dat
dateen
eenkleine
kleineomgeving
omgevingmet
metzich
zich
wicht.
onbewust,besef
besef van
van het gevaar,
mogen wij
wij dan
dan ook
ook eens
eens kregel
kregel zijn,
zijn, wanneer
wanneer een
een niet-Nederlander
niet-Nederlander ons
ons op
op
medebrengt, al mogen
eveneens somtijds
somtijds dedebeteekenis
beteekenisvan
vaneen
eenbuitenlandsche
buitenlandsche
feilen wijst.
wijst. Wij
onze feilen
Wij overschatten eveneens

Foto B.
B. GROOTE.
GROOTE.

H. M. de
de Koningin
Koningin toont
toont het
het Prinsesje
Prinsesje aan
aan het
het opgetogen
opgetogen volk
volk voor
voor het
hetPaleis
PaleisteteAmsterdam
Amsterdam
bij
eerste bezoek
bezo~k aan
aan de
de hoofdstad
hoofdstad na
na 3o
30 April
April 1909.
1909.
bij haar eerste

loftuiting. De
De vraag
vraagevenwel,
evenwel,hoe
hoehet
hetbuitenland
buitenlandoordeelt
oordeeltover
overonze
onzeKoningin,
Koningin,beslist
beslistvoor
vooreen
een
niet onbelangrijk
wijze, waarop
waarop men onze
onze internationale
internationale staatkunde
staatkunde beoordeelt.
beoordeelt.
onbelangrijk deel
deel over
over de wijze,
Ik wil niets
niets afdoen
afdoen aan
aan de
de beteekenis
beteekenis van
van onze
onze diplomatie.
diplomatie. Voor
Voor de
de leiders
leiders der
der Britsche,
Britsche,
der
Fransche, der Duitsche
Duitschepolitiek
politiekisisdede
staatkunde
onzer
regeering,van
vanden
denminister
ministervan
van
der Fransche,
staatkunde
onzer
regeering,
buitenlandsche zaken
zaken in het
het bijzonder,
bijzonder, terecht
terechthoofdzaak.
hoofdzaak. Maar
Maardeze
deze regeeringen
regeeringenzijn
zijn in
indemodemocratisch
geregeerde landen
landen min
minof
ofmeer
meerorganen
organenvan
vande
deopenbare
openbaremeening
meeningen
enjuist
juistdaarom
daaromisis
cratisch geregeerde
die
allerminst onverschillig.
onverschillig.
die voor
voor ons allerminst
8
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Indien die meening in de
de wereld,
wereld, voor
voor ons
onsbetrekkelijk
betrekkelijk gunstig is,
is, dan
dan isis dat
datvoor
vooreen
een
waardeering,
heeft
voor
koningin
WILHELMINA.
belangrijk deel
deel tetedanken
dankenaan
aandedewaardeering,
zeer belangrijk
diedie
zij zij
heeft
voor
koningin
WILHELMINA.
Ik denk
denk er
er niet
nietaan,
aan,dedespaarzame
spaarzameruimte
ruimtevan
vandit
dithoofdstuk
hoofdstuktetevullen
vullenmet
metallerlei
allerleianecdoten,
anecdoten,
bewondering,de
desympathie
sympathie voor
voor de
de Koningin
Koningin in
in het
het
die konden
konden getuigen
getuigenvan
vanden
deneerbied,
eerbied,dedebewondering,
buitenland gekoesterd.
gekoesterd. Het
Het isisimmers
immerseen
eenalom
alombekend
bekendfeit,
feit,dat
datmen
men - en niet het minst
minst in
in
buitenland
Groot-Britannie en
enininFrankrijk
Frankrijk - heeft leeren beseffen, welke
welke rol
rol de
de sterke
sterkezelfstandigheid,
zelfstandigheid,
gepaard
aan eerbied
eerbied voor
voordedeconstitutie
constitutievan
vanH.H.M.,
M.,
haardeed
deedspelen
speleninindedestaatkunde
staatkundevan
van
gepaard aan
haar
Menisiszelfs
zelfshier
hierenendaar
daargeneigd
geneigdhet
hetpersoonlijk
persoonlijkelement
elementsterker
sterker tete doen
doengelden,
gelden,
Nederland. Men
Nederlanders in onze
onze waardeering
waardeering doen. Men
Menschrijft
schrijfthaar
haareen
eennog
nogmeer
meerleidende
leidenderol
rol
dan wij Nederlanders
dan een
eenconstitutioneel
constitutioneelvorst
vorstten
tenonzent
onzent
vervult,
slaat
haarinitiatief
initiatiefhooger
hoogernog
nogaan
aandan
dan
vervult,
slaat
haar
toe, dan
wij doen.
doen. En dat
dat is
is niet
nietmaar
maar enkel
enkel het
hetgevolg
gevolgvan
vanlosse,
losse,journalistieke
journalistiekevermoedens
vermoedenshieromtrent,
hieromtrent,
het vloeit mede
eigen indruk
indruk van
van de
desterke
sterke
mede voort
voortuit
uit mededeelingen
mededeelingenvan
vanmenschen,
menschen,die
die een
een eigen
persoonlijkheid
licht van
vanandere
andere
persoonlijkheidder
dervorstin
vorstinhebben
hebbengekregen,
gekregen,enenwier
wierberichten,
berichten,in
in het licht
constitutioneele gebruiken
gebruiken elders
bezien, dien
dienindruk
indrukvestigen
vestigen ininoverigens
overigens tot
totoordeelen
oordeelen
constitutioneele
elders bezien,
kring.
bevoegden kring.
Stellig, er zijn
zijn gedurende
gedurende den
den oorlog
oorlog in
in de
de pers
persder
derbelligerente
belligerente landen
landen —
- helaas
helaas ook
ook
bij ons
ons zelf
zelfdoor
doorenkele
enkeleredacties,
redacties,---dwaze
dwaze
ergerlijkedingen
dingengezegd
gezegdover
over H.
H. M.,
M.,dingen,
dingen,
bij
enen
ergerlijke
ten deele
deele hun
hun oorsprong
oorsprong vonden in de
de journalistieke
journalistieke duimen
duimçn van
vanhier
hiergastvrij
gastvrijontvangen
ontvangen
die ten
Guardian, ter verklaring van
Maar, waar
waar een
eenblad
bladals
alsde
denuchtere
nuchtere Manchester Guardian,
vreemdelingen. Maar,
hare houding
uit tetestaan)
staan)getuigde,
getuigde,
hare
houding in
in een
een bepaald
bepaaldgeval
geval(dat
(datmet
metonze
onze Koningin
Koningin niets
niets had uit
dat
er ininoorlogstijd
oorlogstijdalleen
alleenmaar
maar het
hetdilemma
dilemma was:
was: pro patria
patria mori,
mori, aut
autpro
propatria
patriamenmendat er
behoeft men
men de
de poging,
poging,onze
onzekoningin
koninginteteidentifceeren
identifceerenmet
metdedepractijken
pl'actijken
van „smok"smoktiri
van
tiri 1), behoeft
.
ernstig op
op tetevatten.
vatten.ZeZewisten
wistenzelf
zelf
beter,deze
dezefant
fantàs~èrende
persmannen,
kelaars" niet
.celaars"
niet alal te
te ernstig
beter,
seèrende persmannen,
meenden, dat
dathet
hetkwaad,
kwaad,hetwelk
hetwelkzijzijaanrichtten
'aanrichttendoor
doorhun
hunonwaarheden,
onwaarheden,meer
meerdan
danwerd
werd
die meenden,
()pgewogen
den dienst,
dienst, dien
dien zij
zij het
heteigen
eigenvaderland
vaderland in
inoorlog
oorlogbewezen.
bewezen.
opgewogen door den
verhalen hebben
hebbentrouwens
trouwenszeer
zeerkorte
kortebeenen
beenen
gehad,want
wanthoewel
hoewelbijna
bijnaniemand
niemand
Deze verhalen
gehad,
moeite nam
namzezenana
te loopen,
ze weldra
achterhaald,
terwijl
verschillendeandere
andere
de moeite
te loopen,
zijn zijn
ze weldra
achterhaald,
terwijl
verschillende
()orlogsleugens
ons land
land een
een taai
taai leven
leven bleken
bleken tetebezitten.
bezitten.De
Desympathie
sympathie
oorlogsleugens over
over ons
ons volk
volk en ons
deeerbied
eerbiedvoor
voorde,
de,mede
mede
haar
toegeschreven,staatkunde
staatkundewelke,
welke,juist
juistwaar
waar
de vorstin,
vorstin, de
voor de
haar
toegeschreven,
wilen
engefundeerd
gefundeerd
die van
van groote
groote mogendheden
mogendheden doorkruiste,
doorkruiste, als
als een
een uiting
uiting van
van welbewuster
welbewustenwil
ze die
:inzicht
indruk maakte,
maakte, hebben
hebben aan
aan deze
deze praatjes
praatjes een
een even
evenspoedig
spoedigals
alsbeslissend
beslissendeinde
eindegemaakt.
gemaakt.
inzicht indruk
Men herinnerde
herinnerde zich,
zich, hoe
hoeinindededagen
dagenvan
van
den
Boerenoorlogdeze
dezevorstin
vorstinzich
zichdeed
deedgelden,
gelden,
den
Boerenoorlog
deNederlandsche
Nederlandsche staatkunde,
staatkunde, hoeveel
hoeveel kwaads
kwaads daarvan
daarvan achteraf
achteraf wordt
wordt gezegd,
gezegd,vóór,
vóór,
hoe de
gedurende en nå
ná den
denoorlog
oorlogdoor
dooreen
eenstrenge
strengeconsequentie
consequentieenen
volstrekteneerbied
eerbiedvoor
voordede
gedurende
volstrekten
van anderen
anderen zich
zichkenmerkte.
kenmerkte.
rechten van
Het lijkt mij
mij in
in hooge
hooge mate
mate de
devraag,
vraag, ofofde
debuitenlandsche
buitenlandscheopenbare
openbaremeening
meeningaan
aan de
de
persoon
niet een
een ander
ander element
element
persoon der
der Koningin
Koningin zooveel
zooveel beteekenis
beteekenis zou
zou hebben
hebben gehecht,
gehecht, of er niet
in deze
deze waardeering
waardeering den
den voorrang
voorrang zou
zou hebben
hebbengehad
gehadboven
bovenden
deneerbied
eerbiedvoor
voordedewerkzame
werkzame
constitutioneele
indien niet
niet de
de gebeurtenissen
gebeurtenissen de overtuiging
overtuiging hadden
hadden gevestigd,
gevestigd, dat
dat
constitutioneele vorstin,
vorstin, indien
deze vrouw haar
de kroon
kroon in Nederland,
Nederland, althans
althans nu
nu deze
haar draagt,
draagt, staatsrechtelijk
staatsrechtelijk en om
om practische,
practische,
persoonlijke redenen
zeer goed
goed en
en de
de houding
houding
persoonlijke
redenen nog
nog een
een rol
rol van
van beteekenis
beteekenis speelt.
speelt. Men weet het zeer
van het
het volk,
volk, zoowel
zoowel bij
bij het
hetuitbreken
uitbrekenvan
vanden
denoorlog
oorlogals
alsterstond
terstondnanaden
denwapenstilstand
wapenstilstandheeft
heeft
11
I)
Voor
het
vaderland
sterven,
of
voor
het
vaderland
liegen.
i)
Voor
het
vaderland
sterven,
of
voor
het
vaderland
liegen.
is
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dezen indruk
indruk alleen
alleen kunnen
kunnen versterken,
versterken, dat
datkoningin
koningin WILHELMINA
WILHELMINA de
de kunst
kunst heeft
heeftverstaan
verstaan
dezen
brandpunt te
te blijven
blijven van
vande
denationale
nationalelens,
lens,toen
toenhethet
gevaar
verre
denkbeeldig
was,dat
dat
brandpunt
gevaar
verre
vanvan
denkbeeldig
was,
schap
was,
oorlogsinschap was,
oorlogsinmaar
vloeden zouzoumaar men
men
vloeden
zich
poge
den leiden
leiden
poge
zich
den
eens
een
eens
een
tot
een
di
vertot een divervoorstelling
voorstelling
gentie. Juist
Juist
gentie.
te
te maken van
van
omdat deze
deze
omdat
.i
de gevolgen,
gevolgen,
bekans be
die een polipolistond, geeft
geeft
stond,
tiek
zou
hebtiek
hebhet
voortduhet voortdugehad
`
^
^
ben
ben g
ren van
van den
den
.
ren
van openlijke
openlijke
ouden toetoeouden
,,,
of
of heimelijke
heimelijke
stand een
een des
des
stand
_T:
ondersteuondersteute grooter
grooter rerening
den tot
tot erermng van
van een
den
r,.
a
j
,^,
der partijen
partijen
kentelijkkentelijkin
in den
den ooroorheid.
log,
log, of
of een
een
De positie
positie
t
politiek
van
van
Nederpolitiek
van
,.
van Nederaarzeling
_
aarzeling en
land te midmidland
weifeling. Ik
Ik
der moden der
bedoel
voor
bedoel
voor
gendheden
is
gendheden
,,^.. '} '"
de nationale
nationale
thans een ananeenheid
eenheid en
en
dan
dere dan
het aanzien
het
aanzien
voor
en
voor vijf en
naar buiten
naar
buiten
twintig
twintig jaren,
ons
van
land.
maar
stellig
maar stellig
Terstond
zal
niet
minder
f
niet minder
duidelijk
_.
belangrijk.
_
zijn, dat wij
f"
zijn,
wij
Het
ware
hier toch met
dwaasheid te
,.
iets anders te
zeggen,
dat
zeggen, dat
doen hebben
dit
alleen
dan met zuimaar
gevolg
dan
maa r gevolg
.
Foto
Moeder
en
Kind.
Foto n DEUTMANN.
ver
toevallige
van
Nedervan NederMoeder en Kind.
landsch
omstandigheden.
staatsmlnstaatsman1914 was
was trouwens
trouwens niet
nietiets
ietsop
opzich
zich
De
vastberaden n~utraliteitspolitiek
De vastberaden
neutraliteitspolitiek van
van einde
einde Juli 1914
zelf
lijn van
van de
de staatkunde,
staatkund::,die
die in
indit
ditkwart
kwarteeuw
eeuwden
denstempel
stempeldroeg
droeg
staands. Zij
Zij lag geheel in de lijn
zelf staands.
van
van volstrekte
volstrekte vredelievendheid,
vredelievendheid, bevordering
b~vordering van
van alles,
alles,dat
datwerkelijke
werkelijke waarborgen
waarborgen scheen
scheentete
bieden
voor vreedzame
vreedzame regeling
regelingvan
vandreigende
dreigendegeschillen,
geschillen,handhaving
handhavingvan
vanwat
waterergewonnen
gewonnen
bieden voor
was
was aan
aan internationale
internationale rechtszekerheid,
rechtszekerheid,voorbereiding
voorbereidingop
opverweer,
verweer,voor
voor het
het geval
geval het grond-
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gebied
gevaar zou komen.
komen. Ik
Ik wil
wil niet
nietbeweren,
beweren, dat
datde
detactiek
tactiekder
derNederlandsche
Nederlandsche staatstaatgebied in gevaar
kunde steeds
steeds en
enbij
bijalle
allegelegenheden
gelegenhedenininovereenstemming
overeenstemmingwas
wasmet
metdeze
dezeleidende
leidendegedachte.
gedachte.
kunde
Hierin is evenwel
evenwel een
een stellige
stellige continuïteit
continuïteit te
te zien.
zien. Zoo goed als
als het
het door
door latere
latere historieschrijvers
historieschrijvers
zOU worden
worden beoorbeoorals een
een tekortkoming
tekortkoming van
van de
de regeeringsperiode
regeeringsperiode van
van koningin
koningin WILHELMINA zou
deeld,
mag het feit,
feit, dat
datdie
dieer
erwél
wélis,
is,hier
hier
deeld, indien
indien deze
deze vastheid
vastheidvan
vanlijn
lijn ontbrak,
ontbrak,zoo
zoo goed
goed mag
naar voren worden
worden gebracht.
gebracht.
naar
die staatkunde,
staatkunde, in
inovereenstemming
overeenstemmingmet
metonzen
onzenvolksaard,
volksaard,dikwijls
dikwijlsbedachtzamer
bedachtzamer
Dat die
was, dan
dan de idealisten
idealisten onder
onder ons volk wel wenschten,
wenschten, dat de kansen
kansen ons „op
"op te
te stuwen
stuwen in
in de
de
was,
vaart der
volkeren" niet
werden aangegrepen,
aangegrepen, ik
de laatste
laatste zijn,
zijn, die
diehet
hetbeweert.
beweert.
vaart
der volkeren"
niet steeds werden
ik wil de
Ik vermag
vermag niet te
te beoordeelen,
beoordeel en, in
in hoeverre
hoeverre wellicht
wellichtde
deneiging
neigingder
derKoningin
Koninginzelf
zelfsterk
sterkuitg
uitgaat
aa t
naar het voorbeeld
naar
voorbeeld van
viln een Prins
Prins WILLEM I of
of een
een Prins
PrinsIVIAuurs;
MAURlTS; ik
ik wil
wil wél
wélerkennen,
erkennen, dat
dat
in het
het diepst
diepst van
van mijn
mijn hart
hart
die
overtuiging leeft,
leeft, en
en
die overtuiging
dat
koningin WILHELMINA,
dat koningin
menschelijk
gesproken, daardaarmenschelijk gesproken,
mede zoo
zoo hoogelijk
hoogelijk door
door
om mede
mij
wordt
vereerd.
Maar
de
mij wordt vereerd. Maar de
vraag, hier te beantwoorden,
beantwoorden,
een heel
heelandere.
andere. Gesteld,
Gesteld,
is een
zulks ware
ware het geval; aangeaang(.nomen,
dat
bijv.
het
geestdrifnomen,
geestdriftige boekje,
boekje, dat vlak
vlak voor
voor den
den
tige
oorlog
prof.mr.
mr.V.VOLLENHOV.VOLLENHOoorlog prof.
VENhet
hetlicht
lichtdeed
deed zien:
zien: "De
„De
VEN
Eendracht van
het Land",
Land",
Eendracht
van het
ook in de Nederlandsche KoKode snaar
snaar in
in beweging
beweging
ningin de
bracht, die het in zoo menig
menig
bracht,
VER. FOTO
FOTO BUR.
Foto VER.
harer
onderdanen
deed
trilharer onderdanen
trilH. M.'s bezoek aan
aan Limburg.
kan dan
danvan
vanhaar,
haar, van
van
len, kan
constitutioneele standstandhaar constitution_eele
worden verwacht,
verwacht, dat
dat zij
zij van
vandie
dievoorkeur
voorkeur zou
zou doen
doen blijken?
blijken? Die
Die vraag
vraag stellen
stellen isishaar
haar
punt worden
beantwoorden. Men
dan een
een voorbeeld
voorbeeld hebben
hebben gehad
gehad van
van persoonlijke
persoonlijke politiek
politiek onzer
onzer
beantwoorden.
Men zou dan
vorstin, die
die hier
hierwellicht
wellichtminder
minderdan
danergens
ergensanders
anders mogelijk
mogelijk is
is of
ofgeoorloofd.
geoorloofd.
Hare
verantwoordelijkheid isis een
andere dan die van
van hen,
hen,die
dieons
onsvolk
volkpogen
pogentete doen
doen
Hare verantwoordelijkheid
een andere
rijpen voor een internationale staatkunde welke, op een andere wijze dan de regeering doet, rijpenvo taleskundw,opearijzdnegot,
(lns
eendeel
deelkan
kan
teruggeven
internationaalaanzien,
aanzien,dat
datons
onsvolk
volkeenmaal
eenmaal ininde
de
ons een
teruggeven
vanvan
hethet
internationaal
genoot.
wereld genoot.
Het zou voor
niet
moeilijk
zijn
geweest
- interintervoor iemand
iemand van
vanhare
harepersoonlijke
persoonlijkequaliteiten
qualiteiten
niet
moeilijk
zijn
geweest
Dat bewijst
bewijst de geestdrift,
geestdrift, die
die
nationaal
eenuiterst
uiterstpopulaire
populairefiguur
figuur te
te worden.
worden. Dat
nationaalgesproken
gesproken- een
hare
natuurlijke tact,
de nationale
nationale gevoeligheden
gevoelighedenvan
vande
devolken,
volken,waar
waar
hare natuurlijke
tact, haar
haar zuiver
zuiver begrip voor de
:zij
gastvrijheid genoot,
genoot, wekte.
wekte. Koningin
Koningin WILHELMINA heeft dit
dit middel
middelversmaad.
versmaad. Men
Menkan
kan de
de
zij gastvrijheid
bezoeken
hezoeken aan
aan buitenlandsche
buitenlandsche staatshoofden,
staatshoofden, tot vóór
vóór de
de jongste
jongste Scandinavische
Scandinavische reis,
reis, aan
aan de
de
4'
1
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vingers
hand tellen.
tellen. Daarom
Daarom moet
moet men
men dus
dus tetemeer
meerwaarde
waarde hechten
hechtenaan
aan de
deopmeropmervingers van
van één hand
kelijke
desondanks in het
het buitenland
buitenland geniet.
geniet.
kelijke waardeering,
waardeering, die
die zij
zij desondanks
het binnenland
binnenland is een
een jacht
jacht naar
naar populariteit
populariteit wel
laatste, dat
dat men H.
H. M.
M.
Ook in het
Ook
wel het laatste,
zou
zOU kunnen
kunnen toeschrijven.
toeschrijven.
Men heeft
heeft ererdede
Koningin
onzent
zelfs
wel
eens
een
verwijtvan
vangemaakt,
gemaakt,dat
dat
Men
Koningin
tenten
onzent
zelfs
wel
eens
een
verwijt
haar deze
deze neiging
neiging zoo
zoogeheel
geheelen
enalalvreemd
vreemdis.
is.Men
Menheeft
heeftwel
weleens
eensbetreurd,
betreurd, dat
dat zij,
zij, die
die
haar
steeds
onmiddellijk gereed
gereed staat,
staat, als
als een
een ramp,
ramp, watersnood,
watersnood, groote
groote branden,
branden, nood
de
steeds onmiddellijk
nood in de
Drentsche
venen, ontploffing
ontploffing op
op de
de Gelderland,
d. haar
haar troostrijke,
troostrijke, lenigende
lenigende tegenwoortegenwoorDrentsche venen,
Gelderland, e. d.
toen de
deoorlog
oorlogaan
aanalle
alleofficieele
officieelebezoeken
bezoekeneen
eeneinde
eindemaakte,
maakte,inineen
een
digheid vraagt,
vraagt, zij,
digheid
zij, die, toen
begrip voor
voor de
de beteekenis
beteekenis van
vanhare
harekomst
komstnaar
naarde
dekwartieren,
kwartieren,waar
waarde
deNederlandsche
Nederlandsche
juist begrip
manschap
vervan
vanhuis,
huis,gezin
gezinen
enwerk
werkde
- wacht
de wacht
grens
kust
had
betrokken,een
een
manschap- ver
aanaan
grens
en en
kust
had
betrokken,
lange
reeks inspectiereizen
inspectiereizen maakte,
maakte, zij,
aan de
de bewoners
bewonersvan
vanZeeuwsch-Vlaanderen
Zeeuwsch-Vlaanderen en
en
lange reeks
zij, die aan
Limburg door
door haar
haar bezoek
bezoek bewees,
bewees, dat
dat deze
deze
van Limburg
bedreigde gewesten
gewesten haar
haar om
aan
bedreigde
om de bedreiging, aan
warenbloot
blootgesteld,
gesteld,nog
nogdierbaarder
dierbaarder
welke
zij waren
•
welke zij
waren
ernstige
waren geworden}
geworden, kortom}
kortom,dat
datzij,
zij, die
die in ernstige
omstandigheden} nog
nog voordat
voordat men
menhare
hare komst
komst
omstandigheden,
durft verwachten,
meer gelegengelegenverwachten, er reeds is, niet meer
heden
tot feestvieren
feestvieren schiep.
schiep.
heden tot
Dat verwijt
verwijt was
was in
in hooge
hooge mate
mate onbillijk.
onbillijk.
De arbeid,
aröeid, die
die van
van haar
haar wordt
wordt gevorderd
gevorderd
is van
van zeer
zeer groot
grootgewicht
gewichtenenvan
vangeweldigen
geweldigen
omvang.
H. M.
M.die
dievoor
voorrouw
rouwonderbreekt,
onderbreekt,
omvang. Dat H.
is -sprekend.
is
- bij
bijhare
haregeaardheid
geaardheid vanzelf
- vanzelf
sprekend.
Wanneer
gebeurtenissen een
een., bijzonbijzonWanneer sommige
sommige gebeurtenissen
deren stempel verdienen,
verdienen,aarzelde
aarzelde H.M.
H.M.nimmer
nimmer
Foto WILLY
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door
persoonlijke tegenwoordigheid
tegenwoordigheid van
van hare
hare
door persoonlijke
H. M. de
de Koningin
Koningin inspecteert
inspecteert de
de gemobigemobi belangstelling te
blijken. Voor
Voor feesten
feesten was
was
belangstelling
te doen blijken.
liseerde troepen.
troepen.
de laatste
laatste acht
acht jaren
jaren maar
maar al te
te weinig
weinigaanaaner in de
leiding.
bij de opening
opening der
der Handelshoogeschool
Handelshoogeschool tegenwoordig
tegenwoordig was en
en bij
bij die
die
Dat de Koningin bij
der
Utrechtsche Jaarbeurzen,
Jaarbeurzen, was
om door
door hare
hare tegenwoordigheid
tegenwoordigheid het
het feit
feit luister
luister
der Utrechtsche
was niet
niet enkel om
bij te zetten,
zetten, doch
doch gold
goldbovendien
bovendienhet
hetdoen
doenblijken
blijkenvan
vanhare
harewarme
warmebelangstelling
belangstelling voor
voor de
de
bij
factoren,
t s lands
dus in
inhet
het
lands welvaart
welvaart te
te bevorderen.
bevorderen. Deze
Deze bezoeken
bezoeken vallen
vallen dus
factoren, die
die geschikt zijn 's
kader van
hadden, de
de aandacht
aandacht te
te vestigen
vestigen op,
op, of
of belangstelling
belangstelling te
te toonen
toonen
kader
van de reizen, die ten doel hadden,
voor de middelen,
middelen, waardoor
waardoor de bevolking
bevolking van
van Nederland
Nederland in
in haar
haar levensonderhoud
levensonderhoud poogt
poogt te
te
voor
voorzien,
voor de omstandigheden,
omstandigheden, waaronder
waaronder zij
Dat haar
haar de
de kennis
kennisdezer
dezer
voorzien, voor
zij werkt
werkt en
en leeft. Dat
dingen
harte gaat,
gaat, bleek
bleek bij
bij tal
tal van
van gelegenheden.
gelegenheden. De
Deallereerste
allereerste bezoeken,
bezoeken} die
die zij
zijna
nade
de
dingen ter harte
inhuldigingSplechtigheden maakte,
maakte, golden
golden in
in Amsterdam
Amsterdam en
enRotterdam,
Rotterdam, dokken
dokkenen
enkaden,.
kaden,.
inhuldigingsplechtigheden
geen tak
takvan
vanindustrie
industrievan.
van.
haveninrichtingen,
scheepswerven, nijverheidsinrichtingen.
nijverheidsinrichtingen. Er
haveninrichtingen, scheepswerven,
Er is geen
inNederland,
Nederland,waarvan
waarvanniet
nieteen
eenofof
meerondernemingen
ondernemingendoor
doorde
deKoningin.
Koningin
beteekenis in
eenige beteekenis
meer
werden
bezichtigd, zoowel
zoowel vóór
vóór 31
31 Augustus
Augustus 1898,
1898,alsalsgedurende
gedurendededekwart
kwarteeuw,
eeuw,die
die
werden bezichtigd,
sedert verliep; geen vorm van land- of
of tuinbouw,
tuinbouw, waarover
waarover H. M.
M. zich
zichniet
nietheeft
heeftlaten
lateninlichten;
inlichten~
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waarover zij
geen voorstelling
voorstelling kan
kan maken
maken door
door persoonlijke
persoonlijke aanschouwing
aanschouwing
geen ambacht, waarover
zij zich geen
of door
door haar
haar gevraagde
gevraagde voorlichting.
voorlichting.
Nu heb
heb ikikhier
hier
alleen
gesprokenvanvan
enkele
materieele
levensfunctiesvan
vanhet
het
Nu
alleen
gesproken
enkele
materieele
levensfuncties
Nederlandsche
volk. Van de
de natie leeft,
Nederlandsche volk.
de geestelijke
geestelijke voorwaarden,
voorwaarden, waaronder
waàronder de
leeft, van
van de
deontontwikkelingsmogelijkheid
geen woord
woord gerept.
gerept.
wikkelingsmogelijkheidder
dercultureele
cultureelefactoren
factorenwerd
werd nog
nog met
met geen
Toch behoeft
behoeft het
het geen
geenbetoog,
betoog,dat
datvoor
vooreen
eenvorstin,
vorstin,die
diezich
zich
leidsvrouw
vanhaar
haarvolk
volk
leidsvrouw
van
gevoelt, zelfs in
in deze
dezena-oorlogsdagen,
na-oorlogsdagen, die
diezoo
zoodringende
dringendeaandacht
aandachtvorderen
vorderenvoor
voorde
deeischen
eischen
van
levensonderhoud, de
de zorg
zorgvoor
voorgeestelijke
geestelijkenooddruft
nooddruftenenontwikkelingsmogelijkheden
ontwikkelingsmogelijkheden
van levensonderhoud,
op het
het terrein
terrein der
der beschaving
beschaving verre
verre gaan
gaan boven
boven de
de stoffelijke
stoffelijke nooden.
nooden. Op
Op deze
dezelaatste
laatstevalt
valt
echter in de
deeerste
eersteplaats
plaatshet
hetlicht,
licht,omdat
omdatde
deleniging
lenigingdezer
dezerbehoeften,
behoeften,hoe
hoekiesch,
kiesch,met
methoeveel
hoeveel
eerbied voor
eigenwaarde van
betrokkene die
geschieden,zichtzichtvoor het gevoel van eigenwaarde
van den betrokkene
die ook moge geschieden,
bare
daden vordert.
vordert.
bare daden
De invloed,
invloed, dien
dien de
de vorstin
vorstinop
opgeestelijk
geestelijkgebied
gebiedenenhet
hetterrein
terreinder
derbeschaving
beschavingdeed
deed
gelden, werd
mede bepaald
bepaald door
door de
dewijze,
wijze,waarop
waaropzijzijmedewerkte
medewerkte bij
bij de
de uit
uitden
denweg
weg
gelden,
werd mede
ruiming
stoffelijke belemmeringen.
belemmeringen. Daarnaast
Daarnaast door
door haar
haar voorbeeld,
voorbeeld, door
door hare
harebelangbelangruiming der stoffelijke
stelling
wetenschap, -vooral
vooral
beeldende
kunst,
door
hareoprechte
oprechtevroomheid.
vroomheid.
stelling voor
voor wetenschap,
beeldende
—-kunst,
door
hare
is niet
nieteenvoudig
eenvoudig en
enhet
hetvereischt
vereischteen
eenruim
ruimbestek
bestekom
omdien
dieninvloed
invloedscherp
scherptete
Het is
te wijzen,
wijzen,tot
tothoever
hoeverdiediereikt.
reikt.Men
Menvindt
vindt
evenwelsporen
sporendaarvan
daarvanininwelhaast
welhaast
begrenzen, aan te
evenwel
elk
der hoofdstukken
hoofdstukken van
van dit
dit gedenkboek.
gedenkboek. Voor
betrekking tusschen
tusschen de
de vorstin
vorstin en
en de
de
elk der
Voor de
de betrekking
groote
groote massa
massa van
van haar
haar volk
volk was
was deze invloed, hoezeer
hoezeer middellijk,
middellijk, en voor
voor de
de geschiedenis,
geschiedenis,
grootste gewicht,
gewicht,evenwel
evenwelniet
nietdedebelangrijkste,
belangrijkste,daarom
daaromwordt
wordtdaarvan
daarvanhier
hierzoo
zoovluchtig
vluchtig
van 't'tgrootste
gewag gemaakt.
kan men op
op dit
dit stuk
stukslechts
slechtsmeten
metenmet
meteen
eensterk
sterkpersoonlijken
persoonlijken
gewag
gemaakt. Bovendien
Bovendien kan
maatstaf. Objectieve
opstel poogde
poogdetetebezigen,
bezigen,
maatstaf.
Objectievenormen,
normen,van
vande
desoort,
soort,die
die ik
ik overigens
overigens in
in dit opstel
kan
men dit
dit werk
werk niet
nietaanleggen.
aanleggen. Het
Het isis een
eenvan
vandie
die „imponderabilia",
"imponderabilia", 1) van
van enorme
enorme
kan men
die zich
zichonttrekken
onttrekkenaan
aanwerktuigelijke
werktuigelijkewaardeschatting.
waardeschatting.
beteekenis, die
Wat
ten aanzien
aanziender
dermaterieele
materieele hulpverleening
hulpverleening is geschied,
geschied, met
met name
name in
in de
de eerste
eerste
Wat ten
wasverlichting
verlichtingvan
van
weken en
en maanden
maanden van
van den
denoorlog,
oorlog,toen
toendedeallereerste
allereerstezedelijke
zedelijke eisch
eisch was
weken
zorgen, heeft
heeft er
er veel
veel meer
meer toe
toe bijgedragen,
bijgedragen, dat
dat in
in de
deverhouding
verhouding tusschen
tusschen vorstin
vorstin en
en volk
volk
zorgen,
wederom een nieuw element
element kwam.
kwam.
wederom
"Ons
Koninginnetje" was
voorwerp van
of meer
meer ouderlijke
ouderlijke liefde;
liefde; de
de jonge
jonge
„Ons Koninginnetje"
was het voorwerp
van min of
vrouwen
moeder verwierf
verwierf een
een aanhankelijk
aanhankelijk vertrouwen.
1914 mogen
mogen wij
wij spreken
spreken van
van
vrouw
en moeder
vertrouwen. Na
Na 1914
wij dit
dit getuigen
getuigen met
metden
denoudoud"de
moeder des vaderlands".
vaderlands". Met
eerbiedige liefde
„de moeder
Met eerbiedige
liefde mogen wij
TREuB in
opdracht van
van zijn
zijn boek:
boek:„Oorlogstijd."
"Oorlogstijd."
minister TREUB
in de
de opdracht
WILHELMINA ininde
heeft beteekend,
beteekend,welke
welke
koningin WILHELMINA
Wat koningin
deoorlogsjaren
oorlogsjarenvoor
voor ons
ons volk heeft
kracht er
haar is uitgegaan,
uitgegaan, het zou
zou boekdeelen
boekdeelen eischen,
eischen, het
het naar
naar waarheid
waarheid en
en wwaarde
aarde
kracht
er van
van haar
Ook hier
hier moet
moet ik
ik dus
dus volstaan
volstaan met
met enkele
enkele vluchtige
vluchtige aanduidingen,
aanduidingen, over
over de
de beteebeteete schetsen. Ook
kenis daarvan
daarvan voor
en volk.
volk.
voor de
de verhouding van vorstin en
zóó sterk
sterk en
en zóó
zóó algemeen
algemeen in
in Nederland
Nederland beseft,
beseft, wat
wat de
de scherpe
scherpe blik
blik op
op mogemogeNooit is zóó
TREuBvestigt
vestigt
lijkheden en noodzakelijkheden
noodzakelijkheden van
van een
eenvorst
vorstvoor
vooreen
eenvolk
volkkan
kanbeduiden.
beduiden.Prof.
Prof.
TREUB
in zijn
zijn boek
boek de
de aandacht
aandacht op
op het
hetfeit,
feit,dat
dathet
hetKoninklijk
KoninklijkNederlandsch
NederlandschSteuncomité
Steuncomitégeheel
geheel
en al een denkbeeld
denkbeeld is van H. M.
M. Ter
Ter
vergadering,waar
waarhet
hetcomité
comitéwerd
werdopgericht,
opgericht,zonder
zonder
vergadering,
I)
Onweegbare dingen.
dingen.
1) Onweegbare
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Prentbriefkaarten, met teekeningen en onderschriften van H. M. de Koningin, in den handel gebracht ten bate der nagelaten betrekkingen van
omgekomen visschers 1914-1919. Midden boven: H. M. schilderende in de duinen te Scheveningen.

eenig gevolg
gevolg verschenen,
verschenen, gaf
gafzijzijuitlegging
uitleggingvan
vandederedenen,
redenen,die
diehaar
haardaartoe
daartoehadden
hadden geleid:
geleid:
"De
berichten, die tot
tot mij
mij komen
komen omtrent
omtrent de
de stoornis
stoornis of
of den
denstilstand
stilstandininbedrijven,
bedrijven,
„De berichten,
"ontstaan
gevolge van
van den
den oorlog
oorlog en
enhet
hettenten
onzent
bestaandeoorlogsgevaar,
oorlogsgevaar,doch
doch
„ontstaan ten
ten gevolge
onzent
bestaande
„bovenal de kommer
"bovenal
kommer en
endedezorg,
zorg,die
diemij
mijallerwegen
allerwegentegemoet
tegemoettreden,
treden,waar
waarikikmij
mijbeweeg
beweeg
"te
midden van
mijn volk,
volk, vervullen
vervullen mij
mij met
metgroote
grootedeernis
deernis voor
voor de
de velen,
velen, die
die in
in zoo
zoo
„te midden
van mijn
"benarde
daarom, dat
dat ik
ik eer
eet" beroep
beroep doe
doe op
op alal mijn
mijn
„benarde omstendigheden
omstendighedenverkeeren,
verkeeren,Het
Het isis daarom,
"landgenooten,
heIpen in
in staat
staat zijn,
zijn, ten
teneinde
eindemet
metmij
mijeendrachtig
eendrachtigde
dehanden
handenineen
ineen
„landgenooten, die
die tot helpen
"te
slaan om plannen
plannen te beramen
beramen en uit
uit tete voeren,
voeren, opdat
opdataan
aanden
dennood,
nood,voorzoover
voorzooverdit
ditinin
„te slaan
"ons vermogen
vermogen ligt, het
het hoofd
hoofd worde
worde geboden."
geboden."
„ons
Dat isisde
deeenvoudige
eenvoudigetaal
taal van
van de
de landsmoeder,
ontroerd en die
die·- zich,
landsmoeder, wier hart diep was ontroerd
bewust als
als steeds van
van hetgeen
hetgeen haar
haar plicht van
van haar
haar eischte, in deze
deze dagen,
dagen, toen
toen zoovelen
zoovelenhet
het
bewust
recht
meenden te
te hebben,
hebben, zich
zich door
door
recht meenden
hun zenuwen
zenuwen te
te laten
laten beheerschen,
beheerschen, het
het
hun
hoofd volkomen
volkomen koel hield.
hield.
"Rectrix
civium" - een leids„Rectrix civium"
vrouw
vrije burgers
burgers - zóó heeft
heeft
vrouw van vrije
de
Rotterdamsche burgemeester
burgemeester van
van
de Rotterdamsche
haar getuigd,
getuigd, die
die blijmoedig
blijmoedig de
de zware
zware
haar
plichten op zich
ûch neemt,
neemt,welke
welke het
hetleiderleiderschap
haar, zeer
zeer in
in het
hetbijzonder
bijzonder in
in
schap haar,
moeilijke
dagen, oplegt.
oplegt.
moeilijke dagen,
Door voorbeeld
voorbeeld en
enzelfopoffezelfopoffeDoor
rende daden
daden heeft
heeft zij,
zij, vooral
vooral in
in die
die
rende
dagen, gelegenheid
gevonden te bewijbewijdagen,
gelegenheid gevonden
dat ook
ookdaar,
daar,waar
waarhet
hetpersoonlijk
persoonlijk
zen, dat
gouvernement
iets
ongekends
is, het H.
H.M.
M. de
de Koningin
Koningin met
methet
hetPrinsesje
Prinsesje tete midden
midden van
van het
het
gouvernement iets ongekends is,
volk
gedurende
de
eerste
dagen
der
mobilisatie.
leiderschap
van
den
constitutioneelen
geestdriftige
volk
gedurende
de
eerste
der
mobilisatie.
leiderschap van den constitutioneelen
vorst
niet enkel
enkel formeel
formeel is,is,maar
maardoor
door
vorst niet
de persoonlijke
persoonlijke hoedanigheden
hoedanigheden van
van den
dendrager
dragerder
derkroon
kroonwordt
wordtbepaald.
bepaald.
Al zouden
zoudenwij
wijkoningin
koninginWILHELMINA
WILHELMINA voor
dank verschuldigd zijn
zijn dan
dan
voorniets
niets anders
anders dank
voor de wijze, waarop zij, haren landgenooten ten
ten voorbeeld,
voorbeeld,inindeze
dezedagen
dagenmaatschappelijk
maatschappelijken
en
staatkundig
dan nog
nóg zou
zou de
de schuld
schuldder
derdankbaarheid,
dankbaarheid, die
dierust
rustop
op
staatkundig haar
haar plaats
plaats heeft
heeft vervuld,
vervuld, dan
geslacht, dat haar
haar in Nederland
Nederland zag
zag regeeren,
regeeren, zwaar
zwaar zijn, ware
ware die verplichting
verplichting niet
niet zoo
zoo
het geslacht,
gemakkelijk
aanvaarden, omdat
geen aanspraken
aanspraken daaraan
de natie
natie
gemakkelijk te
te aanvaarden,
omdat zij
zij geen
daaraanontleent,
ontleent, welke
welke de
zelf niet het
het recht
recht heeft
heefttetedoen
doengelden
geldentegenover
tegenoverhare
hareleden.
leden.
De houding,
houding, door
doordedeKoningin
Koninginin in
Augustus
I9I4
aangenomen,werd
werdbepaald
bepaald door
door
Augustus
1914
aangenomen,
trouw aan
aan haar
haar volk,
volk, aan
aan haar
haar geweten,
geweten, aan
aan den
den plicht,
plicht, dien
dienzij
zijzich
ûchdoor
doorGod
Godvoelde
voelde
trouw
opgelegd.
WILhouding was
waslogisch
logischuitvloeisel
uitvloeiselvan
vandedeopvatting
opvattingder
dertaak,
taak,welke
welkekoningin
koninginWILDie houding
HELMINA
zich
had
zij het
hethaar
haarlevensdoel
levensdoel
HELMINA
zich
hadgevormd
gevormdbijbijhet
hetaanvaarden
aanvaardenvan
vande
de regeering,
regeering, toen zij
noemde
regeeren, zooals
zooals van
van een vorstin
vorstin uit
uithet
hetHuis
Huisvan
vanOranje
Oranjemag
magworden
wordenverwacht.
verwacht.
noemde te regeeren,
houding werd,
werd, met
metvolstrekte
volstrekteconsequentie,
consequentie,volgehouden
volgehoudengedurende
gedurendedit
ditgeheele
geheelevierde
vierde
Die houding
deel
van een eeuw, dat
dat nu
nu achter
achter ons
ons ligt
ligt en
engeeft
geeftaan
aanhet
hetNederlandsche
Nederlandsche volk
volkhet
hetrecht
rechttete
deel van
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hopen,
dat, als
alsdedeKoningin
Koningin
hare
dochter
mogen
worden
gespaard,zelfverloochenende
zelfverloochenende
hopen, dat,
én en
hare
dochter
mogen
worden
gespaard,
leiding aan
aan ons
ons volk
volk isisverzekerd
verzekerd voor
voor geruimen
geruimen tijd.
tijd.
leiding
Immers: een
een voorbeeld,
voorbeeld,als
alsdoor
doorkoningin
koningin
WILHELMINA gegeven,
zonder
Immers:
WILHELMINA
gegeven, kan
kan niet zonder
Te
minder,
naar
mate
het
Nederlandsche
volk
duidelijker
toont
beuitwerking
blijven.
uitwerking blijven.
minder, naar mate het Nederlandsche volk duidelijker toont tetebeseffen,
het aan
aan de
de Koningin
Koningin isisverplicht.
verplicht. De
Deerfenis,
erfenis,die
dieeenmaal
eenmaalkoningin
koningin JULIANA zal
seffen, wat het
moeten
aanvaarden, zal zwaarder
zwaarder nog
nogzijn
zijndan
dandiedieharer
harermoeder.
moeder.Maar
Maarzijzijwordt
wordtdaartoe
daartoe
moeten aanvaarden,
opgevoed
door de vrouw,
vrouw, die
die niet
niet het
hetvermogen
vermogen zou
zou bezitten,
bezitten,een
eenzóó
zóóvoortreffelijke
voortreffelijkelandslandsopgevoed door
zij niet
nietmede
medeeen
eenvoortreffelijke
voortreffelijke moeder
moeder was
was en
en die
die zich
zichverheugt
verheugtininde
de
moeder
zijn, als
als zij
moeder te
te zijn,
hartelijke medewerking
medewerking van
van haren
haren gemaal
gemaal bij
bij deze
deze taak.
taak. In
Indit
ditvoorrecht
voorrechtder
derprinses
prinsesligt
ligt
hartelijke
voor
volk een
een vaste
vaste waarborg
waarborg voor
voor de
de toekomstige
toekomstige leiding.
leiding.
voor ons volk
jonge prinses
prinses heeft
heeft hare
hare jeugd
jeugdoverschaduwd
overschaduwd gezien
gezien door
door de
degebeurtenissen,
gebeurtenissen, die
die
De jonge
Europa hebben ontredderd.
ontredderd. De
De voorbereiding
voorbereiding tot
totde
detaak,
taak,welke
welkehaar
haareenmaal
eenmaal - zij
het
in
Europa
zij
in
om haar
haar den ernst
ernst des levens
levens al
al zeer
zeer vroeg
vroeg
een zeer
zeer verre
verre toekomst
toekomst !! - wacht, is ook geschikt, om
te doen
doen gevoelen.
gevoelen. „De
"Dehoogst
hoogstgeplaatsten
geplaatstendragen
dragenden
denzwaarsten
zwaarstenlast"
last"schreef
schreef DR.
DR. A.
A. H.
H.DE
DE
HARTOG ininhet
taak der
der prinses
prinses als
als koningin
koninginook
ookeenmaal
eenmaal moge
moge
HARTOG
het"Boek
„Boekder
der Koningin".
Koningin". Wat de taak
verzwaren,
herinnering aan
aan hare
hare moeder,
moeder, met wie
zalevenals
verzwaren, de
de herinnering
wie men
men haar
haarzal
zalvergelijken,
vergelijken,
zal evenals
was-het
menschelijk bezit vormen,
vormen, met
met de
de wetenschap
wetenschap
bij hare moeder het
het geval
geval was
bij
—het schoonste, menschelijk
dat zij,
zij, die
die haar
haar het
hetnaast
naaststaat,
staat,een
eenzegen
zegenwas
wasvoor
voorgeheel
geheeleen
eenvolk;
volk;een
eenlichtend
lichtendvoorbeeld
voorbeeld
van plichtsbetrachting en trouw,
trouw, van
van eerbied
eerbied voor
voor de
de rechten
rechtenvan
vananderen,
anderen,van
vanvastberadenvastberadenzij geroepen
geroepen is te
te leiden,
leiden, tetehandhaven,
handhaven, een
voor den
den
heid, de
de rechten
rechten dergenen,
dergenen, die
die zij
heid,
een staf
staf voor
~wakke, een zwaard
zwaard voor
voor den
den sterke.
sterke.
zwakke,
WILLEMschreef
schreefaan
aan graaf
graaf JoiiAN
JOHAN VAN
VAN NASSAU:
NASSAU:
haar kon
kon het
hetwoord
woordzijn,
zijn,datdat
prins
Van haar
prins
WILLEM
"Je
que Dieu m'a
mta donné
donné quelque
quelque peu
peu
„Je vous
vous puis
puis assurer
assurer que
que mon
mon intention,
intention, depuis
depuis que
.,dtentendEment
toujours tendu à cela, de ne me
me soucier
soucier de
de paroles,
paroles, ni
nide
de menaces
menaces en
en chose
chose
„d'entend€ ment aa toujours
..„que
que je
puisse faire
faire avec
avec bonne
bonne et
et entière
entière conscience
conscience et
et sans
sansfaire
faire tort
tort ààmon
monprochain."
prochain."
je puisse
Te midden
midden der
der mogendheden
mogendheden is,
is, na
na een
eenregeeringsperiode
regeeringsperiode van
van 25
25 jaren,
jaren, het
hetkleine
kleine
Nederland het
oord, waar
waar het internationale
internationale recht
vond. De
Devredesconferenties
vredesconferenties van
van
Nederland
het oord,
recht een zetel vond.
1899
1907, het
het Hof
Hofvan
vanArbitrage,
Arbitrage,het
hetPermanente
Permanente Hof
Hofvan
vanInternationale
Internationale Justitie,
Justitie,met
met
1899 en 1907,
wijditditschrijven
schrijven -—
een statuut, dat voor een zeer
zeer belangrijk
belangrijkdeel
deelhier
hierwerd
werdontworpen,
ontworpen,enen- nunuwij
conferentie voor
voor het oorlogsrecht,
oorlogsrecht, ze
de conferentie
zijn gekomen
gekomen nnaar
het land,
land, waar
waar koningin
koningin WILWILze zijn
aa r het
HELMINA
den
heeft aan
de buitenlandsche
buitenlandsche staatkunde
staatkunde van ons
ons
HELMINA
denscepter
sceptervoerde.
voerde. Maar
Maar dit
dit alles heeft
aa n de
wij hebben
hebben te
te eerbiedigen,
eerbiedigen, doch
doch ook
ookbepaalde
bepaalde ververbepaalde
beperkingen opgelegd,
opgelegd, die wij
land bep
aalde beperkingen
plichtingen, welke
welke niet
niet minder
minder eischen
eischen stellen.
stellen.
plichtingen,
één natie
natie is,
is, die
diededeontwikkeling
ontwikkelingvan
vanhet
hetinternationale
internationale recht,
recht, door
door haar
haar
Indien er één
Indien
impuls en
en haar
haarvoorbeeld,
voorbeeld,een
eenbepaalde
bepaalderichting
richtingkan
kan geven,
geven,dan
danisisdat
dathet
hetvolk,
volk,waarover
waarover
WILHELMINA regeert.
koninginWILHELMINA
koningin
Men zocht in
in deze
dezemaand
maandnaar
naar den
dennieuwen
nieuwenvrede
vredeinineen
een
internationaleconferentie
conferentie
internationale
van vrouwen, bijeengekomen
bijeengekomen in het
het land
land van
van onze
onzeKoningin.
Koningin. Inte
Internationale
arbeidersorganirn ationale arbzidersorganisaties, zich
zich voor
voordeze
dezetaak
taakverbindend
verbindendmet
metpacifisten,
pacifisten,kwamen
kwameninineen
eenongeveer
ongeveergelijktijdig
gelijktijdig
gehouden congres
congres de
de bedreiging
bedreigir.gmet
metden
denburgeroorlog
burgeroorlogstellen
stellentegenover
tegenoverdedemogelijkheid
mogelijkheid
gehouden
van een
oorlog en kozen
kozen Den
Den Haag
Haagvoor
voorhun
hunberaadslagingen.
beraadslagingen.
van
een oorlog
tijdenen
plaats,
tegenoverdergelijke
dergelijke tastende
tastende pogingen
pogingen van
vanedele
edele
Dit isisdedetijd
de de
plaats,
omom
tegenover
verontwaardiging over den oorlogsgruwel, tegenover
verkeerd geleide
den duivel
duivel
verontwaardiging
tegenover verkeerd
geleide energie,
energie, die den
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van den
den oorlog
oorlog met
met Beëlzebub
Beëlzebub van
van den
den burgeroorlog
burgeroorlog uitdrijven
actie in
in te
te zetten,
zetten,
van
uitdrijven wil,
wil, een actie
om den vrede
vrede te
te wapenen.
wapenen.
Wij Nederlanders
Nederlanders kunnen
kunnen het zilveren
zilveren jubileum
jubileum van
van de
dekoningin,
koningin,die
dieinineen
een„staag,
"staag,
Wij
moeilijk
beleid" -naar
de de
woorden
d'AuLNIS DE BOUROUILL
BOUROUILL - onze onzijdigmoeilijk beleid"
naar
woordenvan
vanprof.
prof. J.
J. d'AULNIS
wisttetehandhaven
handhavenininden
den
wereldoorlog,
niet
waardigervieren,
vieren,dan
dandoor
dooraan
aan Koningin
Koningin
heid wist
wereldoorlog,
niet
waardiger
WILHELMINA de constitutioneele
constitutioneele mogelijkheid
mogelijkheid tetegeven
gevenvoor
vooreen
eenstaatkunde,
staatkunde,die
dieaan
aaneen
eengroot
groot
deel van de beschaafde
beschaafde wereld
wereld de
de positie
positieverschaffen
verschaffen kan,
kan, die
diein
inden
denoorlog
oorloghaar
haarleiding
leidingons
onsgaf.
gaf.
Toen wij
wij het
het eeuwfeest
eeuwfeest vierden
vierden van
van de
dehervatting
hervatting van
vanons
onsnationaal
nationaalbestaan
bestaan onder
onder
zijn bezielende
bezielende opwekking
opwekking doen
doen klinken
klinken
een Oranjevorst,
Oranjevorst, heeft
heeft prof.
prof. C. VAN VOLLENHOVEN
VOLLENHOVEN zijn
"een daad
daad van
van koel,
koel, bezonnen,
bezonnen,verstandelijk
verstandelijk overleg,
overleg, maar
maar tegelijk
tegelijk en
endaarnevens
daarnevens een
een daad
daad
tot „een
van geloof en een
een daad
daad van
van moed."
moed."
van
Vóórdat het
zaad, door
door hem uitgestrooid,
uitgestrooid, in den
den bodem
bodem kon
konontkiemen,
ontkiemen, kwam
kwam de
de
Vóórdat
het zaad,
wereldoorlog „de
"de eendracht
eendracht van het land"
land" verstevigen door
door een oorzaak
oorzaak van
die eerst
eerst
wereldoorlog
van buiten, die
door de
de houding
houdingvan
vanhet
hetvolk
volk
regeering,
geleid
koningin
WILHELMINA,innerlijke
innerlijke
enen
de de
regeering,
geleid
doordoor
koningin
WILHELMINA,
waarde
kreeg.
waarde kreeg.
oorlog en
en zijn
zijn gevolgen
gevolgen hebben
hebben bewezen,
bewezen, dat
datvoor
vooreen
eenzelfstandige
zelfstandigestaatkunde,
staatkunde,
De oorlog
"ne se
se soucie
soucie pas
pas de
de paroles,
paroles, ni
ni de
de menaces
menaces en
en chose
chose que
que nous
nouspouvons
pouvonsfaire
faire avec
avec bonne
bonne
die „ne
entière conscience",
conscience", hier
hier begrip
begrip is en
endedepractische
practische mogelijkheid.
mogelijkheid. Die
Diestaatkunde
staatkunde zal
zal
et entière
ongetwijfeld, dank
mede de
de bezieling
bezieling van
van H. M. de
de Koningin,
Koningin, andere
andere middelen
middelen en
en ook
ook
ongetwijfeld,
dank zij
zij mede
andere wegen
wegen vinden,
vinden,om
omhet
hetverlangen
verlangennaar
naarrechtszekerheid
rechtszekerheid tusschen
tusschen naties
naties te
te bevredigen,
bevredigen,
andere
voorzoover
voorwaarden daartoe
feitelijken toestand en
en de
de geestelijke
geestelijke gesteldheid
gesteldheid
voorzoover de
de voorwaarden
daartoe in
in den
den feitelijken
eendemocratisch
democratischland
landkan
kandederegeering
regeeringdaaraan
daaraan leiding geven,
van ons volk zijn
zijn te
te vinden.
vinden.InIneen
haar gewezen door het volk.
volk.
richting wordt haar
maar de richting
Het volk van Nederland
Nederland heeft het in
in de
de hand
hand tetebeslissen
beslissen ofofzijne
zijneregeering,
regeering, ofofzijne
zijne
aan het
het einde
einde van
vande
detweede
tweedekwart
kwarteeuw
eeuwharer
harerregeering
regeeringzullen
zullenkunnen
kunnenterugzien
terugzien
Koningin, aan
op een dienst,
dienst, aan
aan de
de beschaafde
beschaafde wereld
wereld bewezen,
bewezen, van
van de
de soort,
soort,als
alsininhet
hetlaatste
laatstedecennium
decennium
van de eerste
eerste kwart
kwart eeuw dezer regeering
regeering aan
door de vrouw, die
dieaan
aan
aan Nederland
Nederland bewezen
bewezen is
is door
de politiek van
van onzijdigheid
onzijdigheid de
de waarde
waarde van
van een
een vastberaden
vastberaden beleid
beleid gaf,
gaf, die
dieook
ookhier
hiertrouw
trouwwas
was
aan
haar wapendevies: „Je
"Je maintiendrai"
maintiendrai" !!
aan haar
Moge bij
bij het
hetgouden
goudenjubileum
jubileum
van
koningin
WILHELMINA worden
dat NederNedervan
koningin
WILHELMINA
worden getuigd, dat
land, na
na in de
de practische
practische staatkunde
staatkunde te
hebben bewezen,
bewezen, dat het
het den
den moed
moed had
had zijn
zijneigen
eigen
land,
te hebben
rechten
vanderden,
derden,
weg
te gaan,
gaan,dat
dathethet
volkomen
eerbiediging
weg te
denden
wil wil
had,had,
metmet
volkomen
eerbiediging
vanvan
de de
rechten
van
zichzelf te
te handhaven,
handhaven, zich
zich ook
ookbewust
bewustwas
wasvan
vanzijn
zijn
roeping
internationaleleven
leven
zichzelf
roeping
in in
hethet
internationale
en wist te
te doen
doen blijken
blijken van
van vertrouwen
vertrouwen in
in een
eentoekomst,
toekomst,welke
welkezich
zichdoor
doorhet
hetverleden
verledenniet
nietlaat
laat
beschamen.
"Noblesse
oblige" - om de
de voorrechten,
voorrechten, die zij
zij geeft.
geeft. Het
Hetvoorrecht,
voorrecht, een
eenleidsvrouw
leidsvrouw
„Noblesse oblige"
te bezitten
bezitten als
als onze
onzeKoningin,
Koningin,verplicht
verplichtons
onshaar
haardedegelegenheid
gelegenheidteteverschaffen
verschaffentot
toteen
eenbeleid,
beleid,
dat voor
voor Europa
Europa den
denvrede
vredewapent
wapentenenkracht
krachtgeeft,
geeft,zooals
zooalshaar
haarleiding
leidingen
enhaar
haarbezielend
bezielend
dat
voorbeeld
onzijdigheid den
gaf en
en de
dekracht
kracht zich
zichtetehandhaven.
handhaven.
voorbeeld onze
onze onzijdigheid
den wil gaf
zij zich
zichover
overde
degansche
gansche
Een initiatief van haar
haar in die richting
richting zou,
zou, bij
bij het
hetaanzien,
aanzien, dat
datzij
het aanhankelijk
aanhankelijk vertrouwen
zij zich
zichin
ineigen
eigenland
landheeft
heeftverworven,
verworven,
wereld, bij het
vertrouwen en
en de
de liefde, die zij
betere
een dergelijke
dergelijke poging
poging van
van iemand
tere kansen bieden dan een
be
iemand anders.
volk moet
moet de
de voorwaarden
voorwaarden daarvoor
daarvoor scheppen.
scheppen. Een
Een constitutioneel
constitutioneel vorst
vorst
Maar het volk
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is geen
is
geen Zeus,
Zeus, uit
uit wiens
wiens brein,
brein, als
als een
eenandere
andere Athene,
Athene, Pax
PaxMilitans
Militans 1)
kan worden
worden geboren.
g<!boren.
1) kan
In
Genève kan een
souvereiniteitsbegrip rijpen,
de politie
politie
In Genève
een souvereiniteitsbegrip
rijpen, waaraan
waaraanwij
wijhier
hier de
de justitie
justitie en de
kunnen verzekeren.
kunnen
verzekeren.
aa g voor
De
keuze van
Haag
voor het Hof
Hof was
was niet
niet een
eenvolkomen
volkomen willekeurig
willekeurig iets.
iets. Men
Men
De keuze
van Den
Den H
heeft daarbij
wel degelijk
degelijkrekening
rekeninggehouden
gehoudenmet
metdedegeestelijke
geestelijkeatmosfeer.
atmosfeer.
Welnu
heeft
daarbij wel
Welnu
- aan
aan
ons
de taak
taak de atmosfeer te scheppen
scheppen voor
voor een
een dergelijke
dergelijke bewapening
bewapening van
van den
den vrede,
vrede,wellicht
wellicht
ons de
door
evenals de
de onze,
onze, ininhun
hunbetrekkelijke
betrekkelijke machteloosmachteloosdoor samenwerking
samenwerking met
met andere
andere naties,
naties, die, evenals
heid
een uiterlijke,
uiterlijke,materieele
materieelewaarborg
waarborgbieden
bieden
voor
waarlijkvredelievend
vredelievendgebruik
gebruikvan
van
heid een
voor
eeneen
waarlijk
de
vredesbewapening, of
of wel
wellangs
langsden
denweg
wegvan
vanpractische
practischepolitiek
politiekofofgeestelijke
geestelijkevoorbevoorbede vredesbewapening,
reiding. Daarover
valt te redetwisten,
reiding.
Daarover valt
redetwisten, mits
mits de
de gedachte zelf,
zelf, als
poolster voor
voor de
de zeevaarzeevaal'als de poolster
ders, de gelegenheid
ders,
gelegenheid biede
biede tot
tot orienteering.
orienteering.
klein deel
deel van
van de
de schuld
schuldvan
vandankb
dankbaarheid
Zoo zouden wij als natie een klein
aa rheid kunnen afdoen,
WILHELMINA, onze
onze schuld
schuld
die op
opons
onsrust
rust
voor
voorrecht
een vorstin
als koningin
voor
hethet
voorrecht
van van
een vorstin
als koningin
WILHELMINA,
tegenover de Koningin zelve,
zelve,ook,
ook, omdat
omdat wij
wij aldus
aldus voor
voor de
de zaak
zaak van
van den
denvrede
vredesamen
samenstrijdend,
strijdend,
de eendracht
eendracht van
van de natie
de
natie zouden
zouden bevorderen,
bevorderen, welke
welke haar
haar boven
boven alles
alles ter
terharte
hartegaat.
gaat.
Het „kind
Het
"kind van
van staat"
staat" is
is de
de„landsmoeder"
"landsmoeder" geworden,
geworden, de
de moeder
moeder en
enleidsvrouw
leidsvrouw ook
ook
van
haar,
die
eenmaal
geroepen
zal
worden
over
onze
kinderen
te
regeeren.
van haar,
eenmaal geroepen zal worden over onze kinderen te regeeren.
Zij
leeft mede
mede met
met hare
hare landgenooten,
landgenooten, heeft
heeft met
met hen
hen geleden.
geleden.
Zij leeft
De banden
banden tusschen
tusschenhaar
haarvolk
volkenenhaar
haargeslacht
geslachtheeft
heeftzij
zijnauwer
nauweraangehaald.
aangehaald. Niet
Nietin
inhet
het
Boek der
der Koningin"
Koningin" aan,
aan, en
en ditmaal
ditmaal een
een woord
woord
minst, omdat
omdat zij
zij - ik
haal nogmaals
nogmaals "Het
ik haal
„Het Boek
van J.J. T.T.CREMER
CREMER - "de
bij het
het aanvuren
aanvuren tot
tot 's's lands
lands verdediging,
verdediging, de
de eerste
eerstebij
bij
„de eerste was bij
het lenigen van 's
het
's lands
lands nood,
nood, de
de eerste
eerste bij
bij het
hetbehartigen
behartigen van
van 's'slands
landsongerepte
ongerepte eenheid".
eenheid".
Harjeugdwsvonlkbeft.
Haar jeugd was voor ons volk vol beloften.
Deze zijn
zijn vervuld
vervuld - veel meer
meer dan
dan dat
dat!!
regeering van
van een
een kwart
kwart eeuw,
eeuw, zien
zien wij
wij op
opnaar
naar de
devrouw
vrouwininde
dekracht
krachtvan
vanhaar
haar
Na een regeering
„landsmoeder" wier karakter
leven, de
de "landsmoeder"
karakter en
waarborgen zijn, dat onze
onze toetoeen levensopvatting
levensopvatting ons waarborgen
wijhaar
haarvoorbeeld
voorbeelddurven
durvenvolgen.
volgen.
komst veilig mag
mag heeten,
heeten, als
alswij
komst
I) De
Destrijdende
strijdendevrede.
vrede .
i)

Edtlmel.a.albedrlJven Utrecht.
Utrecht.
Edelmetaalbedrjjven
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BELANGRIJKSTE GEBEURTENISSEN
DE BELANGRIJKSTE
GEBEURTENISSEN IN HET
HET NEDERNEDERLANDSCHE VOLK VAN 1898-1923
DOOR

MR. GERBERT
GERBERT SCHOLTEN.
SCHOL TEN.
MR.

M
M

et den
denSisten
31stenAugustus
Augustus1888,
18g8,den
dendag,
dag,waarop
waarop H.
Koningin WILHELMINA den
H . M. Koningin
achttienjarigen leeftijd bereikte,
bereikte, was,
was, krachtens
krachtens de
de grondwet,
grondwet,het
hetoogenblik
oogenblikgekomen,
gekomen,
achttienjarigen
waarop de
jeugdige Vorstin
de Regeering
Regeering over
over ons
ons volk
volk aanvaardde
aanvaardde en het
het
waarop
de jeugdige
Vorstin zelve
zelve de
bijna achtjarige
zijn natuurlijke
natuurlijke einde
einde nam.
nam.
bijna
achtjarige regentschap
regentschapvan
vanH.
H. M.
M. de Koningin-Moeder zijn
proclamatie van
31sten Augustus
Augustus bevatte
bevatte de
de aankondiging
aankondiging aan
aan het
het volk,
volk, dat
dat
Een proclamatie
van den
den Sister.
H. M. de
haar verheven
taak had
van smart
smart en
en rouw
rouw
de Koningin-Regentes haar
verheven taak
had beëindigd. "In
„In dagen van
trad
als Regentes
Regentes van
van het
het Koninkrijk,
Koninkrijk, thans
thans schaart
schaart zich het geheele
geheele Volk
Volk in
in vreugde
vreugde
trad ik
ik op als
...
Moge
het
ons
Land
met
zijne
Bezittingen
en
Koloniën
om den troon
troon zijner
zijner jonge
jonge Koningin"
Koningin". „Moge het ons Land met zijne Bezittingen en Koloniën
onder de Regeering
Regeering van Koningin
Koningin WILHELMINA wel gaan!
gaan! Het zij
zij groot
groot in
in alles,
alles, waarin
waarin ook
ook
onder
haar Regenteen klein volk
.... —
- Met
Met deze
deze woorden
woorden o.m. legde
legde Koningin
Koningin EMMA haar
volk groot
groot kan
kanzijn!
zijn!"
schap neder.
neder.
's Volks
Volks diepgevoelde
diepgevoelde dankbaarheid
dankbaarheid voor
voor de
deonberispelijke,
onberispelijke,strikt
striktconstitutioneele
constitutioneele
's
waarop
Zij, somtijds in moeilijke
moeilijke omstandigheden,
omstandigheden,Haar
Haartaak
taak als
alsRegentes
Regentesvervuld
vervuldhad,
had,
wijze, w
aarop Zij,
gehechtheidaan
aanHaar
Haarpersoon,
persoon,welke
welkeZij,
Zij,van
vanhuis
huisuit
uittoch
tocheen
eenvorstin
vorstinvan
vanvreemden
vreemden
's volks gehechtheid
bloede, zich door
door haar
haar lief,
lief,innemend
innemendoptreden
optredenininalle
allelagen
lagender
derbevolking
bevolkingverworven
verworvenhad,
had,
bloede,
Zij het
het Prinsesje
Prinsesje van
van jongs
jongs
's volks erkentelijkheid
erkentelijkheid tenslotte voor de zorgvuldige
zorgvuldige wijze,
wijze, waarop
waarop Zij
af voor
voor de
de zware
zware taak,
taak, die het
het wachtte,
wachtte, had
had voorbereid,
voorbereid, vonden
vonden een spontane
spontane uiting in
in de
de
aanbieding
geschenk, hetwelk
hetwelk H. M.
M. bestemde
bestemde voor
voor ee
eene
stichting „waaraan",
"waaraan", zooals
zooals
ri e stichting
aanbieding van een geschenk,
Zij aan de commissie voor
voor de
de aanbieding
aanbieding ervan
ervan schreef,
schreef, „ik
.. ikgeloof,
geloof,dat
datgroote
grootebehoefte
behoeftebestaat;
bestaat;
ik bedoel
bedoel een
een sanatorium
sanatorium voor
longlijders,
in
de
eerste
plaats
voor
hen,
die
de
middelen
voor longlijders, in de eerste plaats voor hen, die de middelen
missen,
om in
in het
hetbuitenland
buitenlandhulp
hulptetezoeken
zoekentegen
tegendede
vreeselijkekwaal,
kwaal,die
diehelaas
helaasininons
ons
missen, om
vreeselijke
Vaderland
gevolgen na zich
zich sleept."
sleept." Het
HetsanatosanatoVaderland zoo
zoo veelvuldig
veelvuldig voorkomt
voorkomt en
en zulke
zulke ernstige
ernstige gevolgen
:rium
.. Oranje-Nassau-Oord" bij
bijRenkum
Renkumisisde
deblijvende
blijvendegetuigenis
getuigenisvan
vandeze
dezevorstelijke
vorstelijkedaad.
daad.
i ium „Oranje-Nassau-Oord"
Den volgenden
volgenden dag
dag verscheen
verscheen de
de proclamatie,
proclamatie, waarin
waarin de
de jonge
jonge Vorstin
Vorstin haar
haar troontroonbestijging aan
aan Haar
Haar volk
volk aankondigde.
aankondigde. Na
Na een
een woord
woordvan
van„warme
..warmedankbaarheid"
dankbaarheid" aan
aan het
het
bestijging
.. de treffendste
treffendste blijken
blijken van
van gehechtheid
gehechtheid steeds
steeds uit
uitalle
allekringen
kringender
dermaatschappij",
maatschappij",
volk
volk voor „de
.. mijn innig geliefde
geliefde Moeder",
Moeder", die
die„mij
"mij
.ondervonden,
herinnering aan
.ondervonden, gevolgd
gevolgd door
door eene
eene herinnering
aan „mijn
.het
voorbeeld gaf van
van een edele
edele en
en verhevene
verhevene opvatting
opvatting der
der plichten,
plichten, die
die nu
nuop
opmij
mijrusten",
rusten",
het voorbeeld
verklaarde H.
als haar
haar „levensdoel,
.. levensdoel, dat
dat voorbeeld
voorbeeld na
volgen, teteregeeren,
regeeren, zooals
zooals
-verklaarde
H.M.
M. het
het als
na te volgen,
-van
huis van
vanOranje
Oranje wordt
wordt verwacht".
verwacht" ...
Aan de
de grondwet
grondwetgetrouw
getrouwwensch
wensch
-van eene
eene Vorstin
Vorstin uit het huis
„Aan
:ik
den eerbied
eerbiedvoor
voorden
denNederlandschen
Nederlandschennaam
naamen
ende
deNederlandsche
Nederlandschevlag
vlagtetebevestigen,
bevestigen,ik
ikwensch
wensch
ik den
bij
het opperbestuur
opperbestuur over
over de
de Bezittingen
Bezittingen en
enKoloniën
KoloniënininOost
OostenenWest
West
rechtvaardigheid
bij het
rechtvaardigheid
·,te
betrachten, en naar
naar Mijn vermogen
vermogen bij
bij te
te dragen
dragen tot
totverhooging
verhoogingvan
vanhun
hungeestelijk
geestelijkleven
leven
.te betrachten,
en stoffelijk
stoffelijk welzijn."
welzijn."
6den September
September had
had de
de plechtige
plechtige inhuldiging
inhuldigingplaats
plaats in
in de
deNieuwe
NieuweKerk
KerkteteAmsterAmsterDen 6den
dam,
te midden
midden van
van de
de Ministers,
Ministers, de
deStaten-Generaal,
Staten-Generaal, den
denRaad
Raadvan
vanState,
State,enkele
enkeleIndische
Indische
da m, te
lVorsten, en talrijke
talrijke andere
autoriteiten. Na
Na een
eenkorte
kortetoespraak
toespraak legde
legde H.
H. M. den
den eed
eed af:
af: „Ik
.. Ik
worsten,
andere autoriteiten.
-
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Foto B.
D. GROOTE.
OROOTE.

Groep van
van gedelegeerden
gedelegeerden e.e. a.
a. personen
personen ter
ter eerste
eerste vredesconferentie
vredesconferentie op
Huis ten
ten
Groep
ophet
het bordes
bordesvan
van het
het Huis
Bosch
te 's-Gravenhage.
's-Gravenhage.
Bosch te

Namen van eenige der
der bovenstaande
bovenstaande personen.
personen.
de Staal (Rusland)
(Rusland)..
I.
I. de
Munster (Duitschland)
(Duitschland)..
2. de Munster
Phyasuriga
(Siam)
(Siam)
..
3.
3·
Beldiman
(Roemenië).
.
(Roemenië)
4.
4·
Hayashi
(Japan).
Bn.
Hayashi
(Japan)
.
5.
5·
(Oostenrijk) .
6. Welsenheimb (Oostenrijk).
(Nederland)..
7. van Karnebeek (Nederland)
7·
Bille (Denemarken).
(Denemarken) .
8. de
de Bille
(Frankrijk)..
9. Bourgeois (Frankrijk)
9·
10.
Pauncefote (Engeland)
(Engeland)..
1o. Pauncefote
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I
I . Ardach
Ardach (Engeland)
(Engeland)..
II.
12. Raffalovich
Raffalovich (Rusland).
(Rusland) .
Matono(Japan)
(Japan)..
I3. Matono
13·
GoelIe Rogier
Rogier (België)
(België) .
14. de Goelle
14·
15. Papinin (Roemenië).
15·
16. Seth Low
Low (Ver
(Ver.. Staten)
Staten)..
17. Beernaert (België) .
17·
18. den
den Beer
Beer Poortugael
Poortugael
(Nederland) ..
(Nederland)
(Nederland)..
19. Rahusen
Rahusen (Nederland)
19·

20. Schimmelpenninck (Nederrij, rechts)
rechts)..
land) (achterste rij,
(Itali ë)..
2I.
21. Zannino (Italië)
Hoe-Wei-Teh (China)
(China)..
22. Hoe-Wei-Teh
(China).
23 (achter 22) Jung-Joe (China).
Pasja (Turkije).
24. Mehmed Pasja
24·
de Villa
Villa Uratia
Uratia (Spanje)
(Spanje)..
25.
25· R. de
Bernanet (Frankrijk)
26. Louis Bernanet
midden)..
(achterste
(achterste rij, midden)
de Bagner
Bagner (Spanje).
27.
27· A de
28. Zuccari (Italië).

zweer aan
aan het Nederlandsche Volk, dat
zweer
dat ik de
de grondwet
grondwet steeds
steeds zal
zal onderhouden
onderhouden en
enhandhaven.
handhaven.
Ik zweer,
en het grondgebied
al mijn
mijn vermogen
vermogen
Ik
zweer, dat ik de
de onafhankelijkheid
onafhankelijkheid en
grondgebied des Rijks
Rijks met
met al
zal
verdedigen en bewaren;
bewaren; dat ik de
de algemeene
algemeene en
en bijzondere
bijzondere vrijheid
vrijheid en de
de rechten
rechten van
van alal
zal verdedigen
mijne
beschermen en tot
tot instandhouding
instandhouding en
en bevordering
bevordering van
vande
dealgemeene
algemeene
mijne onderdanen
onderdanen zal
zal beschermen
en bijzondere welvaart
welvaart alle
alle middelen
middelen zal
zal aanvaarden
aanvaarden welke
welke de
de wetten
wettenter
termijner
mijnerbeschikking
beschikking
stellen, zooals
zooals een
eengoed
goedKoning
Koningschuldig
schuldig
doen!
"Zoo
waarlijkhelpe
helpemij
mijGod
Godalmachtig!"
almachtig!"
is is
te te
doen!
„Zoo
waarlijk

F oto HENRI
HES RI DE
DE LOUW.
LOUW.
Foto

H. M. de
deKoningin
Koninginbegeeft
begeeftzich
zichop
op6 6September
September1898
18g8van
vanhet
hetkoninklijk
koninklijk paleis
paleis op
op den
den Dam
Dam naar
naar de
de
Kerk ter
ter inhuldiging.
inhuldiging.
Nieuwe Kerk

van de
de leden
ledender
derStaten-Generaal
Staten-Generaal den
den eed
eed (belofte)
(belofte) van
vantrouw
trouwhad
hadafgelegd,
afgelegd,riep
riep
Nadat ieder van
oudste Koning
Koning van
van Wapenen:
Wapenen: „Hare
"Hare Majesteit
Majesteit de
de Koningin
Koningin isisingehuldigd".
ingehuldigd". Driemaal
Driemaal
de oudste
klonk
een „Leve
destad,
stad,dat
dat de
de
klonk een
"Leve de
de Koningin"
Koningin" door
door de
de Kerk.
Kerk. Herauten
Herauten verkondigden
verkondigden in
in de
plechtige gebeurtenis
gebeurtenis had
had plaats
plaats gehad.
gehad.
Daarbuiten vierde
feest!! Overal
Overal in
in de
delande
landekwam
kwamde
dehartelijke
hartelijkeblijdschap,
blijdschap, dat
dat
Daarbuiten
vierde men feest
wederom, als
Oranje-Nassau de Nederlandsche
Nederlandsche Kroon
Kroon zou
zou dragen,
dragen, bij
bij jong
jong en
en
wederom,
als van
van ouds, een Oranje-Nassau
oud, rijk
rijk en
arm op
de meest
meest ondubbelzinnige
ondubbelzinnige wijze
Langs straten
straten en
en wegen
wegen
oud,
en arm
op de
wijzetot
tot uiting.
uiting. Langs
vroolijkheid, zóó uitgelaten
uitgelaten en
en dol,
dol, als
als de
denaar
naarzijn
zijnaard
aard bedachtzame
bedachtzame en
en phlegphlegzag men een vroolijkheid,
matieke
slechts zelden
matieke Nederlander
Nederlander slechts
zelden in
in het
hetopenbaar
openbaartentoonspreidt.
tentoonspreidt. Ook
Ookininfijnere
fijnerevormen
vormen
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uitte zich
zichhethet
.zulke
historische
gebeurtenissen
immer
krachtigontwakend
ontwakendnationaliteitsnationaliteitsuitte
bijbij
zulke
historische
gebeurtenissen
immer
krachtig
besef.
de uit de
Amsterdam een Rembrandt-tentoonstelling,
Rembrandt-tentoonstelling t waar
waar de
de geheele
geheele
besef. Zoo
Zooorganiseerde
organiseerde Amsterdam
wereld toegezonden
toegezondenwerken
werken van
van den
den meester
meester ons
ons tegenwoordige
tegenwoordige geslacht
geslacht er
er aan
aan herinnerden,
herinnerdent
wereld
met welk
welk een
een trots
trots het
hetdezen
dezenNederlander
Nederlanderzijn
zijnvoorzaat
voorzaatmag
magnoemen,
noementdoch
dochook
ookhoe
hoezwaar
zwaar
met
de verplichtingen
verplichtingen zijn,
zijnt welke
welke de geschiedenis
geschiedenis van
van onze
onzevaderlandsche
vaderlandsche cultuur
cultuur aan
aan de
de huidige
huidige
de
dragers daarvan
daarvan heeft
heeft opgelegd.
opgelegd.
dragers
Een der
der eerste
eerste plichten,
plichtent voor
voor welker
welker vervulling
vervulling de
de jonge
jonge Koningin
Koninginzich
zichgeplaatst
geplaatstzag,
zagt
Een

plechtige inhuldiging
inhuldiging in
in de
H. M. de
Koningin legt
legt den
den eed
eedaf
afbij
bij H. D. plechtige
de Nieuwe
Nieuwe Kerk
Kerk
de Koningin
te Amsterdam
Amsterdam op
September i18g8.
op 6 September
8g8.

was van internationalen aard:
aard: de Gastvrouw
Gastvrouw te
te zijn
zijn van
van de
de vertegenwoordigers
vertegenwoordigersvan
vaneen
eenvijftigtal
vijftigtal
NICOLAAS11
II
statent
welke in
in den
denHaag
Haagbijeenkwamen
bijeenkwamen voor
voor een
eenconferentie,
conferentietdie,
dietzooals
zooals Czaar
Cz;aar NICOLAAS
staten, welke
van Rusland,
Ruslandt de
de ontwerper
ontwerper van
van het
het plan,
plant den
denwensch
wenschhad
haduitgesproken
uitgesproken„rassemblerait
"rassembleraitdans
dansun
un
puissant
faisceau les efforts
efforts de
de tous
tous les
lesEtats
Etatsqui
quicherchent
cherchentsincèrement
sincèrement ààfaire
fairetriompher
triompherla
la
puissant faisceau
de la
la paix
paix universelle
universellesur
surles
lesélements
élementsdedetrouble
trouble
discorde",
grande conception
conception de
etetdedediscorde"t
- voor
voor
had de
de Russische
Russische Regeering
Regeering eerst
eerstgeaarzeld
geaarzeld in
inhaar
haar
rle
eerste vredesconferentie.
vredesconferentie. Weliswaar
Weliswaar had
de eerste
g,
als
plaats
samenkomst,
de
uitstekende
ervarinkeuze
tusschen
Brussel
en
den
Haagt
als
plaats
van
samenkomst
doch
uitstekende
ervarinaa
keuze
Brussel
H
t
1 893 en 1894,
gen, welke
welke men bij de
gent
de Haagsche
Haagsche conferenties
conferentiesvoor
voorinternationaal
internationaalprivaatrecht
privaatrecht in
in 1893
1894t
welke
1900 door
door een
eenderde
derdeniet
nietminder
minderbelangrijke
belangrijke bijeenkomst
bijeenkomst zouden
zouden worden
worden gevolgd,
gevolgd t
welke in 1900
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met de Nederlandsche
met
Nederlandsche residentie
residentie als
als conferentiestad
conferentiestad had
had opgedaan,
opgedaan, deden den
den Haag
Haag het
hetpleit
pleit
winnen. De conferentie,
die van
van 18
Juli 1899
duurde, werd
werd gehouden
gehouden in het Huis
winnen.
conferentie, die
I8 Mei tot
tot 29 Juli
I899 duurde,
Huis
KARNEBEEK,
DENBEER
BEERPOORPOORten Bosch;
Bosch;dedegedelegeerden
gedelegeerden
Nederland
voorvoor
Nederland
warenwaren
ASSER,AssER,
VAN VAN
KARNEBEEK,
DEN
TUGAEL
enenRUIUSEN.
HetHet
resultaat
teleurstellend zijn
zijn voor
voor
TUGAEL
RAHUSEN.
resultaatder
derbijeenkomst
bijeenkomstmoest
moest wel diep teleurstellend
dievelen,
sluitend voorde
voorde politieke
politieke werkelijkheid,
werkelijkheid, en
en wellicht
wellicht ook
ook misleid
misleid door
door de
de
die velen, die, de oogen sluitend
naam
Czaar als
één slag
slag
naam "vredesconferentie",
„vredesconferentie",gehoopt
gehoopthadden,
hadden,dat
dathet
het initiatief
initiatief van
van den Czaar
als met één
aan
de menschheid
menschheidden
deneeuwigen
eeuwigenvrede
vredezou
zouschenken.
schenken.Doch
Dochdedeanderen,
anderen,wier
wierverwachtingen
verwachtingen
aan de
van
meet
af
minder
hoog
waren
gespannen,
konden
met
voldoening
vaststellen,
datde
debijeenbijeenvan
hoog waren gespannen, konden met voldoening vaststellen, dat
komst althans
Permanent Hof
Hof van
van Arbitrage,
Arbitrage,
althans formeel
formeel geslaagd
geslaagd was
was en
en dat de instelling van een Permanent
hetwelk
den Haag
Haag zijn
zijn zetel
zetelkreeg,
kreeg,een
eenvrucht
vruchtder
derberaadslagingen
beraadslagingen was,
was,welke
welke
hetwelk eveneens
eveneens in den
de minnelijke
minnelijke oplossing
oplossing van
van•· internationale
krachtig beloofde
beloofde tetebevorderen.
bevorderen.
internationale geschillen
geschillen krachtig
Dit zouden
zouden de
degebeurtenissen
gebeurtenissen leeren,
leeren,
Den wereldvrede
wereldvrede bracht
conferentie niet!
bracht de
de conferentie
niet ! Dit
welke
half jaar
jaar later
later geheel de beschaafde
beschaafde wereld ontstelden en
en die
die ininhet
hetbijzonder
bijzonder
welke nog geen half
door
Nederlandsche volk
volk met
met ontzetting
ontzettingwerden
werdengadegeslagen.
gadegeslagen.
door het Nederlandsche
Reeds jaren
jaren lang
ten
in Transvaal)
Transvaal) aan
aan
ten in
was de verhouding.
was
verhouding tusarbitrage
onderwerarbitrage te onderwerschen Groot-Brittannië
Groot-Brittannië
pen, integendeel in I899
18 99
en de Zuid-Afrikaansche
troepen
de grens
grens
troepen op
op de
Republieken bij
Republieken
bij voortvoorttusschen
de
tusschen Natal
Natal en
en de
during meer gespannen
gespannen
Zuid-Mrikaansche
ReZuid-Afrikaansche
geworden. Nadat
Nadat EngeEngepubliek begon samen te
te
publiek
land tenslotte
tenslotte geweigerd
geweigerd
trekken,
de bedreibedreitrekken, was de
Gedenkpenning, geslagen ter gelegenheid van
ging te
te duidelijk.
duidelijk. KRUKRUhad het
het geschil
geschil over
over Gedenkpenning,
had
Hr.
Ms. inhuldiging,
inhuldiging, door
door de
de „uitlanderkwestie"
"uitlanderkwestie" Hr. Ms.
de Kon. Begeer.
B~geer.
GER,
pres ide
GER, Transvaal's
Transvaal's presi(Geschenk
der Edelmetaatbedrijven
(d.w.z.
het zelfstandig
zelfstandig
(Geschenk der
Edelmetaalbedrijven te
te
dent, trok
trok er
er de
de eenig
eenig
(d.w.z. het
dent,
's-Gravenhage)
's- Gravenhage) ..
regelen
regelen der positie
positie van
van
mogelijke consequentie
consequentie
mogelijke
de Engelsche immigranimmigranzijn ultimatum
ultimatum van
van
uit: zijn
October aan
aan de
deEngelsche
EngelscheRegeering,
Regeering,dat
datdedetroepen
troepenmoesten
moestenworden
wordenverwijderd.
verwijderd.Engeland
Engeland
9 October
weigerdeenendedeoorlog,
oorlog,
door
KRUGERzeker
zekerniet,
niet,door
door
CHAMBERLAIN reeds
gewenscht
weigerde
door
KRUGER
CHAMBERLAIN
reeds jarenlang gewenscht
was onvermijdelijk.
onvermijdelijk.
bevorderd, was
en bevorderd,
Ondervonden
Boeren bij
bij het
het aanvaarden
aanvaarden van
van den
den ongelijken,
ongelijken, doch
dochrechtmatigen
rechtmatigen
Ondervonden de
de Boeren
strijd de sympathie van geheel
geheel de
de beschaafde
beschaafde wereld,
wereld, in
in Nederland
Nederlandwas
washet
hetmeer
meerdan
dansympathie,
sympathie,
waarmede men
het uitbreken
uitbreken van
van den
den oorlog
oorlog vernam.
vernam. Men
Men had
had hier
hierhet
hetgevoel,
gevoel,
waarmede
men de tijding van het
alsof het onrecht,
onrecht, dat
dat te
te gebeuren
gebeuren stond,
stond, ons
onsvolk
volkzelve
zelvewerd
werdaangedaan.
aangedaan. Sedert
Sedertden
denboerenboerenvan 188o
I880 en Kruger's
Kruger's bezoek
bezoek aan
aan ons
ons land
land (1885),
(I885), waren
waren de
de banden
banden tusschen
tusschen NederNederopstand van
Zuid-Mrika nauwer
nauwer aangehaald,
aangehaald, hetgeen
hetgeen door
door de
de oprichting
oprichtingvan
vande
deZuid-Afrikaansche
Zuid-Mrikaansche
land en Zuid-Afrika
Vereeniging (1881)
(I88I) nog in
in bijzondere
bijzondere mate
mate bevorderd
bevorderd was. Nederlandsch
Nederlandsch kapitaal
kapitaal en NederNederVereeniging
landsche
hadden in
in Zuid-Afrika
landsche ondernemingslust
ondernemingslust hadden
Zuid-Mrika meer
meer en
en meer
meereen
eenvruchtbaar
vruchtbaarterrein
terrein
waaraan o.m. de bloeiende,
bloeiende, zoo
zoo goed
goed als
als geheel
geheeldoor
doorNederlanders
Nederlanders
voor ontplooiing gevonden, waaraan
Nederlandsch Zuid-Afrikaansche
Zuid-Mrikaansche Spoorweg-maatschappij
Spoorweg-maatschappij haar
haar ontstaan
ontstaan tetedanken
danken
bestuurde Nederlandsch
had. Zoo
Zoo waren
waren het zoowel ideëele
ideëele als
alsmaterieele
materieelebelangen,
belangen,die
dietalrijke
talrijkeNederlanders
Nederlandersnaar
naar
Zuid-Mrika
hadden
geleid
en
de
verhouding
tusschen
ons
volk
en
de
verre
stamverwanten
Zuid-Afrika hadden geleid en
verhouding tusschen ons volk en de verre stamverwanten
bij
bij het uitbreken
uitbreken van
van den
den oorlog
oorlog wellicht
wellichtinniger
innigerdan
danooit
ooithadden
haddengemaakt.
gemaakt.
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Fof.<> VINKENB08
VJNKENB08 en DEWALD.
DEWALD.
Foto

88 ' u! 2u !aTpi nu ui ap

.100n

s :rep (ujaidsvapai3 ) tuØialsuuv a l uTBuTox ap

Iv 14 1./EA 1u3o1 uT

2 ii

(Fredetiksplein) daags voor de inhuldiging in 18g8. Schilderij van O. Eerleman, naar een foto van B. Groote.
D~ intocht van H.M. de Koningin te Amsterdam (Frederiksplein)

Met
Met angstige
angstige spanning
spanningwerden
werdende
deoorlogsberichten
oorlogsberichtenhier
hierdan
danook
ookgevolgd.
gevolgd.Aanvankelijk
Aanvankelijk
reden tot
tot vreugde;
vreugde;opgetogen
opgetogenvertelde
verteldemen
menelkaar
elkaarde
deoverwinningen
overwinningenvan
vandedeBoeren
Boeren
gaven ze reden
men verkneukelde
verkneukelde zich
zich van
van harte
harte in
inde
denederlagen
nederlagen der
derEngelschen.
Engelsehen. Lang
Langduurde
duurde deze
deze
en men
blijdschap
echter
niet.
blijdschap
niet.
Naarmate de oorlog
oorlog voortduurde,
voortduurde, gaven
gavende
dekrijgsverrichtingen
krijgsverrichtingenhier
hiermeer
meeren
enmeer
meerreden
reden
verslagenheid bij
bij den
deneen,
een,tot
totverontwaardiging
verontwaardigingbij
bijden
denander.
ander.En
Entoen
toenbekend
bekendwerd,
werd,op
op
tot verslagenheid
een meedoogenloos
meedoogenlooswreede
wreedewijze
wijzeKITCHENER
KncHENER 20.000
en kinderen
kinderender
derstrijdende
strijdende
welk een
20.000 vrouwen en
boeren in
in „concentratiekampen"
"concentratiekampen" verzamelde
verzamelde en aan
aan ziekten
ziekten en
en honger
honger prijs
prijs gaf,
gaf,maakte
maakte zich
zich
gevoel van
van verbittering
verbittering en
en fellen
felIen haat
haat tegen
tegen den
denEngelschen
Engelsehenoverheerscher
overheerscher van ons
ons volk
volk
een gevoel
al hare
hare lagen
lagen meester.
meester. Tegen
TegenEngeland,
Engeland,den
denheerschzuchtigen
heerschzuchtigenonderdrukker
onderdrukkervan
vaneen
eenzwak,
zwak,
in al
machteloosheid
doch vrij
vrij volk,
volk,
doch
zag
ons
richtte
zich
onze
ons volk
volk
richtte zich
het
geheele openopenhet onafwendonafwendgeheele
bare tijdstip
tijdstip van
bare meening.
meening.
van
bare
den ondergang
Pers en
en caricacaricaondergang
Pers
der
tuur striemden
striemden
der Zuid-AfriZuid-Afrituur
kaansche
geestelijke
kaansche Repumet geestelijke
blieken
zweepslagen de
de
blieken naderen.
naderen.
zweepslagen
Toch deed
Engelsche ReRedeed het,
het,
Engelsche
wat
geermg. Een
Een
wat het
het kon.
kon.
geering.
Talrijke
spontane boyboyTalrijke Nederspontane
landers
cot-beweging
landers waren
waren
cot-beweging
bij het
het uitbreken
uitbreken
alles, wat
wat
tegen alles,
Engelsch
was,
van den
den oorlog
oorlog
van
En
gelsch was,
vond aanstonds
aanstonds
den
Boeren
te
den Boeren te
hulp
een
breed ververhulp gesneld,
gesneld,
een breed
paleis in
in het
het Noordeinde
versierde koninklijke
koninklijke paleis
Noordeinde te
te 's-Graven's-Graven- later
later werden
werden zij,
zij,
takten aanhang.
aanhang. Het versierde
takten
tijdens de inhuldigingsfeesten
mhuldigingsfeesten in
inSeptember
Septemberi r8g8.
8g8.
hage tijdens
Met
de
voorzoover ze
voorzoover
ze
Met de
wanhoop
der
niet als
als slachtslachtniet
wanhoop der
offer van
van hun
hun heldhaftige
heldhaftige offervaardigheid
offervaardigheid waren
Engelsche schepen
schepennaar
naar
waren gevallen,
gevallen, op Engelsche
offer
Europa
zorgvuldig uitgeruste
uitgeruste ambulance,
ambulance, onder
onder de
debekwame
bekwameleiding
leiding
Europa teruggezonden.
teruggezonden. Een
Een zorgvuldig
KORTEWEG enenDr.
trok
dergewonde
gewonde
van Prof.
Prof. KORTEWEG
Dr. LINGBEEK,
LINGBEEK,
troknaar
naarhet
hetoorlogsveld,
oorlogsveld,om
om het lot der
was een
een
Boeren
verzachten. Geldelijke
Geldelijke steun
steun werd
werd ruimschoots
ruimschoots geboden;
geboden; in
in korten
korten tijd
tijd was
Boeren te verzachten.
1
bedràg
van
1
/4
millioen
gulden
verzameld.
En
toen
den
bejaarden
President
tenslotte
een
millioen
gulden
verzameld.
En
toen
den
bejaarden
President
tenslotte
een
bedrig
11/ 4
langer
zijn strijdende
strijdende vaderland
vaderland onmogelijk
onmogelijk was
was geworden,
geworden, bood
bood H.
H.M.
M.dede
langer verblijf
verblijf in zijn
Koningin
November 1900
1900 hem
hemeen
eenHarer
Hareroorlogsschepen,
oorlogsschepen,dede„Gelderland",
"Gelderland", aan,
aan, om
om
Koningin in November
daarmede
naar Europa
Europaden
denwijk
wijkte te
nemen,
welk
koninklijk
aanbod
KRUGERdankbaar
dankbaaraanaandaarmede naar
nemen,
welk
koninklijk
aanbod
KRUGER
vaardde.
hartelijke en
enindrukwekkende
indrukwekkende wijze,
wijze, waarop
waarop hij
hij in
in December
December bij
bij zijn
zijn komst
komst
vaardde. De hartelijke
in ons land,
hem aan
aan de
de gevoelens
gevoelensvan
vanons
onsvolk
volk
land, van alle
alle zijden
zijden gehuldigd
gehuldigd werd,
werd, kon
kon ook voor hem
geen twijfel
twijfel meer
meer overlaten.
overlaten.
Nederlandschstaatsman,
staatsman,KUYPER,
KUYPER, die
nam, hetwelk
hetwelk tenslotte
tenslotte
Het was een Nederlandsch
die het initiatief
initiatief nam,
1902,door
dooronze
onzeRegeering
Regeeringaan
aanhet
hetEngelsche
Engelschegouvergouvertot den
den vrede
vrede leidde.
leidde. Een
Een ininJanuari
Januari 1902,
nement
nota, waarin
waarin een
een zeer
zeervoorzichtige
voorzichtigepoging
pogingtot
totbemiddeling.
bemiddelingwerd
werdgedaan,
gedaan,
nement gezonden nota,
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Aankomst van den koninklijken stoet bij Hr. Ms. intocht te Amsterdam (18g8) op den Dam voor het koninklijk paleis.
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werd door
door deze
dezeopvallend
opvallendvriendclijk
vrienddijk
ontvangen
en beantwoord.
Nadat
KITCHENERen,
en,door
door
ontvangen
en beantwoord.
Nadat
KITCHENER
dezen, ook de
de Boeren
BoerenmT.t
met deze correspondentie
correspondentie in
in kennis
kenniswaren
warengesteld,
gesteld,kwam
kwam het
het tenslotte
tenslotte
tot rechtstreeksche
de strijdende
strijdende partijen,
partijen,welke
welkebekroond
bekroondwerden
werden
rechtstreeksche onderhandelingen
onderhandelingen tusschen de
door den vrede van
door
van Vereeniging
Vereeniging inin1902,
1902,waarbij
waarbijweliswaar
weliswaar aan
aan de
deRepublieken
Republieken zelfbestuur
werd toegestaan, doch Transvaal en Oranje-Vrijstaat uit de rij der zelfstandige, onafhan- werdtogsan,chTvleOranj-Vistuderzlfanig,ohkelijke naties werden
kelijke
werden geschrapt.
geschrapt.
Met het wanhoopsgevoel
wanhoopsgevoel der machteloosheid,
machteloosheid, zoo zeiden
zeiden we,
we, had
had ons
onsvolk
volkhet
hetbetreubetreurenswaardige
strijd gevolgd.
gevolgd. Was
Was deze
deze machteloosheid
machteloosheid wel
wel zóó
zóóvolstrekt,
volstrekt,
renswaardigeverloop
verloopvan
van den
den strijd
in haar
haarzorgvuldig
zorgvuldig volgehouden
lijdelijkheid klaarblijkelijk
klaarblijkelijk meende
meende?P
als
onze Regeering
Regeering in
als onze
volgehouden lijdelijkheid
Het werd door
door
daad
getoond
daad getoond
sommigen onthad,
dat ha
hl t
had, dat
kend. Dezen
kendo
Dezen
door aanran- doranhadden gaarne
hadden
gaarne
ding
van de
de
ding van
gezien,
dat de
de
vrijheid
van
gezien, dat
vrijheid van
felle
protesten
een klein, doch
felle protesten
van geheel ons
van
ons
onafhankelijk
volk tegen
volk
tegen de
de
volk,
zich in
in
volk, zich
brute overwelbrute
zijn eigen volksdiging van onze
digingvanonze
bestaan voelde
voelde
bestaan
stamverwanten
aangetast.
Al
aangetast. Al
door een machtgaf
men toe,
toe,
gaf men
zuc tegen overzuchtigen
overdat de houding
heerscher, bij
der
Regeering
heerscher,
bij
der Regeering
Regeering
Regeering en
en
voortsproot
volksvertegen"uiteen opzich„uiteen
Foto H
woordiging een
Foto
H DEUTMANN.
DEUTMANN.
zelf
prijzenszelf prijzensKinderaubade
in de
de Prinsessetuin
Prinsessetuin achter
achterhet
hetkoninklijk
koninklijk paleis
paleis tete
Kinderaubade in
duidelijker
waardige zucht
's-Gravenhage ter gelegenheid van de
de inhuldigingsfeesten
inhuldigingsfeesten in
in SepSep's-Gravenhage
weerklank had- tember 1898.
om
Nederland
Nederland
1898.De
De175o
1750kinderen
kinderendefileeren
defileereniningroepen
groepenvan
vani o10voorbij
voorbij
te
vrijwaren
den
gevonden,
den gevonden, H.M.; elke groep legt
legt een
eenruiker
ruiker bloemen
bloemen aan
aan Hare
Hare voeten
voeten neder.
neder. te vrijwaren
- dat
dat NederNeder- Die kinderen
buitenvoor buitenkinderenvan
vantoen
toen zijn
zijnthans
thansvolwassen
volwassen mannen
mannen en
en vrouwen.
vrouwen. voor
land
land door
door een
een
moeilandsche moeimen maakte
maakte ererhaar
haarniettemin
niettemineen
een
ernstige
grief
van,dat
datzijzijeen
een„onjuiste
"onjuiste
lijkheden", men
lijkheden",
ernstige
grief
van,
opvatting" had getoond
getoond „van
"van het internationaal
internationaal recht".
"Een regeering,
regeering, die een
een helder
helderbesef
besef
opvatting"
recht". „Een
den aard
aardenendede
grondslagenenen
zelfstandige
kennis
van
voorschriften
heeft van
van den
heeft
grondslagen
eeneen
zelfstandige
kennis
van
dede
voorschriften
het volkenrecht,
volkenrecht, weet
weet wat
wat het
hetalaldan
danniet
nietgedoogt
gedoogtenenbehoeft
behoeftderhalve
derhalveniet
nietteteaarzelen
aarzeleninin
van het
keuze der
dermeest
meestdoeltreffende
doeltreffendemiddelen
middelentottotbescherming
beschermingvan
vanhare
harerechten
rechtenenenbelangen."
belangen." 1)
de keuze
1
Zonder de
rechtmatigheid dezer
dezer kritiek
kritiek te
te toetsen,
toetsen,mag
magmen
menwel
welvaststellen,
vaststellen,dat
datzij,
zij,door
door
Zonder
de rechtmatigheid
depositie
positieder
derRegeering,
Regeering,ook
ookten
tenaanzien
aanzienonzer
onzerbinnenlandsche
binnenlandschepolitiek,
politiek,
velen onderschreven, de
aanmerkelijk verzwakte,
dat voor
voor haar
haar des
desteteernstiger
ernstigerwas,
was,naarmate
naarmatededealgemeene
algemeene
aanmerkelijk
verzwakte, iets,
iets, dat
naderden.
verkiezingen naderden.
politieke positie
positieder
derRegeering
Regeering was
was toch
tochal
al niet
nietzeer
zeersterk.
sterk.Nadat
Nadatinin1897
1897het
hetkabinet
kabinet
De politieke
)

1)
DEDE
LOUTER:
I) Prof.
Prof.Mr.
Mr.J. J.
LOUTER: „De
"De taak
taak van
van een
eenkleinen
kleinen Staat".
Staat".
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l'utu VINKENBOS
Yl~KE:'\llO~ en lJEWALD.
DEWALD.
Foto

Plechtige
inzegening van
van Hr.
Hr. M3. huwelijk
huwelijk in
in de
dc G:ooteG.roote-ofofSt.
St.Jacobskerk
Jacobskerk te
te 's-Gravenrage,
's-Grav.::nhage, 77 Februari
Februari igor.
1901•
Plechtige inzegening

ROËLL-VAN
hadhad
plaats
gemaakt
ministeriePIERSONPIERSONROËLL-VANHOUTEN
HOUTEN
plaats
gemaaktvoor
voorh~t
hetmeer
meergeavanceerd-liberale
geavanceerd-liberale ministerie
GOEMAN
BORGESIUS,
had dit
vierjarig
bewind
belangrijke
GOEMAN
BORGESIUS,
hadin
ditzijn
in zijn
vierjarig
bewindeen
eeneerbiedwaardig
eerbiedwaardig aantal
aantal belangrijke
wetten,
bijzonder op het
het gebied
gebied der
der sociale
sociale wetgeving,
wetgeving, in
inhet
hetstaatsblad
staatsbladgebracht.
gebracht. Aan
Aan
wetten, in het bijzonder
de ongevallenwet,
eerst door
door de
de Eerste
toen, na eenige
de
ongevallenwet, eerst
Eerste Kamer
Kamer verworpen,
verworpen, toen,
eenige wijziging,
wijûging, ook
ook
door
senaat aanvaard,
aanvaard, was
LELY'S naam,
de gegedoor den senaat
was LELY'S
naam,aan
aandedeleerplichtwet,
leerplichtwet,de
de woningwet
woningwet en
en de
zondheidswet
dievan
van
GOEMANBORGESIUS
BORGESIUS onverbreekbaar
verbonden.
CORTVAN
VANDER
DER LINDEN'S
LINDEN'S
zondheidswet die
GOEMAN
onverbreekbaar verbonden.
CORT
„kinderwetten" hadden
hadden ons land ten aanzien
"kinderwetten"
het
aanzien van
van de zorg voor de justitueele belangen van het
kind, aan de spits van Europa
Europa gebracht. En
En al
al werd
werd ELAND
ELAND bij
bijde
de behandeling
behandeling zijner
zijner ingrijpende
ingrijpende
legerwetten
aanneming in de
de Tweede
TweedeKamer
Kamervan
vaneen,
een,door
doorhem
hemonaannemelijk
onaannemelijk ververlegerwetten door
door de
de aanneming
klaard
persoonlijken dienstplicht
dienstplicht
klaard am:::ndament
amendamenttot
tot aftreden
aftreden gedwongen,
gedwongen, de
de invoering van den persoonlijker
en de formatie van
van den
den landweer,
landweer,als
alseen
eenwaardevolle
waardevollereserve,
reserve,welke
welkede
de aftandsche
aftandscheschutterijen
schutterijen
verving, mogen
en
nog eenige
eenige
verving,
mogen toch als
als zijn
zijn - belangrijk
werk
worden
beschouwd.
Deze
belangrijk — werk worden beschouwd. Deze
kleinere wetkleinere
wetgevende
productiviten, w. o. die
tot verbetetot
verbeteteit
van het
het
teit van
ring van
van het
ring
kabinet
kabinet niet
Noordzeekate
klagen
te klagen
naal, tot
tot aanviel.
Toch
naaI,
viel. Toch
leg van
leg
van een
een
bleek
het
bleek het
visschersha"contenter
„contenter
ven in ScheSchetout Ie
le monde
monde
veningen en
veningen
en
et son
son père"
père"
tot wijziging
wijziging
ook
voor
ook voor
van de
van
de perperPIERSON
PIERSONononsoneele bemogelijk.
soneele
belasting,
lasting, bebe8 VAN
VA..'i GENDERINGEN
GE~DERllIGE~
Terwijl de
de
Foto 8.
Terwijl
Intocht
Intocht te
te Apeldoorn,
Apeldoorn, 3o
30 September
September 1898.
1898.
meer behouwezen
wezen wel,
wel,
meer
behoudat
dat over
over de
de
dende libelibedende
ralen aan
aan een
eenzoo
zoosnelle
snellebevordering
bevorderingder
dersociale
socialewetgeving
wetgevingmet
metkwalijk
kwalijkverholen
verholentegenzin
tegenzin
ralen
meegewerkt, trof
trofvan
vanlinksch-radicale
linksch-radicalezijde
zijdehet
hetliberale
liberalekabinet
kabinetjuist
juisthet
hetverwijt
verwijtdat
dathet,
het~
hadden meegewerkt,
voor verzet in de
de eigen
eigenpartij,
partij, zich
zichbij
bijherhaling
herhalingteteconservatief
conservatiefhad
hadgetoond.
getoond.
beducht voor
kwam de
dekritiek
kritiekop
ophet
hetbeleid
beleidvan
vanDE
DEBEAUFORT,
BEAU FORT, den
Daarbij kwam
denminister
ministervan
vanbuitenlandsche
buitenlandsche
zaken, ten aanzien
aanzien van
van de
de houding
houding der
der Regeering tegenover
tegenover de
de Zuid-Afrikaansche Republiek,
Republiek,
reeds bij
bij de
devoorbereidselen
voorbereidselen voor
voor de
de vredesconferentie
vredesconferentie tot
tot uiting
uiting was
wasgekomen
gekomen in
ineen
een
welke reeds
van KUYPER
KUYPER over
tot de
dezeer
zeerweinige
weinigenaties
natiesbehoorden,
behoorden,welke
welke
interpellatie van
overhet
het feit,
feit, dat
dat deze tot
tot de
de bijeenkomst
bijeenkomst waren
waren uitgenoodigd.
uitgenoodigd. Toen
Toennu
nugedurende
gedurendeden
denoorlog
oorloghet
hetoogmerk
oogmerk
niet tot
der Regeering voornamelijk
voornamelijk bleek te
te zijn
zijn het
hetangstvallig
angstvalligvermijden
vermijden van
vanelke
elkedaad,
daad,welke
welkeeen
een
wrijving met
met het
hetmachtige
machtige Groot-Brittannië
Groot-Brittannië zou
zou kunnen
kunnen veroorzaken,
veroorzaken, nam
nam deze
deze kritiek
kritiekinin
wrijving
omvang en
en diepte
diepte dermate
dermate toe,
toe, dat,
dat, al
al is
is vooral
- vooral
later
- gebleken,
de BEAUFORTbijbijdede
later
gebleken,
dat dedat
BEAUFORT
bijeenroeping der
conferentie tengevolge
tengevolge van Engeland's
Engeland's houding,
houding, voor
voor de
dekeuze
keuzegeplaatst
geplaatst
bijeenroeping
der conferentie
om af
Ofde
de Zuid-Afrikaanders
Zuid-Afrikaanders niet
nietuit
uittetenoodigen
noodigenafOfdedeconferentie
coderentienog
nogvóór
vóór
haaraanvan
aanvang
g
was, om
haar
enalalwas
wasaan
aaneen
eenopenlijke
openlijkedaad
daadonzer
onzerRegeering
Regeeringgedurende
gedurendeden
denoorlo
oorlog
doen mislukken,
mislukken, en
te doen
g
ontegenzeggelijk het gevaar
gevaar verbonden, dat het,
het, toch reeds door
door onze
onze openbare
openbare meening
meeningzeer
zeer
.
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geprikkelde Engeland zich direct tegen ons volk zou richten, de positie van het kabinet aan
het einde der wetgevende periode aanmerkelijk was verzwakt. Deze factoren, gevoegd bij de
krachtige eenheid onder de partijen ter rechterzijde hadden het, niet geheel onverwachte
gevolg, dat de algemeene verkiezingen in I90I de Regeering den nederlaag brachten en het
liberale kabinet PIERSON werd vervangen door een clericaal ministerie onder leiding van
KUYPER.
Inmiddels hadden er ook in het Koninklijk Huis gewichtige gebeurtenissen plaats gehad.
Een buitengewoon nummer van de Staatscourant van 17 October 1900 bevatte de aankondiging
van de verloving van H.M. de Koningin met Z. H. Hertog HENDRIK VAN MECKLENBURG SCHWERIN, den 24 jarigen
king plaats, ten overzoon van wijlen grootstaan van den minister
van justitie CORT VAN
hertog FREDERIKFRANS
11 en Prinses MARIA
DER LINDEN, wat betreft
VAN
SCHWARZBURGhet burgerlijk huwelijk,
RUDOLSTADT.
Nadat
terwijl de hofprediker
e!nige noodzakelijke
DR. VAN DER FLIER het
wettelijke maatregelen
kerkelijk huwelijk inzewaren getroffen, waargende. De Prins-gemaal
bij o.m. aan den aanontving den titel van
staanden Prins-gemaal
"Zijne
Koninklijke
Hoogheid" en werd
de staat van
vat! Nederbenoemd tot lid met
landschap werd verleend, gevolgd,' door
raadgevende stem van
~ijne aanstelling tot
den Raad van State.
generaal-majoor. à la
Ook nu uitte ons volk
suite bij het leger en
in opgewekte feesttot schout-bij-nacht à
vreugde zijn blijdschap
la suite bij de marine,
Foto B. GROOTE
over deze vorstelijke
had den 7den Februari Een der eerste wandelritten der vorstelijke ver- verbintenis en bleek
1901 te 's-Gravenhage
loofden te .,Het Loo", October 1900.
overal in den lande
de huwelijksvoltrekopnieuw, hoe diep de
gehechtheid aan het Koninklijk huis in alle lagen der bevolking geworteld was.
Van het ministerie-KuYPER hadden velen groote verwachtingen. Niet alleen in clericale
kringen, waarin men met bewondering had gadegeslagen hoe energiek KUYPER in korten
tijd den groep der anti-revolutionairen door zijn bezielend leiderschap tot een groote en krachtige partij had omgevormd, doch ook onder die principieele democraten ter linkerûjde, wien
Piersons beleid te weifelend was geweest. KUYPER, de krachtige staatsman, die meer dan anderen het kabinet-PIERsoN zijn kritiek niet had gespaard en vooral in zijn pakkende verkiezingsredevoeringen met nadruk de consequente democratie als de eenig juiste richting voor ons
staatsbestuur had aangewezen zou, zoo hoopten dezen, aan het volk de democratische wetten
schenken, waarin het liberale kabinet was te kort geschoten.
Onverwachts nam een ernstig incident de aandacht der Regeering echter zóó volkomen
in beslag, dat van een voortgaan op den weg der normale wetgeving voorshands niets kon
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komen. Na de groote stakingen in het havenbedrijf te Amsterdam in 1899, te Rotterdam in
1900, waren weliswaar tusschen de georganiseerde transportarbeiders en de werkgevers op
scheepvaartgebied omvangrijke arbeidsovereenkomsten tot stand gekomen, doch de verhoudingen in het bedrijf bleven gespannen en met name de quaestie van het niet te werkstellen van ongeorganiseerde arbeiders, de zg. erkenning van de vakvereenigingen, veroorzaakte telkens ernstige moeilijkheden. Toen nu bij een staking in het begin van 1903 bij het
Blauwhoedenveem te Amsterdam de directie weliswaar aanvankelijk toegaf, doch de gedurende de staking in dienstgenom;:n "onderkruipers" weigerde te ontslaan, breidde ûch
de staking spoedig uit over het geheele havenbedrijf. De opdracht aan arbeiders van de Hollandsche Ijzeren Spoorweg Maatschappij, om een stoomschip te doen lossen in een loods
dezer maatschappij, nadat de arbeiders van Blauwhoedenveem dit geweigerd hadden, had
een verzoek der arb:!idersorganisaties aan de spoorwegdirectie tengevolge, om de arbeiders
geen onderkruiperswerk te laten verrichten. Dit verzoek werd door de directie afgewezen,
waarop den 29sten Januari
de stoker zelfs den trein te
de havenstaking op het
vervoeren. Het plotselinge
spoorwegbedrijf oversloeg.
bericht in den avond van 31
De to;:stand was ernstig. Op
Januari, dat de directies de
het station te Amsterdam
eischen der stakers volledig
stond het verkeer geheel stil;
inwilligden, maakte aan de
het postverkeer werdzooveel
staking een einde, zoodat
mogelijk door automobielen Gedenkpenning, geslagen ter gelegen- het verkeer den volgenden
onderhouden en bij het over- heid van Hr. Ms. huwelijk, door de dag weer geheel was hersteld.
Ko~. BEGEER. (G~schenk der Edelbrengen van militairen uit
De arbeiders juichten, hun
metaalbedrijven te 's-Gravenhage).
Am;:rsfoort naar Amsterdam
staking was een volkomen
weigerden de machinist en
succes geweest.
De Regeering die, bij gebrek aan parate machtsmiddelen, zich in dezen onverwachten
strijd zoo goed als geheel onûjdig had gehouden, was niettemin van meening, dat een plotselinge
stilstand in het spoorweg- en postverkeer, veroorzaakt door het willekeurig machtsbesluit van
eenige arbeidersorganisaties, in een geordend staatsbestuur niet geduld kan worden. Zij diende
den 25sten Februari een drietal wetsontwerpen in, waarvan het voornaamste strekte tot aanvulling van het wetboek van strafrecht met enkele bepalingen, waarbij de ambtenaren en
ander spoorwegpersoneel bij staking met straf werden bedreigd. Deze ontwerpen stuitten
op een hartstochtelijk verzet aan de zijde der arbeidersorganisaties. Ook in het Parlem!nt
gaven ze tot heftige debatten aanleiding, wat niet kon verhinderen dat ze, nadat alleen de
socialisten en de vrijzinnig-democraten er hun stem aan hadden onthouden, den loden April
tot wet werden verheven. Buiten de Kam!r had inmiddels een "comité van verweer", waarin
TRoELsTRA en DOMELA NIEUWENHUIS naast elkaar hadden plaats genomen, en als welks voorûtter
OUDEGEEST, de leider van de N;:derlandsche Vereeniging van Spoor- en Tramwegpersoneel
optrad, zich aan het hoofd van de actie gesteld. Den 2den April besloot het comité tot een
nieuwe staking van het spoorweg-en havenpersoneel op den 6den d.a.v. Thans liet de Regeering,
die op een dergelijke actie nu bedacht was en tijdig haar voorbereidende maatregelen had
kunnen treffen, onmiddellijk de stations door militairen bezetten en werden de stakers door
de directie uit den dienst ontslagen. Niettegenstaande dit onmiskenbaar échec, liet het comité
18g8- 1 923
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van verweer
verweer zich tenslotte
tenslotte nog
nog verleiden
verleiden tot
tot het
het wanhopige
wanhopige besluit,
besluit, om
omvoor
voor 99April
Aprilde
dealgealgevan
Demislukking
mislukkingdaarvan
daarvan was
was echter
echterzóó
zóóalgemeen
algemeenen
envolkomen,
volkomen,
meene staking
staking te
te proclameeren.
proclameeren. De
meene
dat deze
deze staking
staking reeds
reeds denzelfden
denzelfden avond
avond moest
moestworden
wordenopgeheven.
opgeheven.
dat
De strijd,
strijd, met
met succes
succes door
door de
dearbeiders
arbeiders begonnen,
begonnen, was
was tenslotte,
tenslotte, tengevolge
tengevolge van
vanhun
hun
De
ondoordacht en vermetel
vermetel beleid,
beleid, voor
voor hen
hen met
meteen
eenvolledig
volledigfiasco
fiascogeëindigd.
geëindigd.Zooals
Zooals
eigen ondoordacht
NIEUWENHUIS
dergelijkegevallen,
gevallen,
gaven
de verslagen
strijders,
i.c. DOMELA
gewoonlijk inindergelijke
gaven
de verslagen
strijders,
i.c. DOMELA
NIEUWENHUIS
met zijn
zijnanarchisten
anarchistenenenTROELSTRA
TROELSTRA met
den nederlaag
nederlaag de
de schuld.
schuld.
met
metzijn
zijnsocialisten
socialisten elkander van den
De daaruit
daaruit ontstane
ontstane twist
twist in
inde
dearbeidersgelederen
arbeidersgelederen heeft
heeftniet
nietweinig
weinigbijgedragen
bijgedragentot
totdedealgealgeDe
verwijdering tusschen
tusschen de
deanarchistische
anarchistische en
ensocialistische
socialistischearbeiders-organisaties,
arbeiders-organisaties, van
van
heele verwijdering
ze bij
bij de
deverkiezingen
verkiezingenvan
van1901
1901
de laatsten,
laatsten, blijkens
blijkens het
het zevental
zevental kamerzetels,
kamerzetels, hetwelk
hetwelk ze
welke de
haddenkunnen
kunnen
veroveren,
de anarchistische
volgelingen
van DOMELA
NIEUWENHUIS
reeds hadden
veroveren,
de anarchistische
volgelingen
van DOMELA
NIEUWENHUIS
en meer
meer overvleugelden.
overvleugelden.
meer en
deze gebeurtenissen
gebeurtenissen was
was voor
voor KUYPER
KUYPER en
voortNa deze
enzijn
zijn kabinet
kabinet de
de baan
baan voor
voor een voortlegi~latieve periode
periode van
van 1901
1901tot
tot1905
1905wordt
wordtechter
echtermeer
meergekengekenvarende wetgeving vrij. De
De legislatieve
varende
merkt door
door het zeer
zeer persoonlijke
persoonlijke régime
régime en
en de
de daaruit
daaruit voortvloeiende
voortvloeiende incidenten
incidenten van
vanden
den
merkt
begaafden als
als heerschzuchtigen
heerschzuchtigen „premier"
"premier" (die
(dieinintegenstelling
tegenstellingmet
metzijn
zijnvoorgangers
voorgangers
even begaafden
opvolgers zich
zich dezen
dezentitel
titelook
ookformeel
formeelhad
hadtoegekend)
toegekend)dan
dandoor
doorbuitengewone
buitengewonewettelijke
wettelijke
en opvolgers
de meer
meertot
totdedegelegenheidswetgeving
gelegenheidswetgevingbehoorende
behoorendestakingsstakingsvruchtbaarheid. Zondert
Zondert men
men de
vruchtbaarheid.
uit,dan
danzijn
zijneen
eenwijziging
wijzigingvan
vandede
hooger-onderwijswet,waarbij
waarbijde
dePolytechnische
Polytechnische
wetten uit,
hooger-onderwijswet,
school teteDelft
Delft
Technische
Hoogeschool
werd
verheven,een
een
ondergeschikteregeling
regeling
school
tottot
Technische
Hoogeschool
werd
verheven,
ondergeschikte
dedrankwet
drankwet de
deeenige
eenige
aanzien van het
het bijzonder
bijzonder lager-onderwijs
lager-onderwijs en een
een wijziging
wijziging van
van de
ten aanzien
of min
minbelangrijke
belangrijke wetten,
wetten,die
diedoor
doorhethet
ministerie-KuYPER tot
totstand
standzijn
zijngebracht.
gebracht.
meer of
ministerie-KUYPER
te heftiger
heftiger was de strijd, des
des te
te scherper
scherper waren
waren de
de incidenten
incidentenbij
bijde
deparlementaire
parlementaire bebeDes te
Het voorstel tot
tot wijziging
wijziging van
van de
dehoogeronderwijswet
hoogeronderwijswet - een
ontwerpen. Het
handeling van deze ontwerpen.
KUYPER voorstap verder
weg tot
tot „de
"devrijmaking
vrijmaking van
van het
hetonderwijs"
onderwijs" - waarmede KUYPER
verder op den weg
dedoctorale
doctorale
effectus civilis
civilis tete verleenen
verleenenen
ende
namelijk beoogde, aan de bijzondere
bijzondere gymnasia den effectus
graden, toegekend door
door de
de bijzondere
bijzondere universiteiten,
universiteiten, met
metname
namedoor
doorde
de„Vrije
"VrijeUniversiteit"
Universiteit"
te Amsterdam op één lijn te stellen
stellen met
met die,
die,welke
welkeaan
aaneen
eenRijks-Universiteit
Rijks-Universiteitwerden
werdenbehaald,
behaald,
eenpartijstemming
partijstemmingvan
van
werd,
nadat de
deTweede
TweedeKamer
Kamer het
hetna
naeen
eenhardnekkigen
hardnekkigen strijd
strijd inineen
werd, nadat
bijna
in meerderheid
meerderheid nog
nog liberalen
liberalen senaat
senaat
bijna zuiver rechts tegen links had aangenomen, door de in
verworpen.
voor
toevlucht tot
tot een
een
verworpen. KUYPER,
KUYPER,
voorditditéchec
échecniet
nietwillende
willendezwichten,
zwichten, nam
nam toen
toen zijn toevlucht
onze parlementaire
parlementaire geschiedenis
geschiedenis nog nimmer
nimmer toegepast
toegepast middel:
middel: de
de ontbinding
ontbinding
uiterste,
uiterste, in onze
der
Eerste Kamer
Kamer (23 Juli 1904).
1904). Bij
Bij de
de daarop
daarop volgende
volgende verkiezingen
verkiezingen voor
voor dit
dit college
college deed
d(ed
der Eerste
in de
deProvinciale
Provinciale Staten
Statenvan
vanOverijsel,
Overijsel,welke
welkeop
op den
den
zich andermaal
andermaal een
toen in
een incident voor, toen
dag der verkiezingen waren samengesteld uit 23 liberalen, 23 c1ericalen en één vacature,dagervkiznwsamegtldui23bran,celévatur,
eerstgenoemden,
de verkiezing
verkiezing te
te doen
doen verdagen,
verdagen, totdat
totdat
eerstgenoemden, na
na tevergeefs
tevergeefs te
te hebben gepoogd om de
de vacature vervuld was, de vergaderzaal
vergaderzaal eenparig verlieten en aldus
aldus de
de verkiezing
verkiezing onmogelijk
onmogelijk
maakten,
het gevolg,
gevolg, dat
dat de
deininSeptember
Septembervoor
voorhet
heteerst
eerstbijeenkomende
bijeenkomendenieuwe
nieuwesenaat
senaat
maakten, met het
onvoltallig
was. Weliswaar
Weliswaar kon
kon enkele
enkelemaanden
maandenlater,
later,door
doorde
deverkiezing
verkiezingder
derOverijselsche
Overijselsche
onvoltallig was.
senatoren
een gewone
gewone Statenvergadering,
Statenvergadering, in
in deze
deze leemte
leemte werden
werden voorzien,
voorzien, zoodat
zoodat de
de
senatoren in
in een
KUYPER ingediende
kon de
de premier
premier vervolgens
vervolgens
reeds
reeds door KUYPER
ingediendenoodwet
noodwet onbehandeld
onbehandeld bleef,
bleef, en kon
meerderheid rechts
rechts geworden
geworden senaat
senaat
zijn
zijn ontwerp-hoogeronderwijswet
ontwerp-hoogeronderwijswetnu
nuook
ookdoor
doorde
de in
in meerderheid
doen
Eerste Kamerontbinding
Kamerontbinding en
en de
de„Overijselsche
"Overijselsche quaestie"
quaestie"hadden
hadden
doen aannemen,
aannemen, doch
doch de Eerste
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niet weinig
weinigtoe
toebijgedragen
bijgedragenom
omhet
hetvolk
volkde
deoogen
oogenteteopenen
openenvoor
voorhet
hetautocratische
autocratischebeleid
beleid
er niet
den premier.
premier.
van den
Dit autocratische
autocratische beleid,
beleid,deze
dezepersoonlijke
persoonlijkepolitiek,
politiek,
waarbij
KUYPERhet
hetmeerendeel
meerendeel
Dit
waarbij
KUYPER
zijner ambtgenooten
kwam niet minder
minder uit in
in de
de ontontzijner
ambtgenooten geheel
geheel naar
naarzijn
zijnhand
handwist
wist te
te zetten, kwam
wikkeling van
verhoudingen met het
het buitenland.
buitenland. Ook
Ook hierbij
hierbij trok
trok de
de premier
premier de
de leiding
leiding
wikkeling
van onze verhoudingen
der
ongerustheid
der zaken
zaken geheel
geheel aan
aan zich
zich en,
en, wat
wat meer
meer nog
nog dan
dandit
ditfeit
feitzelve,
zelve,
ongerustheidbij
bijhet
het
KUYPER'S vooralsnog
klaarblijkelijk streven,
streven, om
om ons
ons
wekte, was
wasKUYPER'S
volk wekte,
vooralsnog geheimzinnig
geheimzinnig doch klaarblijkelijk
de groote
groote Europeesche
Europeesche politiek
politiek een
een rol
rol van
van beteekenis
beteekenis te
te doen
doenvervullen.
vervullen.Zijn
Zijnplotplotland in de
en onverklaarbare
onverklaarbare buitenlandsche
1903 aan het
het Belgische
Belgische Hof,
Hof,
selinge en
buitenlandsche reizen,
reizen, zijn
zijn bezoek
bezoek in
in 19o3
1905 naar
naar de
de Duitsche,
Duitsche,Oostenrijksche
Oostenrijksche en
en Italiaansche
Italiaansche residenties,
residenties, gaven
gaven het
hetvolk
volk
in i9o5
zijn reis in
toenemend gevoel
gevoel van
vanonbehagelijkheid.
onbehagelijkheid.
een toenemend
bovenalde
dewetgevende
wetgevendeperiode
periodeonder
onderKUYPER'S
KUYPER 's bewind
niet alleen
alleen tot
tot het
het meest
meest
Wat echter
echter bovenal
bewind niet
bewogen tijdperk
tijdperk in onze parlementaire geschiedenis der laatste kwart eeuw heeft
heeft gemaakt,
gemaakt, doch
doch
bewogen
felenenopopelk
elkgebied
gebiedbestrijdende
bestrijdende
geheele volk
volk dreigde
dreigde uiteen
uiteentetescheuren
scheureninintwee
tweeelkaar
elkaarfel
het geheele
onder de
deleus
leusvóór
vóórofoftegen
tegen
den
persoon
premier,
KUYPER'Santitheseantithesedeelen, onder
den
persoon
vanvan
denden
premier,
waswas
KUYPER'S
KUYPER zich
zich compleet
compleetvoor
voor
Tracht men
men in
inonzen
onzentijd
tijddedezoo
zooveelzijdige
veelzijdigefiguur
figuurvan
vanKUYPER
politiek. Tracht
oogen te
te stellen,
stellen, dan
danwordt
wordtmen
menniet
nietgetroffen
getroffendoor
dooreen
eenbijzondere
bijzonderestaatsmanskunst,
staatsmanskunst, noch
noch
oogen
door een ministerieel
ministerieel vaderschap
vaderschap van
talrijke gewichtige
allerminst door
door een,
een, in
in
door
van talrijke
gewichtige wetten
wetten en allerminst
KUYPER'S
haar objectiviteit
objectiviteit schitterende
schitterendestaatkundige
staatkundigewetenschappelijkheid.
wetenschappelijkheid.
Eerst
dán
haar
Eerst
dán
valtvalt
op op
KUYPER'S
hetvolle
vollelicht,
licht,indien
indienmen
menererzich
zichrekenschap
rekenschapvan
vangeeft,
geeft,hoe
hoededenatuurlijke
natuurlijkelijn
lijnder
der
genialiteit het
Europa
politieke ontwikkeling,
der toste
20ste eeuw
eeuw zich
zichhier,
hier,gelijk
gelijkelders
eldersininEuropa
politieke
ontwikkeling,welke
welkein
in het
het begin
begin der
begon af
af te teekenen
teekenen in
in een
een tweespalt
tweespalttusschen
tusschende
dewassende
wassendedemocratie
democratieeenerzijds
eenerzijds
meer en meer begon
reeds in
in het
hetdefensief
defensiefgedrongen
gedrongenvrijzinnig
vrijzinnigofofgodsdienstig
godsdienstigliberalisme
liberalismeanderzijds,
anderzijds,
en een, reeds
met het
het algemeen
algemeen kiesrecht
kiesrecht en
en een
eeningrijpende
ingrijpende sociale
sociale wetgeving
wetgeving als
als inzet
inzetvan
vanden
denstrijd,
strijd,
met
door dezen geboren
geboren volksleider,
volksleider, met
met zijn
zijn weergalooze,
weergalooze, de
de„volksconscientie"
"volksconscientie"ininhaar
haardiepste
diepste
door
innerlijk
den huidigen
huidigen dag
dag
innerlijk pakkende
pakkenderhetoriek,
rhetoriek,isisomgebogen
omgebogeninineen
een richting,
richting, welke
welke tot
tot op den
niet staatsonthouding
staatsonthouding of staatsbemoeiing,
staatsbemoeiing, niet individueele
individueele vrijheid
vrijheid of
ofoverheidsdwang,
overheidsdwang, niet
niet
of juridische
juridische heteronomie,
heteronomie, doch
dochhet
hetalal-dan
danniet-aanvaarden
niet-aanvaardenvan
vanreligieuse
religieuse
zedelijke autonomie of
dogma's
staatkundig richtsnoer
hoogste criterium
criterium voor
voor de
de politieke
politieke indeeling
indeelingder
der
dogma's als
als staatkundig
richtsnoer tot
tot het hoogste
burgers
heeft
gemaakt.
burgers heeft gemaakt.
Zonder
onderschatting van
beteekenis van
begin der
der egde
Igde
Zonder onderschatting
van de
de beteekenis
van het
het "Réveil"
„Réveil" in
in het begin
eeuwen
vanden
dengrooten
grooteninvloed
invloed
GROEN
VANPRINSTERER
PRINSTERER op
politieke constellatie
constellatie
eeuw en van
vanvan
GROEN
VAN
op onze
onze politieke
in de
de tweede
tweede helft
helft dier
diereeuw,
eeuw,kan
kan gezegd
gezegd worden,
worden, dat
dat de
deantithese,
antithese,zooals
zooalsdie
diehet
hetlaatste
laatste
KUYPER'S werk isis geweest.
geweest.
twintigtal jaren
jaren onze
onze geheele
geheelepolitiek
politiekbeheerscht,
beheerscht,KUYPER'S
Het wekt
wektgeen
geenverwondering
verwonderingdat
datdeze
dezeantithese,
antithese,
door
KUYPER'S machtige
machtigeredenaarsredenaarsdiedie
door
KUYPER'S
kunst
alle maatschappelijke
maatschappelijke verhoudingen dermate
dermate was doorgedrongen,
doorgedrongen, dat
dat ze,
ze,evenals
evenalsde
de
kunst in alle
klassenstrijd
eenheid der
dernatie
natieinineen
een
politiekengodsdienststrijd
godsdienststrijddreigde
dreigde
klassenstrijd der
der socialisten,
socialisten, de eenheid
politieken
1905 maakte
maakte tot
totde
demeest
meesthartstochtelijke
hartstochtelijke
vaneen
scheuren, de
de verkiezingscampagne
verkiezingscampagne van
van 1905
vaneen te scheuren,
van
de
laatste
kwart
eeuw.
van
laatste kwart eeuw.
KUYPER
nederlaag.Een
Eenliberaal
liberaal
kabinet,
GOEMAN
BORGESIUS gevormd,
gevormd,
KUYPERleed
leed den nederlaag.
kabinet,
doordoor
GOEMAN
BORGESIUS
met DE
DE MEESTER
als als
parlementair
leider,
nam
in de
de
MEESTER
parlementair
leider,
namhet
hetbewind
bewindover,
over, niettegenstaande
niettegenstaande het in
Tweede
Kamer slechts op
op een
een minderheid
minderheid van
van geestverwanten
geestverwanten kon
kon steunen.
steunen. Reeds
Reeds spoedig
spoedig
Tweede Kamer
bleek
daad eene
nog vóór
vóór het
het einde
einde der
derwetgevende
wetgevende
bleek deze
deze daad
eene overmoedige
overmoedige misrekening.
misrekening. In
In Ig08,
igo8, nog
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periode, moest
moest het
het kabinet,
kabinet, tot
tot tweemaal
tweemaal toe
toegestruikeld
gestruikeld over
over het
hetmilitaire
militairevraagstuk,
vraagstuk, het
het
periode,
bewind weer
weer neerleggen,
neerleggen, na
meer tot stand
stand te
te hebben
hebben gebracht
gebracht dan
dan de
de regeling
regeling van
van
bewind
na weinig
weinig meer
VAN RAALTE
RAALTE succesvol bij
bij de
de parlementaire
parlementaire
arbeidscontract, door
van justitie
justitie VAN
het arbeidscontract,
door den minister van
beraadslagingen verdedigd,
ontworpen door
door den
denLeidschen
Leidschenoud-hoogleeraar
oud-hoogleeraar DRUCKER,
beraadslagingen
verdedigd, doch ontworpen
die in de Kamer
Kamer zitting
zittinghad
hadals
alsleider
leidervan
vande
degroep
groepradicalen,
radicalen,welke
welkezich
ûchinin1 1901
van de
deLiberale
Liberale
go 1 van
had afgescheiden
afgescheiden en
en een
een nieuwe
nieuwe partij,
partij, die
die der
der„vrijzinnig-democraten",
"vrijzinnig-democraten", had
had opgericht.
opgericht.
Unie had
Meer
meeste, niet
niet zeer
zeer belangrijke
belangrijke politieke gebeurtenissen
gebeurtenissen in de
de korte
korte en
en ononMeer dan de meeste,
beduidende
aandacht de
de geweldige
geweldige
beduidende wetgevende
wetgevende periode
periode van
van 1905 tot 1908, verdient
verdient onze aandacht
overstrooming, die
12den Maart
Maart 1906 een
een gedeelte
gedeelte van
van Zeeland
Zeeland onder
onder water
water zette.
zette. De
De
overstrooming,
die den
den 12den
den Z.W.
Z.W. storm
stormvoortgezweept,
voortgezweept,braken
braken verschillende
verschillende dijken
dijken door, met het
het gevolg,
gevolg,
golven, door den
dat ettelijke
ettelijke streken
streken in enkele
enkele uren
uren geheel
geheel blank
blankstonden.
stonden.Alleen
AlleenininZeeuwsch-Vlaanderen
Zeeuwsch-Vlaanderen
dat
liepen 1912 H.A., op
op Zuid-Beveland
Zuid-Beveland 949
949 H.A.
H.A. onder.
onder. De
Debeproefde
beproefdegemeenschapszin
gemeenschapszin van
van
het bijzonder
bijzonder bij
bij het
hetverleenen
verleenen van
vansteun
steunaan
aande
deslachtoffers
slachtoffersvan
vanwatersnooden,
watersnooden,
ons volk, in het
kon ook
leed -voorzoover
voorzooverditditalthans
althansmaterieele
materieele zorgen
zorgen betrof
verzachten
kon
ook thans
thansveel
veel leed
betrof- verzachten
en lenigen.
lenigen.
Na het
het kabinet
kabinet DE IVIEESrER
MEESTER was
was het opnieuw een rechtsch
rechtsch ministerie,
ministerie, hetwelk
hetwelk zich
zich met
met
de leiding
van het staatsbestuur belastte en,
en, bij
bij de
de periodieke
periodieke verkiezingen
verkiezingen in
in 1909 gehandhaafd,
leiding van
deze taak vijf jaar
jaar lang, tot
tot 1913, heeft mogen vervullen. Tegen
Tegen veler
veler verwachting
verwachting viel
viel de
de keus
keus
doch op HEEMSKERK,
HEEMSKERK, als
als leider
leider van
van het
het ministerie.
ministerie. Deze,
Deze, eveneens
eveneens tot
tot de
de
niet op KUYPER, doch
anti-revolutionaire
en zijn
zijn gemis
gemisaan
aan
anti-revolutionaire partij
partijbehoorend,
behoorend,doch
doch door
door zijne
zijne lenigheid
lenigheid van
van geest en
agressiviteit eer
politieke antipode
antipode van den
den „grooten
"grooten leider"
leider" liet
liethet
hetvuur
vuurder
derantithese
antithese
agressiviteit
eer de politieke
wel
nog voortsmeulen,
voortsmeulen, doch
doch onthield
onthield er
er zich
zich van,
van, het
het opnieuw
opnieuw tot
tot de,
de,voor
voor de
de eenheid
eenheid van
van
wel nog
opzettelijk aan te
gevaarlijk hoog
tijd van
van KUYPER opzettelijk
te
het volk zoo gevaarlijk
hoog oplaaiende
oplaaiende vlammen
vlammenuit
uit den
den tijd
blazen. fZag
minder uit eigen
eigen vrijen
vrijen wil, dan
dan wel
wel door
door den
den loop
loop van
van zaken
zaken gegeblazen.
!Zag deze
deze zich dus, minder
noopt, thans meer tot het tweede
tweede plan
plan in
inons
onsstaatsbestuur
staatsbestuurteruggedrongen,
teruggedrongen, de
degroote
grooterol,
rol,die
die
hij in onze
haar einde,
einde, toen
toenkorten
kortentijd
tijd
hij
onze staatkundige
staatkundigegeschiedenis
geschiedenisgespeeld
gespeeld heeft
heeft nam feitelijk haar
later bekend
bekend werd, hoe hij
hij als
als minister
ministerenkele
enkeleschenkers
schenkersvan
vanaanzienlijke
aanzienlijkegeldelijke
geldelijkebijbijdragen
dragenaan
aan
partijkas met
zaak baarde
en
de anti-revolutionaire partijkas
met ordeteekenen
ordeteekenen had beloond. Deze zaak
baarde een groot en
pijnlijk opzien. Zij
Zij had
had tenminste
tenminste deze
deze goede
goede zijde,
zijde, dat
dat de
de spontane
spontane en
en heftige
heftige
voor KUYPER pijnlijk
verontwaardiging, welke
verontwaardiging,
welke de
de onthullingen
onthullingen ininalle
allelagen
lagender
derbevolking
bevolkingwekten,
wekten,opnieuw
opnieuw het
het
bewijs leverden, hoe
hoe zeer
zeer de
deNederlander
Nederlanderaan
aanzuiverheid
zuiverheidvan
vanpolitieke
politiekezeden
zeden.gehecht
.gehechtis.is.
bewijs
HEEMSKERK heeft TALMA,
TALMA, de wilskrachtige minister
minister van
van landbouw,
landbouw,nijverheid
Meer dan
dan HEEMSKERK
nijverheid
en handel,
handel, zijn stempel op het
het kabinet
kabinet van
van des
deseersten
eerstennaam
naamgedrukt.
gedrukt. De
De sociale
sociale verzekeringsverzekeringsgenomen, heeft
heefthij
hijinineen
eenaantal
aantalomvangrijke
omvangrijkeen
eningrijpende
ingrijpende
wetgeving, door
door LELY ter hand genomen,
wetgeving,
wetten belangrijk
belangrijk bevorderd
invalidibevorderd en, al
al zag
zag hij
hij van
van zijn
zijn legislatieve
legislatieve producten, zijn ziekte-, invaliditeits- en
en ouderdomswetten
ouderdomswetten slechts
slechts zeer
zeer weinig
weinigtot
totuitvoering
uitvoeringgebracht,
gebracht,op
opzijn
zijnarbeid
arbeidis,is,enen
wordt thans
thans nóg
nóg grootendeels
grootendeels voortgebouwd.
voortgebouwd.
wordt
we zagen,
zagen, de
deverwachverwachDe resultaten
resultaten van
van de
de eerste
eerste vredesconferentie
vredesconferentie hadden,
hadden, zooals
zooals we
tingen van
van velen
velen slechts
slechts matig
matig bevredigd.
bevredigd. Niet
Nietalleen
alleendedeZuid-Afrikaansche
Zuid-Afrikaansche oorlog,
oorlog, doch
doch
tingen
tusschen
conferentie volgende,
volgende,bloedige
bloedigeinte
internationale
ook andere op de conferentie
rn ationale botsingen, als de oorlog tusschen
Spanje en Amerika
Amerika in
Rusland en
en Japan
Japan in 1904
1904 schenen hen
hen in
in het
hetgelijk
gelijk
in 1899 en die tusschen Rusland
te stellen, die
die ten
ten aanzien van
van de
de waarde
waarde van
van dergelijke
dergelijke bijeenkomsten
bijeenkomsten voor
voor de
de bevordering
bevordering
Bij de
de
van een vredelievenden
vredelievenden geest
volkeren zich sceptisch
sceptisch gestemd
gestemd toonden.
toonden. Bij
van
geest onder
onder de
de volkeren
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toenemende verwijdering
verwijdering bovendien
bovendientusschen
tusschenEngeland
Engeland en
en Duitschland,
Duitschland,welke
welkein
ineen
eenscherper
scherper
economische concurrentie
concurrentiehaar
haaroorzaak,
oorzaak,en
enininhet
hetbeiderzijds
beiderzijdstreffen
treffenvan
vanomvangrijker
omvangrijkerbewapebewapeningsmaatregelenhaar
haaruiting
uitingvond,
vond, behoorde
behoorde er
er zedelijke
zedelijke moed
moed toe, om
ningsmaatregelen
om aan
aan het
het op
op de eerste
conferentie genomen
conferentie
genomen besluit,
besluit, dat
datdedeinternationale
internationalebijeenkomsten
bijeenkomstengeregeld
geregeldzouden
zoudenworden
worden
herhaald,
weer werden
werden de
de uitnoodigingen
uitnoodigingendoor
doorde
deNederlandsche
Nederlandsche
herhaald, uitvoering
uitvoering te geven. Ook nu weer
regeering
Juni tot 18
18 October
October rgo7
1907kwamen
kwamen de
devertegenwoordigers
vertegenwoordigers van
van
regeering verzonden.
verzonden. Van
Van 15
15 Juni
44 Staten,
Staten,W.O.
w.o.ASSER,
AssER,DE
DEBEAUFORT,
BEAuFoRT, DEN
DEN BEER
BEER PORTUGAEL,
PORTUGAEL, ROËL
ROËLenenLOEFF
LOEFFalsalsgedelegeerden
gedelegeerden
van
Nederland, voor
voor deze
deze tweede
tweede vredesconferentie
vredesconferentie in den
den Haag
Haagbijeen.
bijeen.
van Nederland,
Laten we
we KUYPER'S
KUYPER'S reeds
gebied van
van onze
onzebuitenlandsche
buitenlandsche
reedsgenoemde
genoemde aspiraties
aspiratiesop
op het gebied
betrekkingen,
duidelijk waren,
worden ontkend,
ontkend, doch
doch meerendeels
meerendeels te
te omombetrekkingen,welke
welke te
te duidelijk
waren, om
om te worden
sluierd zijn
zijn gebleven,
sluierd
gebleven, om te
te worden
worden gepreciseerd,
gepreciseerd, thans buiten beschouwing,
beschouwing, dan
dan zien
ûen we
we in
in
de jaren
de
jaren tusschen de
de tweede
tweedevredesconferentie
vredesconferentieen
enden
denwereldoorlog
wereldoorlogons
onsland
landop
opinternationaal
internationaal
gebied eenerzijds
eenerz;ijds strevend naar
naar een
een nauwere
nauwere geestelijke
geestelijke aaneensluiting
aaneensluiting met
metandere
anderevolkeren,
volkeren,
anderzijds somtijds
somtijds onverwachts
rn ationale con
anderzijds
onverwachts bedreigd
bedreigd door
door inte
internationale
conflicten.
fl icten.
Van
ditstreven
strevennaar
naaraaneensluiting
aaneensluitinggetuigen
getuigendedeNederlandsch-Belgische
Nederlandsch-Belgische commissie,
commissie,
Van dit
tot
stand
gekomen
en
van
zuiver
particulieren
aard,
misschien
in
de
zeven
jaren
welke in Ig07
stand
gekomen
en
van
zuiver
particulieren
aard,
misschien
in
de
zeven
jaren
1907
tot 1914
IgI4 niet
niet voldoenden
voldoenden tijd
tijd heeft
heeftgehad,
gehad,om
omdedecultureele
cultureeletoenadering
toenaderingtusschen
tusschenBelgie
Belgieenen
ons
land merkbaar
merkbaar te
kunnen bevorderen;
bevorderen; voorts
voorts onze medeonderteekening
medeonderteekening van
de vredevredeons land
te kunnen
van de
lievend
bedoelde, doch
doch in
in haar
haar effect
effect weinig
weinigbelangrijke
belangrijke Noordzee-conventie
Noordzee-conventie in
Ig08, en
en
lievend bedoelde,
in 1908,
vooral
aansluiting bij
Berner-conventie. Deze llaatste
kwam eerst
eerst na
na een
eentamelijk
tamelijk
vooral onze
onze aansluiting
bij de Berner-conventie.
aa tste kwam
langdurigen en
en hardnekkigen
hardnekkigenstrijd
strijdtot
totstand.
stand.
Het
verzet,hetwelk
hetwelkvoornamelijk
voornamelijkvoortsproot
voortsproot uit
uit
Het
verzet,
de overweging, dat
dat de
de vrijheid,
vrijheid, om
om werken
werken uit
uit vreemde
vreemde talen
talen te
te vertalen,
vertalen, van
vantetegroote
grootewaarde
waarde
was voor de
de geestelijke
geestelijke ontwikkeling
ontwikkeling van
van ons
onsvolk,
volk,dan
dandat
datmen
menhaar
haarvoetstoots
voetstootsaan
aankostbare
kostbare
banden
werd op
op den
den duur
duur toch
toch overwonnen
overwonnen door
door het
het besef,
besef,dat
dathet
hetoverbrengen
overbrengen
banden wilde leggen, werd
van een vreemd
vreemd werk
werk in
in onze
onzetaal,
taal,geheel
geheelbuiten
buitenden
denoorspronkelijken
oorspronkelijkenschrijver
schrijver en
enuitgever
uitgever
van
om, Nederland
Nederland terecht
terecht den
den naam
naam van
van litterairen
litterairen „roofstaat"
"roofstaat" bezorgde.
in 1908
Ig08 dan
dan ook
ook
bezorgde. Toen in
de
Berner-conventie opnieuw
opnieuw in
in Berlijn
Berlijn herzien
herûen zou
zouworden,
worden,namen
namenook
ookNederlandsche
Nederlandsche
de Berner-conventie
gedelegeerden
Regeering in 1910
IgIO een
een wetswetsgedelegeerden aan
aan deze
deze bijeenkomst
bijeenkomst deel,
deel, met
met het
het gevolg,
gevolg, dat de Regeering
ontwerp
indiende, strekkende,
om voor
ontwerp indiende,
strekkende, om
voor de Kroon
Kroon de
de bevoegdheid
bevoegdheid voor
voor tetebehouden
behoudentot
tottoetoetreding, welke
welke na de
de totstandkoming
totstandkoming van
nieuwe auteurswet
auteurswet in 1912
IgI2 een
een feit
feit werd.
werd.
treding,
van een nieuwe
Een reeds
reeds geruimen
geruimen tijd
tijd sluimerend
sluimerend conflict
conflict met
met Venezuela
Venezuela tengevolge
tengevolge van
van de
de zeer
zeer
Een
willekeurige maatregelen,
maatregelen, waarmede
waarmede de
deeerzuchtige
eerzuchtigeCASTRO,
CASTRO, de
toenmalige president
president dier
dier
willekeurige
de toenmalige
republiek, handel
handel en
en scheepvaart
scheepvaart van
van de
dekolonie
kolonieCuraçao
Curaçao poogde
poogdetetefnuiken
fnuikenwerd
werdacuut,
acuut,
republiek,
toen deze
DEREUS
REus niet
niet langer
langer als
alsonzen
onzendiplomatieken
diplomatieken
deze in
inJuli
Juli1908
1908den
denminister-resident
minister-residentDE
vertegenwoordiger wilde
conflict eerst
eerst onlangs
onlangs onder
onder het
het bewind
bewindvan
van
vertegenwoordiger
wildeerkennen.
erkennen.Al
Alisis dit conflict
VAN KARNEBEEK
KARNEBEEK definitief
vreedzame oplossing
oplossing gebracht,
gebracht, men
menkan
kan niet
Minister VAN
definitieftot
tot een vreedzame
zeggen, dat
dat ons
ons volk
volk er
er gedurende
gedurende al die
die jaren
jaren ooit
ooit gebukt
gebukt onder
onder isis gegaan.
gegaan.
zeggen,
Van ernstiger aard
aard scheen een oogenblik
oogenblik de
de houding
houding van
van Frankrijk
Frankrijk en
en Belgie
Belgie tegenover
ons land, naar
naar aanleiding van de in Juli
Juli 1910
I9IO voorgenomen
voorgenomen fortenbouw
fortenbouwteteVlissingen,
Vlissingen,onderdeel
onderdeel
van het
het voorstel
voorstel tot
tot instelling
instelling van
van een
eenfonds
fondster
terverbetering
verbeteringder
derkustverdediging,
kustverdediging,hetwelk
hetwelk
van
strekte tot
tot „aanbouw
"aanbouw van
van nieuwe
nieuwe werken
werken met
methet
hetoog
oogop
opdedehandhaving
handhavingder
deronzijdigheid
onzijdigheid
o.m. strekte
de Wester
Wester Schelde".
Schelde". Zelden
Zelden ofofnooit
nooitheeft
heefteen
eenNederlandsch
Nederlandschwetsontwerp
wetsontwerpzooveel
zooveelstof
stof
op de
in het
het buitenland
buitenland opgejaagd.
opgejaagd. In
InBelgie
Belgieen
enFrankrijk
Frankrijk zag
zag men
mener
ereen
eendirecte
directebedreiging
bedreiginginin tegen
6g
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de eigen militaire positie. Vooral het vermoeden, waarvoor echter nooit eenig bewijs is geleverd,
dat onz~ Regeering op instigatie van Duitschland tot haar voorstel besloten had, zweepte de
openbare meening in die landen op tot felle verwijten tegen ons volk. In Frankrijk kwam het
zelfs tot een interpellatie in het Parlement over deze aangelegenheid, waarbij de minister van
buitenlandsche zaken, PICHON, eveneens een scherpen toon tegen onze Regeering aansloeg
en zich bereid verklaarde met andere mogendheden over deze zaak in overleg te treden. Terwijl
ons recht tot het treffen der bedoelde maatregelen boven eIken twijfel verheven was en de
houding der entente dus uitteraard onze Regeering geen voetbreed van haar voornemens
kon doen afwijken, heeft weliswaar het binnenlandsch verzet, bepaaldelijk de tegenstand
van verschillende zijden in onze Tweede Kamer, den toenmaligen minister COLIJN er tenslotte,
in 1912, toe geleid,
landsche betrekkinom het voorstel
gen gedurende dien
eenigszins in te
tijd mag tenslotte
krimpen, doch deze
nog met een enkel
wijzigingen betrofwoord worden vermeld de oprichting,
fen andere voorûeningen dan het fort
na den Balkan-Oorte Vlissingen. Hoelog van 1912-1913,
wel de buitenlandvan het vorstendom
sche storm allengs
Albanie,
waarbij
ging luwen, bleef de
eenige Nederlandsympathie, die Nesche officieren werderland, op politiek
den belast met de
gebied van de zijde
vorming eener gender entente-landen
Foto WILLY MULLEN8 .
darmerie aldaar, tot
ondervond, nog ge- Z. M. Koning CHRISTIAAN van Denemarken verwelkomt handhaving der inruimen tijd gering. H. M. Koningin WILHELMINA aan het spoorwegstation wendige rust. TrefOp het gete Kopenhagen.
fender gebeurtenis
bied onzer buitendan de ephemere
verschijning van dit vorstendommetje in de staatkundige geschiedenis van Europa, was
voor ons land, dat één dezer officieren, de kranige Overste THOMSON, er den 15den Juni
1914 als slachtoffer van zijn plichtsbetrachting het leven liet.
De vrienschappelijke, cultureele betrekkingen met vreemde volkeren, welke onze Regeering aldus zo6veel mogelijk beoogde te onderhouden en te vestigen, werden mede bevorderd
door de bezoeken, welke H. M. de Koningin en eenige buitenlandsche vorsten onderling wisselden. Het officieele bezoek, hetwelk H. M., vergezeld van Hare Moeder, ruim een jaar na
Haar troonsbestijging aan het Hof te Pots dam had gebracht, beantwoordde Keizer WILHELM II
den 13den December 1908 te Amsterdam, waarbij Z. M. een standbeeld van FREDERIK HENDRIK,
den gemeenschappelijken voorvader, der Koningin aanbood als een geschenk, waarmede
Z. M. aan zijn persoonlijke gevoelens voor het huis Oranje-Nassau en voor het Nederlandsche
volk in zinnebeeldigen vorm uiting wenschte te geven. In 1910 volgde het bezoek van Koning
ALBERT en Koningin ELISABETH van Belgie, hetwelk H. M. de Koningin en Prins HENDRIK in
19II te Brussel beantwoordden. In Juli 19II was de President der Fran~che Republiek,
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gast,wien
wienopopzijn
zijnbeurt,
beurt,ininJuni
JuniIgI2,
1912,dedeeer
eer te
te beurt
beurt viel, onze
ARMAND FALLIÈRES,
FALLIÈRES, H. IVIs:gast,
onze
Koningin te Parijs
Parijs te
te mogen
mogenontvangen,
ontvangen,terwijl
terwijleven
evenvoor
voorhet
hetuitbreken
uitbrekenvan
vanden
denwereldoorlog
wereldoorlog
CHRISTIAAN van Denemarken H. M.
M. in
in den
den Haag
Haag officieel
officieel bezocht. Dat
Dat onze
onze Koningin
Koningin
Koning CHRISTIAAN
dit bezoek
bezoekonlangs
onlangs beantwoordde
beantwoordde met
met een
een reis
reis naar
naar de
de Scandinavische
Scandinavische residenties
residenties ligt
ligt nog
nog
Het bezoek
bezoek van
van Groot
GrootHertogin
Hertogin MARIE
ADELAïDE VAN
VAN LUXEMBURG,
LUXEMBURG,
versch in het
het geheugen.
geheugen. Het
versch
MARIE ADELAIDE
kort vóór
oorlog aan
aan Koningin
Koningin WILHELMINA
WILHELMINA gebracht,
dusverre door
M.
gebracht, werd
werd tot
tot dusverre
door H. M.
kort
vóór den oorlog
ten gevolge
gevolge der
der tijdsomstandigheden
tijdsomstandigheden nog
niet beantwoord.
beantwoord. Of,
Of, en
en ininhoeverre
hoeverreaan
aan deze
deze
ten
nog niet
vorstelijke
beteekenis mocht
niet met
met zekerheid
zekerheid te
te
vorstelijke bezoeken
bezoeken politieke
politieke beteekenis
mocht worden
worden gehecht,
gehecht, valt
valt niet
ze gepaard
gingen
nadrukkelijkeverklaringen,
verklaringen,als
als
zeggen, zelfs
- zelfs
niet,
voor
zoover
zeggen,
niet,
voor
zoover
ze gepaard
gingen
metmet
zoozoo
nadrukkelijke
de Duitsche
Duitsche Keizer
Keizer bij
bijzijn
zijnbezoek
bezoekteteAmsterdam
Amsterdamomtrent
omtrent het
het eerbiedigen
eerbiedigen van
van Nederland's
Nederland's
de
onafhankelijkheid aflegde.
aflegde.
onafhankelijkheid
Hoe zinken
zinken bij
bij een
een overzicht
overzicht van
van de
devoornaamste
voornaamste voorvallen
voorvallen in
in het
het Koninklijk
Koninklijk Huis
Huis
Hoe
gedurende
tijd, deze wederzijdsche
niet bij
bij die
dieééne
ééne
gedurende dien
dien tijd,
wederzijdsche vorstelijke
vorstelijke bezoeken
bezoekenechter
echter in
in het niet
JULIANAI
grootste aller
aller gebeurtenissen
gebeurtenissen in
de Koninklijke
Koninklijke familie:
familie: de
de geboorte
geboorte van
vanPrinses
Prinses JULIANA!
grootste
in de
Vrijdag, den
den 30sten
geheele land
land het
het
3osten April
April IgOg,
1909, verspreidde
verspreiddezich
zichin
in een
een ommezien
ommezien over
over het geheele
bericht: „om
een Prinses
Prinses geboren,
geboren, Moeder
Moederen
enDochter
Dochter
"om vijf minuten over
over zeven hedenmorgen
hedenmorgen is een
zijn
welvarend".
Een Prinses Een Prinses eens opnieuw
eens opnieuw
een directe
zijn
welvarend".
een directe
geboren!! Het
Het was
was een
een innige
nakomeling der
der Oranje
Oranje's
^,
nakomeling
's
geboren
de Koningin
Koningin als
als vorvorblijdschap, waarmede
waarmede ons
ons
blijdschap,
r
H. M. de
'' . ,:^ ^ ,
1
volkk de mare vernam.
stin
Men
bem Zoo was
1
sten zou
zou opvolgen.
opvolgen.
en bef^.
dan toch
toch na
naettelijke
ettelijkejaren
jaren
groette elkaar
elkaar dien zonnigen
zonnigen
groette
dan
"' '
bange
onzekerheid de
de
Vrijdagmorgen met een
van bange
eenglans
lans
g onzekerheid
van
vreugde
op
het
gezicht,
van
de
geliefde
hartewensch van de geliefde Gedenkpenning,
Gedenkpenning, geslagen
geslagen ter
ter gelegengelegen- van vreugde
het gezicht,
Moeder
vervuld,- zoo
zookon
kon heid
van de
de geboorte
geboorte van
van prinses
prinses men drukte
drukte elkander de hand,
Moeder vervuld,
beid van
het
Nederlandsche volk thans Ju
Juliana,;'door
Kon. BEGEER.
BEGEER. (Ge- en onder het gelui
gelui der
der klokklokhetNederlandschevolkthans
liana, ,door de
de Kon,
blijmoedig en
en schenk
der Edelmetaalbedrijven
Edelmetaalbedrijven te
te ken
ken leefde men
men in
in gedachten
gedachten
zijn toekomst
toekomst blijmoedig
schenk der
's-Gravenhage).
mee met
met het
het geluk
geluk van
van de
de
hoopvol
tegemoet zien in de
de
mee
hoopvol tegemoet
's-Gravenhage).
gegronde verwachting,
dat
jonge Moeder
in paleis
het paleis
gegronde
verwachting,
dat jonge Moeder
in het
hetNoordeinde.
Noordeinde.Eerst
Eerstlater
later
kwamen
vreugdefeesten,
overal
landopgewekt
opgewekten
en
in het
kwamen
de de
vreugdefeesten,
overal
inin
hethet
land
washet
hetgeheele
geheelevolk
volkvereenigd
vereenigd
gevierd. Dien
Dienonvergetelijken
onvergetelijkenVrijdagmorgen
Vrijdagmorgen echter
echterwas
luidruchtig gevierd.
Hetscheen
scheenwel,
wel,alsof
alsofde
de
in een
een stille,
stille,innige
innigeblijdschap
blijdschap om
omhet
hetgeluk
gelukvan
vanzijn
zijn
Vorstin.Het
in
Vorstin.
Koningin en de Prins-gemaal
Prins-gemaal een nog grootere
grootere plaats
hart van
van het
hetvolk
volkinnamen,
innamen, nu
nu
Koningin
plaats in
in het
het hart
in hen
hen de
deouders
oudersmocht
mochtzien
zienvan
vaneen
een
Nederlandschetroonopvolgster.
troonopvolgster.De
Deangstige
angstigetwijfel
twijfel
dit in
Nederlandsche
was
voorbij.
Eens
zou
opnieuw
een
kind
van
een
Oranje
den
Nederlandschen
troon
beklimwas voorbij. Eens
kind van een Oranje
Nederlandschen troon beklimwistenhet
hetnu
nuhet
- zal
het ook
zal ook
blijven:
OranjeBoven!.
Boven!.
men.
men. Het
Het was,
was,en
en- wewewisten
blijven:
Oranje
was niet
niet alleen
alleen bij
bij een
eentreffende
treffende gebeurtenis
gebeurtenis in
in het
hetvorstenhuis
vorstenhuis als
als de
dezooeven
zooeven
Het was
genoemde,
het gevoel
gevoel van
van saamhoorigheid,
saamhoorigheid, van
van nationaliteitsbesef,
nationaliteitsbesef, in
in ons
onsvolk
volkspontaan
spontaan
genoemde, dat het
en krachtig
krachtig tot
te zijn
zijneen
eenzelfbewuste
zelfbewustenatie,
natie,met
meteen
eeneigen
eigenhistorie
historie
tot uiting
uiting kwam.
kwam. Dit gevoel van te
en een
een eigen
eigen cultuur,
cultuur, kwam
kwam in
in de
delaatste
laatste jaren
jaren der
der vorige
vorige en
enhet
heteerste
eerstetiental
tientaljaren
jarendezer
dezer
Bijalle
allevrienschappelijke
vrienschappelijke betrekkingen
betrekkingen van
van
ons volk
volkallengs
allengsmeer
meertot
totontwikkeling.
ontwikkeling.Bij
eeuw in ons
cultureelen
andere volken onderhield
onderhield en aanknoopte,
aanknoopte, uitte zich
ûch ininons
ons
cultureelen aard,
aard, welke
welke het
het met andere
zijn.
volk toch meer
meer en meer
meer een
een streven
streven om
om zichzelf,
zichzelf, om
omboven
bovenalles
alles Nederlander
Nederlander te willen
willen Ûjn.
volk
Feestelijke herdenkingen
onze vaderlandsche
vaderlandsche geschiedenis,
geschiedenis, als
als ter
ter
Feestelijke
herdenkingenvan
van groote
groote figuren
figuren uit
uit onze
,
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teneinde de
belemmerde
gang tetebrengen.
brengen.Vooral
Vooralgedurende
gedurende de
deeerste
eerstejaren
jaren van
van den
den oorlog
oorlog heeft
heeft deze
deze instelling
instelling
op gang
hoogst nuttigen
nuttigen arbeid
arbeidverricht.
verricht.Toen
Toenlater
laterdedeparticuliere
particulierebijdragen
bijdragenlangzamerhand
langzamerhand verminverminderden,
1919 deze
deze zorg
zorg door
doorhet
hetRijk
Rijkovergenomen.
overgenomen.
derden, werd in
in 1919
van den
gesteld,
Van den
den eersten
eerstendag
dagvan
denoorlog
oorlogafafhad
hadonze
onzeRegeering
Regeeringzich
zich op
op het standpunt gesteld,
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dat
meest strikte
strikte neutraliteit
neutraliteit tegenover
tegenover alle
alle oorlogvoerende
oorlogvoerende
dat zij
zij alleen door inachtneming van de meest
mogendheden
voorzoover in haar
haar diplomatiek
diplomatiek vermogen
vermogen lag, buiten
buiten den
den strijd
strijdzou
zou
mogendheden ons volk, voorzoover
kunnen houden. Het
kunnen
Het kan
kan thans
thans wel
wel worden
worden vastgesteld,
vastgesteld, dat
dathet
hetzorgvuldige,
zorgvuldige,ja,ja,angstvallige
angstvallige
handhaven
standpunt, dat de onberispelijke
onberispelijke houding onzer Regeering, zoowel
zoowel tegentegenhandhaven van
van dit standpunt,
over
geallieerden als
als tegenover
tegenover de
de centralen,
centralen, er
er niet
niet weinig
weinig toe heeft
heeft bijgedragen,
bijgedragen, dat
dat onze
onze
over de geallieerden
onafhankelijkheid
geëerbiedigd bleef. Bij
Bij deze
deze houding
houding
onafhankelijkheidvan
vanbeide
beidezijden
zijdentot
tot het
het laatst
laatst toe
toe geëerbiedigd
ondervond
Regeering den
den steun
steun van
vande
de overgroote
overgroote meerderheid
meerderheid van het
het volk. Al was
was dit,
dit,
ondervond de Regeering
vooral
nainval
den
met kleeding,
Duit- der Duit- automobielen
automobielen
met kleeding,
vooral
na den
derinval
Minister van
N. BOSBOOM.
sche legers
legers in
in Belgie,
Belgie, over
over het
het N.
BOSBOOM. Minister
van Oorlog.
Oorlog. dekens
en levensmiddelen.
levensmiddelen.
dekens en
(29 Aug. 1913-15
1913-15 Mei
Mei
1917).
Ig17
).
I
Aug.
algemeen anti-Duitsch gezind,
algemeenanti-Duitsch
geûnd,
Inn allerijl
allerijll opgerichte
opgerichte
proPg
P
toch stemden slechts weinigen
vinciale
en plaatselijke
plaatselijke cocovinciale en
in met
met de
de actie
actie van
van een
een AmAmmité's
in
de
streken,
waar
mité's
de streken, waar
sterdamsch dagblad,
sterdamsch
dagblad, dat
dat onze
de
stroom het
het hevigst
hevigst was,
de stroom
Regeering tot
tot het
Rege~ring
het openlijk
openlijk
verrichtten
het mogelijke,
mogelijke,
verrichtten het
aanbinden van den strijd
strijd tegen
om
de vluchtende
vluchtende stakkerds,
stakkerds,
om de
Duitschland wilde
Duitschland
wilde bewegen.
bewegen.
die vaak alles hadden
hadden moeten
moeten
Vooral
met
het
arme,
Vooral met het arme,
achterlaten,
het meest
meest
achterlaten,van
van het
overweldigde volk van
van Belgie
Belgie
onontbeerlijke
voorzien.
onontbeerlijke te
te voorzien.
was de
ze daarbij
daarbij
was
de sympathie
sympathie hier
hier algealgeKrachtig
werden ze
Krachtig werden
de militairen,
militairen,
meen, en deze
deze kwam
kwam spontaan
spontaan
gesteund
door de
gesteund door
en krachtig
en
krachtig tot uiting,
uiting, toen
toen
die, voorzoover
voorzoover de dienst
dienst het
het
na den
na
den val
val van
vanAntwerpen,
Antwerpen,
toeliet,
nacht in
in de
de
toeliet, dag
dag en
en nacht
den gden
9den October
October 1914,
1914, ZeeZeeweer waren,
waren, om te
te helpen,
helpen, te
te
weer
land
land en
en Noord-Brabant
Noord-Brabant met
met
verdwaalden weer bij
leiden, verdwaalden
Belgische
Belgische vluchtelingen
vluchtelingen werwerelkaar te
brengen, met
met een
een
elkaar
te brengen,
overstroomd. Alleen langs
langs
opbeurend
woord
den
moed
den overstroomd.
opbeurend woord den moed
den
de ongelukkigen
ongelukkigen er
er in
in te
te
den weg
weg Putten-Bergen
Putten-Bergen op
op
bij de
bij
Zoom
Zoom zochten
zochten den
den 8sten
8sten OcOchouden.
tober
tober reeds
reeds ioo.000
100.000 vluchvluchOnverzettelijk vasthoutelingen
in ons
telingen in
ons land
land een
een
den aan
aan de
de volkenrechtelijke
volkenrechtelijke
toevluchtsoord.
toevluchtsoord. In weinige
weinige
bepalingen, in
het bijzonder
bijzonder
bepalingen,
in het
dagen
groeide 'dit
dagen'• groeide
:dit raantal
~ aantal in
in
aan de
de conventies
conventies der
der tweetweeaan
Zeeland
tot 650.000.
Zeeland tot
650.000. Van
Van
~__
vredesconferentie, was
was
de vredesconferentie,
alle
voor onze Regeering
Regeeringdus,
bij
alle zijden
zijden uit
uit het
het land
land ~ c::::::;:?' '" -~.
dus, bij
werd
werd hulp geboden. H. M.
M. - ---- elk
elkconflict
conflict met
metde
de oorlogoorlogde Koningin gaf
gaf het
het voorvoor-de
voerende mogendheden, de
door het
het zenden
zenden van
van
eenig mogelijke
mogelijke houding.
houding.
beeld door
eenig
Deze gedragslijn,
gedragslijn, hoe
hoe onberispelijk
onberispelijk ook,
ook, bracht
bracht aanhoudend
aanhoudend toenemende
toenemende moeilijkheden
moeilijkheden mede.
mede.
Deze
Reeds dadelijk
dadelijk werd
werd de
deneutrale
neutralehandel
handelernstig
ernstigbedreigd
bedreigddoor
doorde
debepalingen
bepalingenvan
vandedeEngelsche
Engelsche
Order in Council
Council van
van 20
20Augustus
Augustus1914,
1914,waarbij
waarbijhet,
het,inindedeLondensche
Londenschedeclaratie
declaratievan
van1909
1909
Order
behandeling tusschen
tusschenabsolute
absoluteenen
voorwaardelijkecontrabande
contrabandewerd
werd
vastgestelde verschil in behandeling
voorwaardelijke
opgeheven en alle
alle levensmiddelen,
levensmiddelen,ook
ookalalwaren
warenzezeniet
nietbestemd
bestemdvoor
vooreen
eenvijandelijk
vijandelijkland,
land,
opgeheven
aan inbe
inbeslagneming
Regeering het
het strijdig
strijdig achtte
achtte
slagneming onderhevig
onderhevig werden
werden verklaard.
verklaard.Daar
Daar onze
onze Regeering
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g~ëischtewaarborgen
waarborgenteteverstrekken,
verstrekken, dat
met haar
haar neutraliteitsplichten,
neutraliteitsplichten, om
om de
dedoor
doorEngeland
Engelandgeëischte
z;oubereiken,
bereiken,besloot
b:!slootzij
z;ijaanvankelijk
aanvankelijk die
die
de
contrabande niet
niet door
doorons
onsland
landDuitschland
Duitschlandzou
de contrabande
contrabande-goederen, w
aa raan Nederland
N~derland zelve
z;elve behoefte
b~hoefte had,
had, voor
voor eigen
eigenrekening
rekening te
te laten
laten
contrabande-goederen,
waaraan
dez;e zorg
z;org echter
echter al
al spoedig
spo:!digvoor
voor de
deRegeering
Regeeringteteveel
veelomvattend
omvattendwerd,
werd,werd
werdinin
komen.
komen. Toen deze
November, op initiatief
initiatief van
van eenige
eenige groote
grootehandelsondernemingen,
handelsondernemingen, opgericht
NederNovember,
opgericht de Nederwdk:! zich
z;ichten
tendoel
doelstelde,
stelde,dedeongestoorde
ongestoorde
landsche
landsche Overz;ee
Overzee Trust-maatschappij
Trust-maatschappij(N.
(N. O.
O. T.) welke
in- en
en uitvoer
uitvoer der
der voor
voor en in het eigen land
land benoodigde
b~noodigde en
engeproduceerde
geproduceerde goederen
goederen zooveel
z;ooveel
mogelijk
den N.
N.O.
O.T.T.is isgedurende
gedurendededevijf
vijfjaar
jaarvan
vanhaar
haarbestaan
bestaannogal
nogal
mogelijk te
te verz;ekeren.
verzekeren. Op
Op den
Al
kan
niet
ontkend
worden,
dat
door
dez;e
instelling
de
Nedereens kritiek
kritiek uitgeoefend.
eens
uitgeoefend. Al kan niet ontkend worden, dat door deze instelling de Nederz;oo
Duitsche haven
haven op
op
landsche
handel zoo
landsche handel
een Duitsche
Jhr. Mr.
Mr. B.
B. C.
DE JONGE.
goed
geheel onder
onder Jhr.
C. DE
JONGE. Minister
Minister van Oorlog
Oorlog.. te te
brengen,besloot
besloothet,
het,
goed als geheel
brengen,
( 15 Juni 1917-9
I917 9 Sept.
(15
Sept. 1918)
1918)..
Engelsche
controle
desnoods een
een prijs
prijs
contróle
desnoods
gep
lg
g
kwam
te
staan,
de
onmaakt
schip
in
volle
kwam staan, de onmaakt schip volle
tevredenen vergaten,
vergaten,
tevredenen
zee te doen vernietigen.
vernietigen.
N. O.
O. T.
T.
Den
September
dat met
met de
de N.
Den 221sten
asten September
onze
onz;e handel
handel gecontrogecontro1914
was het
het NederNeder1914 was
zonder
landsche schip
schi p „Maria"
"Maria"
leerd werd, doch zonder
de
T. gedurende
gedurende
het eerste
eerste slachtoffer
slachtoffer
de N. O.
het
O.T.
dez;e roekelooze
roekelooz;e
den
geheelen oorlog
oorlog
van deze
den geheelen
van
z;oo goed
goed
taktiek.
elke
handel zoo
elke handel
z;ou zijn
zijn
Van nu
nu af
af zien
z;ien
als onmogelijk
onmogelijk zou
Van
we de
de positie
positie van
van ons
ons
we
geweest.
land
tusschen maatremaatreIn een anderen,
anderen,
land tusschen
en tegenmaatretegenmaatregelen en
doch
niet minder
minder onondoch niet
een
elkaar in een
gelen, die elkaar
aangenamen vorm onaangenamen
schier eindelooze
eindelooze reeks
reeks
de
dervond onz;e
onze handel
handelde
gevolgen der
uitlokten en opvolgden,
gevolgen
der Duitsche
~
maatregelen.
Daar
meer en meer
meer als
als tustusmeer
maatregelen. Daar
schen de
Duitschland niet
bij
.
~..schen
de beenen
beenen van
van
Duitschland
niet bij
een toegeknepen
machte was, om elk op
~ , toegeknepen tang
tang
bekneld raken.
z;ee aangehouden schip
raken.
zee
Femet contrabande
contrabande naar
naar
Den
4den FeDen Oden
verklaarde Duitschland
Ierland tot
tot oorlogsgebied,
oorlogsgebied,
Duitschland de
de z;eeën
zeeën om Groot-Brittanië en Ierland
bruari 1915
1915 verklaarde
waarbij
neutralen uitdrukkelijk
uitdrukkelijk gewaarschuwd
mogelijke vergissingen
vergissingenook
ook
waarbij de neutralen
gewaarschuwdwerden,
werden, dat
dat mogelijke
11 den
wel
de torpedeering
torpedeering van
van een
eenneutraal
neutraal schip
schiptengevolge
tengevolgekonden
kondenhebben.
hebben. Den
Den IIden
wel eens de
Maart
de algeheele
algeheele blokkade
blokkade van
van Duitschland,
Duitschland,
Maart antwoordde
antwoorddeEngeland
Engelandmet
met de
de afkondiging
afkondiging van de
October gevolgd
gevolgd door
dooreen
eenOrder
OrderininCouncil
Councilwaarbij
waarbijde
debepaling
bepalingwerd
werdingetrokken,
ingetrokken, dat
dat
in October
z;ijn vlag.
vlag.
karakter van
koopvaardijschip wordt
door zijn
het karakter
van een
een koopvaardijschip
wordt aangewezen
aangewezen door
Daarbij
volk telkens
telkens geheel
geheelonverwachts
onverwachts herinnerd
herinnerdwerd,
werd,dat,
dat,alalwaren
waren
Daarbij kwam,
kwam, dat ons volk
we
in
Augustus
1914
den
doodendans
ontsprongen,
één
enkel
ernstig
incident
voldoende
den
doodendans
ontsprongen,
één
enkel
ernstig
incident
voldoende
we in Augustus 1914
was,
om ons
ons toch nog
nog in
in den
den strijd
strijd mede
mede tete sleuren.
sleuren. Zoo
Zoo had
had in
in September
September 1914 reeds
reeds de
de
was, om
Engelsche Regeering,
Regeering, om
om een
een aantal
aantal Duitsche
Duitschekoopvaardijschepen,
koopvaardijschepen, die
die in
inden
den
wensch der Engelsche
wensch
haven van
Antwerpen in handen
handen der
der Belgen
Belgen waren
waren gevallen,
gevallen, door
door Engelschen
Engelschenbemand,
bemand,langs
langs
haven
van Antwerpen
-
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Schelde naar
naar Engeland
Engeland over
over te
te brengen,
brengen, onze
onze Regeering
Regeering in
in moeilijkheden
moeilijkheden gebracht.
gebracht. InwilliInwillide Schelde
van dit
dit verzoek,
verzoek, waarbij
waarbij de
de schepen
schep~nNederlandsch
N~derlandschgrondgebied
grondgebiedzouden
zoudenmoeten
moetenpasseeren,
passeeren,
ging van
was uitgesloten.
entente legde
legdezich
zichbij
bijonze
onzeafwijzing
afwijzingneer.
neer.Gegronde
Gegrondereden
redenschijnt
schijnt er
er gegewas
uitgesloten. De entente
1916,
te zijn
zijnvoor
voordedeplotselinge
plotselingeontsteldheid
ontsteldheidvan
vangeheel
geheelons
onsvolk
volkop
opden
den3Isten
3IstenMaart
Maart1816,
weest te
- den dag
dag der
der „alerte".
"alerte". Een
Een zorgwekkend
zorgwekkend officieel
officieel bericht
b~richt in
in de
de pers,
pers,gepaard
gepaardgaande
gaande met
methet
het
stopzetten der militaire
militaire verloven,
verloven, haastige
haastige conferenties
conferenties der
der militaire
militaire en
enciviele
civieleautoriteiten
autoriteiten
stopzetten
de Tweede
TweedeKamer,
Kamer, sloegen
slo~gen het
hetvolk
volkmet
metangst
angst
de aankondiging
aankondigingvan
vaneen
eencomité-generaal
comité-generaal in
in de
en de
In menig
menig gezin
gezin dacht
dacht men
men niet
niet anders,
anders, dan
dan dat
dat thans
thans ook
ook voor
voor ons
ons het
het uur
uur van
van
schrik. In
en schrik.
deelneming aan
aan den wereldstrijd
wereldstrijd was
geslagen. Het liep
liep goed
goedaf.
af. Het
Het comité-generaal
comité-generaal had
had
deelneming
was geslagen.
den Oden
4den April,
de verklaring
verklaring van
van minister
minister CORT VAN
VAN DER
DER LINDEN bij
eerst Dinsdag, den
April, plaats
plaats en de
"het schorsen
schorsen der
der periodieke
p~riodieke verloven
verloven een
een maatmaatopming der
der openbare
openbare vergadering,
vergadering, dat „het
de opening
het onwrikbare
onwrikbare besluit,
b~sluit, onze
onze neutraliteit
neutraliteit strikt
strikt te
te handhandregel was van voorzorg in verband met het
b~staande politieke
politieke verwikkelingen,
verwikkelingen, maar
maar
"de maatregel
maatregel niet het gevolg
haven" en dat „de
gevolg was
was van bestaande
gegevens, welke
welke toeneming
toenemingder
dergevaren,
gevaren,waaraan
waaraanons
onsland
landbloot
blootstaat,
staat,deed
deedduchten",
duchten",
berust op gegevens,
b~daren. Wat er einde
einde Maart
Maart 1916
1916 precies
precies gebeurd
gebeurd is,
is,
bracht de verontruste
verontruste gemoederen
gemoederen tot bedaren.
bracht
echter nooit
nooit bekend
bekend geworden.
geworden.
is echter
Steeds erger
erger werden
werden de moeilijkheden,
moeilijkheden, onzen
handel in den
den weg
weggelegd.
gelegd.Eenerzijds
Eenerzijds
Steeds
onzen handel
de misdadige
misdadige wijze,
wijze,waarop
waarop Duitschland
Duitschlandzijn
zijnduikboot-oorlog
duikboot-oorlogvoerde,
voerde,onze
onzekoopvaardijkoopvaardijkostte de
1916)werden
werdendrie
driegroote
groote
menigkostbaar
kostbaar schip.
schip. In
Intwee
tweemaanden
maandentijds
tijds(Maart
(Maart en
enApril
April1916)
vloot menig
de Tubantia,
Tubantia,de
dePalembang
Palembangen
ende
deBerkelstroom
Berkelstroomgetorpedeerd.
getorp~deerd.Anderzijds
Anderzijdsverscherpte
verscherpte
schepen: de
maatregelen, teneinde den toevoer
toevoer over
over zee
zee naar
naar DuitschEngeland niet alleen
alleen in
in Juli
juli 1916 zijn maatregelen,
Duitschland te
te verhinderen,
verhinderen, doch
doch werd
werd in diezelfde
diezelfde m
maand
onverwachts ook
deel van
van de
de
ookeen
een groot
groot deel
aand onverwachts
land
oorlogsschep~nopgebracht.
opgebracht.Vooral
Vooraldeze
dezelaatste
laatste
visschersvlootdoor
doorEngelsche
Engelscheoorlogsschepen
Nederlandsche visschersvloot
gebeurtenis wekte
wekte hier
hier groote
grooteverontwaardiging.
verontwaardiging.Het
Hetwas
wasduidelijk,
duidelijk,dat
datonze
onzegeheele
geheelevisscherij
visscherij
door dezen
dezen maatregel
maatregel met
met ondergang
ondergang werd
werd bedreigd.
bedreigd. Het
Hetkrachtige
krachtigeprotest
protestonzer
onzerRegeering
Regeering
als bij
bij vorige
vorige schendingen
schendingen van
van het
hetvolkenrecht.
volkenrecht. Eerst
Eerst toen
toenEngeland
Engelandzijn
zijn
baatte even
baatte
even weinig, als
doel,
onze visscherij
visscherij onder
onder zijn
zijncontrole
controletetestellen
stellenenenaldus
alduseen
eeneinde
eindetetemaken
makenaan
aan den
den
doel, onze
grooten vischuitvoer van
van ons
ons land
land naar
naar Duitschland,
Duitschland,bereikt
bereikthad
haddoor
doordedeovereenkomst,
overeenkomst,dat
dat
grooten
onze vischexport deels voor
voor Engeland,
Engeland, deels
deels (zo
(20%)
%) voor
voor Duitschland
Duitschland bestemd
b~stemd mocht
mochtworden,
worden,
in September
Septemb~rvrijgelaten.
vrijgelaten.
werd de
de visschersvloot
visschersvloot in
Onder
talrijke internationale
internationale strijdvragen,
strijdvragen, waarin
Regeering zich
zich gedurende
gedurende
Onder de talrijke
waarin onze
onze Regeering
waseen
eender
derneteligste
neteligstededez.g.
z.g.„zand"zand-enengrintquaestie".
grintquaestie". TegenTegenden
oorlog gewikkeld
gewikkeld zag,
zag, was
den oorlog
de houding
houding
over
doorvoer van
goederen door
door ons land van Duitschland
Duitschland naar
naar Belgie werd
werd de
over den doorvoer
van goederen
deovereenkomst
overeenkomstvan
vanhet
hetneutraliteitsrecht
neutraliteitsrechtteteland,
land,vastvastonzer Regeering
Regeeringbepaald,
bepaald,deels
deelsdoor
doorde
gesteld
bij de
de tweede
tweede vredesconferentie,
vredesconferentie, deels
deels door
door de
deRijnscheepvaart-akte.
Rijnscheepvaart-akte. Op
Op grond
grond van
van
gesteld bij
deze
bepalingen was zij
zij verplicht,
verplicht, allen
allen doorvoer
doorvo~r toe
to~ te
te laten,
laten,tenzij
tenzijdeze
dezeuitteraard
uitteraardbestemd
b~stemd
deze bepalingen
was
Mo~sten nu
nu zand
zand en
engrint
grintalaldan
danniet
nietals
alsoorlogsmateriaal
oorlogsmateriaal worden
worden
was voor oorlogsdoeleinden. Moesten
aangemerkt?
November 1915,
1915,toen
toendeze
dezedoorvoer
doorvoereen
eenaanmerkelijken
aanmerkelijkenomvang
omvangaanaanaangemerkt? Reeds
Reeds in November
de
Duitsche
nam,
had
onze
Regeering
bij
elke
zending
een
schriftelijke
verklaring
namens
nam,
onze Regeering bij elke zending een schriftelijke verklaring namens de Duitsche
Regeering geëischt, dat
dat de
de doorgevoerde
doorgevoerde goederen
go~deren niet
nietvoor
voorde
deuitvoering
uitvo~ringvan
vanmilitaire
militairewerken
werken
zouden
worden gebruikt.
gebruikt. Aan
Aan het
het even
even later
later geuite
geuite verlangen
verlangen der
der entente,
entente,dat
datdit
dittransport
transport
zouden worden
geheel
worden verboden,
verboden, mocht
mocht onze
onze Regeering
Regeering niet
nietvoldoen.
voldoen.Wel
Welliet
lietzijzijtottottweemaal
tweemaal
geheel zou worden
toe,
Augustus 1916
1916 en
enAugustus
Augustus1917,
1917,door
doorNederlandsche
Nederlandscheofficieren
officierenvaststellen.
vaststellen. waarwaartoe, in Augustus
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voor het zand en grint
voor
grint noodig
noodig was
was en
en bepaalde
bepaalde zij
zij op
op grond
grond der
derrapporten
rapporten de
de geheele
geheelehoeveelhoeveelheid, welke
welke kon
kon worden
worden toegelaten.
toegelaten. Dit was
was geruimen
geruimen tijd
tijd niet
niet minder
minder dan
dan 420.000
420.000 ton
ton maanmaanheid,
delijks of ongeveer 1400
1400 wagonladingen
wagonladingen per
per dag.
dag. De
Degeallieerden
geallieerdenverklaarden
verklaarden zich
zich hierdoor
hierdoor
delijks
niet bevredigd. Hun verzet werd allengs ernstiger, en in
in een
een nota
notavan
van 17
17Maart
Maart1917
1917 van
van den
den
Engelschen gezant
gezant gaven
gavenzij
zijnadrukkelijk
nadrukkelijk als
als hun
hun oordeel
oordeel te
te kennen,
kennen, dat,
dat, aangezien
aangezien de
de slijtage
slijtage
van de
de wegen
rnamelijk een
van
wegen in Belgie
Belgie voo
voornamelijk
militair vervoer,
vervoer, het
het materiaal,
materiaal, bebeeen gevolg was van militair
ste md om
om deze
deze wegen te herstellen,
stemd
herstellen, indirect
indirect aan
aan militaire
militaire doeleinden
doeleinden ten
ten goede
goedekwam
kwam en
endoor
door
dat
onze
Regeering derhalve
onze Regeering
derhalveniet
nietmocht
mochtworden
wordendoorgelaten.
doorgelaten.Bovendien
Bovendienmerkten
merktenzij
zij op,
op, dat
de doorgevoerde
de
doorgevoerde goederen,
goederen,
effect
miste
- de
de
effectvolkomen
volkomen
miste
Mr. TH. B.
B.PLEYTE.
PLEYTE.
Mr.
bestemd voor vredesdoeleinvredesdoeleinMinister
van Koloniën.
Koloniën .
Nederlandsche
Regeering
Minister van
Aug. 1913-9
1913-9 Sept.
den,
in in
Belgie
(29 Aug.
Sept. 1918).
week ook
ook thans
thans geen
geen voetvoetden, ander
andermateriaal
materiaal
Belgie (29
Ig18). week
vrijmaakten,om
om voor
voor milimil ibreed
van haar
haar eenmaal
vrijmaakten,
breed van
eenmaal intaire werken
taire
werken te
te worden
worden
genomen
af af
- het
het
genomenstandpunt
standpunt
aangewend. Hiertegenover
aangewend.
Hiertegenover
behoeft
geen betoog,
betoog, dat
dat dit
dit
behoeft geen
handhaafde de
de Nederlandhandhaafde
Nederlandstopzetten van het
het internatiointernatiosche Regeering
standnaaI
telegraphisch verkeer
verkeer
sche
Regeering haar
haar standnaal telegraphisch
punt in een nota
nota van
van 14
14 SepSepvoor onzen handel de
de nekslag
nekslag
tember, waarbij
tember,
waarbij zij volhield,
volhield,
was.
bijzonder de toch
toch
was. In het bijzonder
dat de
dat
de aanleg
aanleg en
en de
de verbeverbereeds
belemmerde teletelereeds zeer belemmerde
tering van
tering
van wegen
wegen buiten
buiten de
de
graphische
verbinding tustusgraphische verbinding
oorlogszone, „ont
oorlogszöne,
"ont conservé
conservé le
Ie
schen
moederland
en
koloschen moederland en kolocaractère qu'il
qu'il leur attribuait
caractère
attribuait
niën,
telegram'
naar
niën, -eeneen
telegram
' naar
l'année précédente,
savoir
Indië duurde
duurde 10
IQ à
l'année
précédente, àà savoir
a 12 dagen
celui d'ouvrages
celui
d'ouvrages extraordiextraordiwas, daar
daar geen andere
was,
Toen
dan
Engelsche kabels
kabels bebenaires non-militaires". Toen
naires
dan Engelsche
nam Engeland zijn toevlucht
toevlucht
schikbaar
waren, nu
nu gegeheel
schikbaar waren,
heel
tot een
een maatregel,
maatregel, welke
welke niet
niet
Gelukkig kon
kon onze
onze
verbroken. Gelukkig
anders
anders dan
dan als
als laffe
laffe wraall
wraa~
Regeering in November
November den
den
Regeering
kon worden beschouwd. Het
Het
doorvoer naar
Belgie uit
uit
kon
doorvoer
naar Belgie
verklaarde,
~
eigen wil
wil stopzetten,
stopzetten, daar
daar
verklaarde, over zijn
zijn kabels
kabels
eigen
geen Nederlandsche handelshet bepaalde
handels- I..
' 8' ~~~__
bepaalde jaarquantum
jaarquantum van
telegrammen
~Ü
:----_
doorvoer was bereikt
bereikt en
en
telegrammen meer
meer te
te zullen
zullen _
den doorvoer
doorseinen.
doorseinen. Hoewel
Hoewel 'dit
·dit bebeverloor deze
deze quaestie
quaestie daardaarverloor
sluit als
alsdwangmaatregel
dwangmaatregel zijn
zijn
door haar
haar acuut
acuut belang.
belang.
door
Eerst den
den 8sten
Ssten Februari
Februari 1918
1915 heef
heeft
Engelsche Regeering
Regeeringhaar
haarwraakmaatregel
wraakmaatregel opEerst
t de Engelsche
...
geheven.
Nauwelijks was
of dedegeallieerden
geallieerdenbrachten
brachten onzen
onzen handel
handel opnieuw
opnieuw
Nauwelijks
wasdit
dit geschied,
geschied, of
opeen
eenoud
oud„recht
"recht
van
angarie"namen
namenzij
zijininMaart
Maart
ernstigen slag
slagtoe.
toe.Zich
Zichberoepend
beroependop
een ernstigen
van
angarie"
1918 alle
koopvaardijschepen
onder
Nederlandsche
vlag,
die
zich
in
de
havens
der
geallieerden
alle koopvaardijschepen onder
die zich in de havens der geallieerden
zonder meer
meer in
in beslag.
beslag. De
Deheftige
heftigeverontwaardiging
verontwaardiging hier
hier te
te lande,
lande, het
heternstige
ernstige verzet
verzet
bevonden, zonder
onzer Regeering,
Regeering, de
defiere
fiereprostesten
prostestenvan
vansommige
sommigegezagvoeders
gezagvoederstegen
tegendezen
dezenschepenroof,
schepenroof,
onzer
-Amerikahadden
haddenonze
onzeschepen
schepennoodig,
noodig,om
omdedeernstige
ernstigeverliezen
verliezen
- niets
nietshielp.
hielp.Engeland
EngelandenenAmerika
aan te vullen,
vullen, welke
welkede
deDuitsche
Duitscheduikbootoorlog
duikbootoorlogallengs
allengsaan
aanhunne
hunne
koopvaardijvloten
berokkoopvaardijvloten berok8o
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kende. Al
kende.
Al waren
warende
devergoedingen,
vergoedingen,welke
welkevoor
voorde
deinbeslaggenomen
inbeslaggenomen schepen
schepen werden
werden uitgekeerd
uitgekeerd
ruim, de
de daad
ruim,
daad zelve bleef
bleef niet
niet minder
minder stuitend.
stuitend.
Keeren
we thans
thans tot
totden
deninwendigen
inwendigentoestand
toestand van
van ons
ons land
land terug,
terug, dan
dan zien
zien we
we in
in
Keeren we
de
eerste oorlogsjaren
oorlogsjaren een groote
groote bloei
bloei van
van handel,
handel,scheepvaart
scheepvaarten
ennijverheid.
nijverheid. De
Deongekend
ongekend
de eerste
hooge prijzen, welke voor
hooge
voor landbouwlandbouw-en
ennijverheidsproducten
nijverheidsproductenwerden
werdenbetaald,
betaald,de,
de,tengevolge
tengevolge
van
het gebrek
gebrek aan
aanschepen,
schepen,enorme
enormehooge
hoogescheepsvrachten,
scheepsvrachten,de
debuitengewone
buitengewone opbrengsten
opbrengsten
van het
van
visscherij, maakten
maakten aanvankelijk,
aanvankelijk, dat
over den
den economischen
economischen toestand
toestand van
volk
van de visscherij,
dat over
van ons volk
niet
te
klagen
viel.
niet
klagen viel.
De zeer
zeer hooge,
hooge, snel
snelverdiende
verdiendeen
enonverwachte
onverwachteoorlogswinsten
oorlogswinsten 1)
hadden een verschui1 ) hadden
ving
den rijkdom
rijkdom tengevolge,
tengevolge, welke
welke het
het aanzien
aanzien gaf
gafaan
aandie
dieplotseling
plotselingrijk
rijkgewordenen,
gewordenen,
ving in den
dien
volksmond den naam
naam van „O(orlog)
"O(orlog) W(inst)-ers"
W(inst)-ers" gaf. De
De zonderlinge
zonderlinge doch
doch begrijbegrijdien de volksmond
pelijke
excessen,
waaraan waaraan verminderdeverminderde
beschikpelijke
excessen,
prijzenprijzen
beschikPOSTHUMA.. Minister
Minister van
deze
te buiten
buiten
FF.. E.
E . POSTHUMA
van
baar
deze lieden
lieden zich
zich te
baar te
te stellen.
stellen. Het voor deze
Landbouw, Nijverheid
Nijverheid en
en Handel
Handel.. beschikbaarstelling
beschikbaarstelling benoobenoogingen bij
bij het zooveel moge- Landbouw,
(Ig NOV.•
I 9 Sept.
(19
Nov .' IgI
19II-9
Sept. I918).
1918).
lijk openlijk
openlijk tentoonspreiden
lijk
digd
bedrag van
van te
te samen
samen
digd bedrag
van hun
van
hun pas
pasverworven
verworven
bijnaf 18
f 18millioen
millioen bleek
bleek in
in
- bijna
schatten, waren
waren een
schatten,
een dankdankAugustus
reeds ontoereiontoereiAugustus reeds
baar voorwerp
voorwerp van
van spot,
baar
spot.
kend,
zoodat toen
toen opnieuw
opnieuw
kend, zoodat
Naarmate de handel
millioen moest
moest worworNaarmate
handel
een f 40 millioen
door de oorlogvoerenechter door
den
gevoteerd ter
ter voorzievoorzieden gevoteerd
de mogendheden belemmerd,
demogendheden
belemmerd,
ning
in dedenoodzakelijkste
noodzakelijkste
ning in
zoo niet
niet geheel
geheel lamgeslagen
lamgeslagen
levensbehoeften.
Tevens
werd, werd
werd,
werd deze
deze toestand
toestand
werd toen
toen besloten,
besloten, door
door
`
werd
minder
devoorraden
voorraden zoozoominder rooskleurig,
rooskleurig, - en
distributiede
:'
! distributie
tenslotte zelfs
zelfs zorgwekkend,
zorgwekkend,
veel mogelijk
mogelijk naar
naar behoeften
toen,
toen, door
door den
den onverwacht
onverwacht
te verdeelen.
verdeelen. De
Dehoofdgehoofdgete
langen duur
duur van
van den
den oorlog,
oorlog,
dachte
der distributiewet
distributiewet
dachte der
de voorraden levensmiddelen
levensmiddelen
was, dat
dat de
de gemeentebestugemeentebestuwas,
hier langzamerhand
langzamerhand opraakopraakren moesten
moesten zorgdragen,
zorgdragen, dat
dat
ten en aanvoer
overzee
even
aanvoer overzee even
voldoende hoeveelheden
hoeveelheden lelevoldoende
noodzakelijk
noodzakelijk als onuitvoeronuitvoervensmiddelen en
huishouvensmiddelen
en huishoubaar
baar bleek.
bleek. Reeds
Reeds in
in Maart
Maart
___----....,.
delijke artikelen
artikelen in
hun gegedelijke
in hun
I1916zagonze
onzezReRegeering
geering
g16zag
~ }
meenten aanwezig
aanwezig zouden
zouden
g
g zzich
meenten
om van
van overheidsoverheids"(~/!-r.//
zijn . De
De benoodigde
benoodigde voorvoorgenoopt, om
zijn.
Jt/F~~_
wege tarwetarwe- en
en roggebrood,
roggebrood,
_ _ --- raden
zouden
door
de
Reraden zouden door de Reveevoeder en meel,
geering
de gemeenteveevoeder
entegen
meel, tegen geering voor
de voor
gemeentein-enenverkoopsprijs
verkoopsprijswerd
werd
beschikbaar worden gesteld.
gesteld. Van
Van het
hetnadeelig
nadeeligsaldo
saldotusschen
tusscheninbesturen beschikbaar
911/
/10
het Rijk,
Rijk, 1/10 door
doorde
degemeente
gemeente gedragen.
gedragen. Hoe
Hoe goed
goeddeze
deze maatregelen
maatregelen ook
ook waren
waren bebe10 door het
doeld, zij konden
konden uitteraard
uitteraard niet verhinderen,
verhinderen, dat
dat de voorraden
voorraden slonken
en
niet
voldoende
slonken
niet voldoende
aangevuld. Het
Hetbroodrantsoen
broodrantsoen der
der d.d.
d.d. 1I Februari
Februari 1917
1917 algemeen
algemeen ingevoerde
ingevoerde
konden worden aangevuld.
broodkaarten werd steeds
steeds kleiner,
kleiner,evenals
evenalstrouwens
trouwensdat
datder
derandere
andereonmisbare
onmisbarelevensmiddelen.
levensmiddelen.
broodkaarten
-

ti

-

^---

1) DeDe
oorlogswinstbelasting,welke,
welke,naar
naarverwachting,
verwachting,rond
rond780
780millioen
millioenzalzalopbrengen,
opbrengen,wijst
wijstopop
I)
oorlogswinstbelasting,
een totaal
totaal aan
aan oorlogswinsten
oorlogswinsten van
van ongeveer
ongeveer 2600
2600 millioen.
millioen .
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Zoo konden,
konden, toen Engelsche
Engelsche kolen
kolentengevolge
tengevolgevan
vandedescheepvaartmoeilijkheden
scheepvaartmoeilijkheden nog
nog
slechts in zeer geringe mate werden ingevoerd en ook Duitschland
Duitschland steeds
steeds minder
minder kolen
kolen leverde,
leverde,
Limburgsche mijnen,
mijnen, welker
welker productie tot
tot het
het uiterste
uiterste was
was opgevoerd,
opgevoerd, niet
niet voldoende
voldoende in
in de
de
de Limburgsche
behoeften voorzien, zoodat ook de brandstoffen
brandstoffen reeds spoedig
spoedig moesten
moestenworden
wordengedistribueerd;
gedistribueerd;
dat
niet alleen
alleen het
hetparticulier
particulier huisgebruik,
huis gebruik, doch
doch ook
ook de
de nijverheid
nijverheid hiervan
hiervan de
de nadeelige
nadeelige
dat niet
gevolgen
onaervond, behoeft geen
geen betoog.
betoog.Zoo
Zoogoed
goeden
enzoo
zookwaad
kwaadals
alshet
hetging
gingtrachtte
trachttemen
men
gevolgen ondervond,
surrogaten, als
Limburgsche bruinkool
bruinkool te
te behelpen.
behelpen.
zich met surrogaten,
als turf
turf en
en Limburgsche
Ons
volk heeft
heeft zich
zichinindezen
dezendistributietijd
distributietijdniet
niet
beste
zijdelaten
latenkennen.
kennen.
Ons volk
vanvan
zijnûjn
beste
zijde
vrij algemeen
algemeen pogen,
pogen,om
omde
dedistributiebepalingen
distributiebepalingenteteontduiken,
ontduiken,wees
weesop
opeen
eenimmoraliteit,
immoraliteit,
Het vrij
die, in gunstiger omstandigheden
omstandigheden latent
meest brutale
brutale wijze
wijze tot
tot uiting
uiting
latent gebleven,
gebleven, thans
thans op
op de meest
kwam.
Vooral in
m~nigen kring
kring van
van gegoeden
gegoeden scheen
scheen men
men het
het als
als een
een soort
soort sport
sport tete bebekwam. Vooral
in menigen
schouwen,
door knoeien
knoeien en
enkonkelen
konkelenverboden
verbodenwaar
waartetebemachtigen.
bemachtigen.
schouwen, om door
demoraliseerend op de bevolking
bevolking der
der grensstreken
grensstreken werkte
werkte ook
ook de
desmokkelhandel.
smokkelhandel.
Zeer demoraliseerend
Daar kon
kon menigeen
menigeen de
de verleiding
verleiding niet weerstaan,
weerstaan, om
om de
defabelachtige
fabelachtige prijzen
prijzen te
te ontvangen,
ontvangen,
Daar
Duitschersbereid
bereidwaren
warenvoor
voorverschillende
verschillendeartikelen
artikelentetebetalen.
betalen.Tal
Talvan
vangrensbewoners,
grensbewoners,
welke de Duitschers
met een geregeld
geregeld en behoorlijk
behoorlijk bestaan,
om zich
zichaan
aan
met
bestaan, lieten
lieten hunne
hunne betrekking
betrekkingin
in den
den steek,
steek, om
den
zoo
winstgevenden
sluikhandel
te
wijden.
De
nauwkeurige
bekendheid
der
smokkeden zoo winstgevenden sluikhandel te wijden. De nauwkeurige bekendheid der smokkelaars
de plaatselijke
plaatselijke omgeving,
omgeving, dedevernuftig
vernuftiguitgedachte
uitgedachtesmokkellisten,
smokkellisten,maakten
maaktenhet
het
laars met de
uiterst moeilijk,
bedrijf den kop
kop in
in te
te drukken.
drukken. Nadat
Nadat allengs
allengs voor
voor bestrijding
bestrijding van
van den
den
uiterst
moeilijk, dit bedrijf
smokkelhandel
man aan
aan den
den legerdienst
legerdienst waren
waren onttrokken,
onttrokken, werd
werd na
na
smokkelhandel niet
niet minder
minder dan
dan 23000
23000 man
de teleurstellende
teleurstellende resultaten
resultaten van
de wet
wetbetreffende
betreffende „het
"het
van deze
deze maatregelen
maatregelenin
in April
April 1916 in de
vervoer en de
denederlage
nederlagevan
vangoederen"
goederen"eeneen
nieuw
stelsel
grensbewakingingevoerd,
ingevoerd,
vervoer
nieuw
stelsel
vanvan
. grensbewaking
waarbij de
van het
het toezicht
toezichtop
ophet
hetgrensverkeer
grensverkeerininhanden
handenkwam
kwamvan
vanden
denminister
minister
waarbij
de leiding van
van financiën.
financiën. Deze wet
wet had
had wel
weleen
eengunstiger
gunstigeruitwerking,
uitwerking,doch
docheen
eenalgeheel
algeheeluitroeien
uitroeienvan
van
van
den
sluikhandel bleek
bleek onmogelijk.
onmogelijk.
den sluikhandel
levensmiddelen- en
enbrandstoffennood
brandstoffennood baarde
baarde ook
ook de
de toenemende
toenemendewoningnood
woningnood
Naast de levensmiddelender Regeering
Regeering ernstige
De in
in 1914
1914reeds
reedsbestaande
bestaandeachterstand
achterstand in
in woningen
woningenwas
wasininden
den
der
ernstige zorg. De
loop
der oorlogsjaren
oorlogsjaren voortdurend
voortdurend nijpender
nijpender geworden,
gé!worden, omdat
omdat eenerzijds
eenerzijds de
departiculiere
particuliere
loop der
bouwnijverheid zich door de omstandigheden
omstandigheden gedwongen
gedwongen zag,
zag,hare
harewerkzaamheden
werkzaamheden zoo
zoogoed
goed
bouwnijverheid
als
geheel
te
staken,
anderûjds
de
tienduizenden
oorlogsvluchtelingen,
die
in
ons
land
een
als geheel staken, anderzijds de tienduizenden oorlogsvluchtelingen, die ons land een
onderdak
de vraag
vraag naar
naar woningen
woningen aanmerkelijk
aanm~rkelijk deed rijzen.
rijzen. Alleen
Alleen teteAmsterdan
Amsterdan
onderdak zochten,
zochten, de
gemeentelijken woningdienst
woningdienst in
in 1916
1916een
eentekort
tekortvastgesteld
vastgesteldvan
van11173,
I I 173,in
in1917
1917
werd door den gemeentelijken
en
in
1918
van
15708
woningen.
Ter
bestrijding
van
dezen
nood
beperkte
de
taak
van 14397
en
in
1918
van
15708
woningen.
Ter
b~strijding
van
dezen
nood
b~p~rkte
de
taak
14397
der overheid
zichvoornamelijk
voornamelijktot
tothet
hetvoorkomen
voorkomenvan
vanmisbruik,
misbruik,hetwelk
h~twe1kso
sommmige
mige huiseigenaren
huiseigenaren
overheid zich
trachtten te
te maken,
maken, door
door hun huurders óf
Of buitensporig
buitensporig hooge
hooge huurprijzen
huurprijzen
van het woninggebrek trachtten
te laten
laten betalen
betalenofOfop
opstraat
straattetezetten.
zetten.InInMaart
Maart1917
1917bepaalde
bepaaldededehuurcommissiewet,
huurcommissiewet,dat
dat
een woning
woning zonder
zonder toestemming
toestemming van de
de huurcommissie
huurcommissie niet
niet mocht
mocht worden
worden verhuurd
verhuurd voor
voor
een
een hoogeren
hooge ren prijs
prijs dan
dan die
dievan
van1I Jan.
Jan.1916.
1916.Een
Eenjaar
jaarlater
laterwerd
werddeze
dezewet
wetaangevuld
aangevuldmet
metdede
huuropzeggingswet,
welke
diende,
om
te
voorkomen,
dat
aan
een
huurder
de
huur
werd
ophuuropzeggingswet, welke diende, om voorkomen,
aan een huurder de huur werd opzonder dat
dat hij
hij een
eenander
anderonderdak
onderdak had
hadgevonden.
gevonden.Alleen
Alleende
dewoningnoodwet
woningnoodwetvan
vanJuni
Juni
gezegd, zonder
19r8
strekte direct,
direct, om
omininhet
hetwoningtekort
woningtekort zelve
zelve te
te voorzien.
voorzien. Krachtens
Krachtens deze
deze wet
wet kon
kon de
de
1918 strekte
Regeering voor
voor bepaalde
bepaalde gemeenten verklaren,
verklaren, dat de nood een
een dermate
dermate ernstigen
ernstigen omvang
omvang had
had
dat onmiddelijke
onmiddelijke voorziening
voorziening noodzakelijk
noodzakelijk was.
was. Was
Was deze
deze verklaring
verklaring afgelegd,
afgelegd, dan
dan
genomen, dat
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kon
K. B.
B.worden
wordenvoorgeschreven,
voorgeschreven,dat
datwoningen,
woningen,die,
die,tenzij
tenzijanders
anderswas
wasbepaald,
bepaald,tijdelijke
tijdelijke
kon bij K.
%der
derbetrekkelijke
betrekkelijke bouwkosten
bouwkosten
zouden zijn,
zijn,onmiddellijk
onmiddellijk werden
werden gebouwd:
gebouwd:9090%
noodwoningen zouden
zou door
door het
het Rijk
Rijk worden gedragen
gedragen 1).
Terwijl
geTerwijl ons geheele volk
volk aldus
aldus in
in
heele
zorgen leefde,
leefde, had
had in
in
zorgen
1916
een gedeelte
gedeelte bobo1916 een
een ongekend
ongekend
vendien een
krachtigen
te
krachtigen aanval
aanval te
doorstaan van~
Nederdoorstaan
van Nederland's
ouden natuurnatuurland's ouden
lijken vijand: het
het water.
water.
Nadat van
tot 12
Nadat
van Iz tot
der
Januari tengevolge der
Zuid-Westelijke . en
Zuid-Westelijke
en
de
Westelijke
winden de
Westelijke winden
waterstand
gemiddelde waterstand
in
Noord- en
en ZuiderZuiderin Noordzee reeds
zee
reeds 3o
30 tot
tot 70
70
e.M.
boven
het
normale
c.M. boven het normale
peil was
was gestegen,
gestegen,
peil
zweepte een
een even
even hehezweepte
vige
als langdurige
langdurige
vige als
Noord-Wester storm
storm
Noord-Wester
den i13den
14den
en 14den
den
3den c~ en
Januari
der
Januari het
het -water
water der
in stroomen
stroomen
Zuiderzee in
over
kust, met
met het
het
over de
de kust,
noodlottig gevolg,
gevolg, dat
dat
noodlottig
Marken en
de streek
streek
Marken
en de
ten Oosten
Oosten van
van ZaanZaandam,
het Noord-OosNoord-Oosdam, het
telijke
gedeelte van
van
telijke gedeelte
Utrecht, het
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Dalfsen,Hattem)
Hattem)doch
dochook
ookmeer
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G~durende het
h~t tijdvak
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1918 tot
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voor bestrijding
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Gouda, Schoonhoven)
Schoonhoven)werd
werdeen
een waterstand
vastgesteld hooger,
hooger, dan
dan sedert
sedert 1825
Gouda,
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1825 ooit
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Spakenburg, Bunschoten,
Bunschoten, Nijkerk,
Nijkerk, Meppel
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betreuren;; op
opMarken
Marken
wel
alleen
den vloed
vloed omgekomen
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Interneeringskamp te Harderwijk.
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H. M. de Koningin
Koningin en Z.
Z. K.
K. H.
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bij de
de
van
hulpverleening aan
bewoners der
overstroomde gebieden,
de bescherming
bescherming en
en
hulpverleening
aan de
de bewoners
der overstroomde
gebieden, als
als bij
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bepalingen moesten
moestenworden
worden geinterneerd,
geinterneerd,werden
werdeninterneeringsinterneeringskrachtens
depOts
opgericht, voor
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Dat
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.
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omdat hij
Zouden
we
die
geld
heeft voor
voor aanaanZouden we die vier
vier
geld heeft
lange jaren
schaffing
van ijzeren
ijzeren
lange
jaren ook
ook buiten
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hun leven moesten
hun
moesten bekoopen
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betreuren vielen.
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gehedenoorlog
oorloggingen
gingendoor
doormijnen
mijnenenentorpedo's
torpedo's8888Nederlandsche
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schepen
schepen met een
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2.275 millioen.
millioen.
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leening 1914 van 5 % in 41/2%, en in December 1918 een leening van f 350 millioen, welke
in het einde van 1919, dus na den oorlog, nog gevolgd werd door· een gedwongen leening
van f 450 millioen.
Deze getallen geven een beeld van de ontzaglijke financieele lasten, welke de oorlog
ons volk op de schouders heeft gelegd en weerlegt de legende, welke vooral in het buitenland
gretig geloof vond en nóg vindt, dat de oorlog voor het Nederlandsche volk "een voordeelig
zaakje" is geweest. Ongetwijfeld zijn er - individueel - in de eerste oorlogsjaren door sommigen ontzaglijke winsten gemaakt. Doch vooreerst zou men bij een onderzoek, naar wat
daarvan een jaar na den oorlog nog over was, niet onwaarschijnlijk tot verrassend teleurstellende resulNederlandsche staatstaten komen
-de vredesschuld is gedurende den
verliezen
hebben de
oorlog met
ongeveer
oorlogswinsten veelal
f 1.75 milverre overliard toegetroffen - en
nomen.
bovendien
Voegt men
had bij deze
daarbij een
oorlogswinverlies aan
sten
meer
Russische
een
verfondsen van
+ f 1.25 milschuiving in,
dan een verhard,
vermeerdering
meerderd
van,
het
met de evenvolksvermoFoto VER. FOTO-BUREAUX.
eens
aanDroogmaking der Zuiderzee.
zienlijke vergen
plaats
gehad. De
liezen
10
Oostenrijksche en Hongaarsche staatsfondsen, in Marken- en Kronen-speculaties en in
fondsen van particuliere ondernemingen in de centrale rijken, dan is voor ons volksvermogen
het saldo van den geheelen oorlog zonder eenigen twijfel belangrijk nadeelig.

Eindelijk, den IIden November 1918, werd aan het bloedvergieten een einde gemaakt! Met een zucht van verlichting werd het bericht van het uiteindelijk neerleggen der
wapenen ook in ons land vernomen. Het oorlogswerk was ten einde, een onmetelijk vredeswerk wachtte.
Niettegenstaande de zorgwekkende omstandigheden en de zware lasten, waaronder
ons volk gebukt ging, had het vredeswerk in ons land gedurende de oorlogsjaren niet geheel
stil gelegen. Op politiek gebied had het buitengewone staatsmanstalent van CORT VAN DER LINDEN
in 1917 een grondwetsherûening tot stand gebracht, waarbij, dank zij een compromis
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tusschen
rechts en
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tusschen rechts
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28sten Februari
Februari 1917
1917
kennis
maken.
kennis kunnen maken.
te Utrecht,
te
Utrecht, waarbij,
waarbij, in
in
Tengevolge van
van de
de
navolging
; ^' ^ .: r . f r:, ^, 1 ^
navolging
van DuitschDuitschalgemeeneverkiezingen
verkiezingen in
g g van
^ algemeens
land
met zijn
zijn „Leipziger
"Leipziger
1918, waarbij
waarbij de rechterrechterland met
Messe"
Frankrijk
zij geringe,
het geringe,
Messe"
enen
Frankrijk
met met "v;, ?^ , ^, ! % j zijde een,
zijdezij
een,
het
zijn „Foire
zijn
"Foire de
de Lyon",
Lyon",
meerderheid
behaalde,
ook Nederland
ook
Nederland zijn
zijn cencenhad het
hete extra-parlemenhad
xtra-parlemen
trum kreeg,
Kabinet -CORT VAN
trum
kreeg, waar
waar handehande- Gedenkpenning,
geslagen ter
VAN DER
DER
gelegenheid tair Kabinet-CoRT
Gedenkpenning, geslagen
ter ge1egenhed
laars en
laars
en industrieelen
industrieelen van
van 18
IS November
November 1918
19 15 door
door de
de Kon.
plaats gemaakt
gemaakt
Kon. LINDEN plaats
elkaar
elkaar kunnen ontmoeten BEGEER. (Geschenk der Edelmetaalbedrijrechtsche minisEdelmetaalbedrij- voor het rechtsche
terie-RUYs
ven te
te 's-Gravenhage).
terie-Ruys DE
BEERENen met
met de
de nieuwste
nieuwste vinvinDE BEERENven
dingen op
op ieders
ieders gebied
gebied
BROUCK. Op
dit kabinet
kabinet
dingen
BROUCK.
Op dit
de zware
zware taak,
taak, om
ombijbijden
denopbouw
opbouwvan
vanhet
hetvele,
vele,dat
datons
onsvolk,
volk,door
doorden
denoorlogsnood
oorlogsnood
rustte
rustte de
had . moeten
moeten afbreken,
afbreken, bij
het herstel
herstel van
vanwat
watmen
menmet
metleede
leedeoogen
oogenhad
hadzien
zien
bij het
gedwongen, had
wegkwijnen of
ineenstorten, krachtige
vooruitziende leiding
leiding tetegeven.
geven.
wegkwijnen
of ineenstorten,
krachtige en
en ver vooruitziende
Ternauwernood aan
bewind, werden
werden de
de aandacht
aandacht en
en zorg
zorg der
derRegeering
Regeering geheel
geheel
Ternauwernood
aanhet
het bewind,
beslaggenomen
genomendoor
dooreen
eenernstige
ernstigebinnenlandsche
binnenlandscheberoering.
beroering.Nadat
Nadathet
hetvaderland
vaderlandvier
vier
in beslag
jaar lang op merkwaardige
merkwaardige wijze aan
aan den
den wereldoorlog
wereldoorlog was
was ontkomen,
ontkomen,dreigde
dreigde ons
ons volk,
volk, toen
toen
jaar
Europa reeds
worden prijsgegeven
prijsgegeven aan
aan de
de ellende
ellendevan
van
de wapenen
wapenenin
in geheel
geheel Europa
reeds rustten,
rustten, nog
nog te worden
den burgeroorlog.
burgeroorlog.
relletje in
in de
de Harskamp,
Harskamp, waar
waar soldaten
soldaten aan
aan hun
hun wensch,
wensch,om
omonmiddellijk
onmiddellijkgedegedeEen relletje
mobiliseerd
te
worden,
kracht
meenden
te
kunnen
bijzetten
door
vernieling,
brandstichting
mobiliseerd te worden, kracht meenden te kunnen bijzetten door vernieling, brandstichting
insubordinatie, was
was de
de aanleiding
aanleiding tot eenige
eenige interpellaties
interpellaties in
in de
deKamer,
Kamer,waarbij
waarbij de
de
en insubordinatie,
socialistische en
en communistische
communistischewoordvoerders
woordvoerdersininduidelijke
duidelijkebewoordingen
bewoordingenopopaanstaande
aanstaande
socialistische
revolutionnaire woelingen
Regeering kwam
kwam ten slotte aan
aan de
de gestelde
gestelde eischen
eischen
revolutionnaire
woelingen zinspeelden. De Regeering
verregaand tegemoet,
dat zelfs
zelfs TROELSTRA
TROELSTRA zich bevredigd
bevredigd toonde
toonde en
en verklaarde
verklaarde „geen
"geen
zoo verregaand
tegemoet, dat
aanleiding te hebben
hebben om
om de
de Regeering
Regeering ons
ons vertrouwen
vertrouwen op
op te
te zeggen".
zeggen".
aanleiding
Schenendeze
deze moeilijkheden
moeilijkhedentijdig
tijdigtete zijn afgewend, de wereldschokkende gebeurtenissen
gebeurtenissen
Schenen
in het
het buitenland
buitenland deden
deden dit
dit„vertrouwen"
"vertrouwen"der
der socialisten
socialistenin
inonze
onzeRegeering
Regeeringslechts
slechtsvan
vankorten
korten
in
duur zijn.
zijn. De
De matrozenopstand
matrozenopstand te Kiel
Kiel op
op 66November,
November, de
deuitroeping
uitroeping van
van de
deRepubliek
Republiek in
in
duur
.

,.
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volgenden dag,
dag, de
de troonsafstand
troonsafstand van den Keizer
Keizer op
op Zaterdag
Zaterdag 99 November,
November,gevolgd
gevolgd
Beieren den volgenden
vlucht naar
naar ons
ons land,
land,en
endededaarmede
daarmedegepaard
gepaardgaande
gaandealgeheele
algeheeleomwenteling
omwentelinginin
door diens vlucht
Duitschland, welke
welke de
de regeering
regeering ininhanden
handenlegde
legdevan
vanenkele
enkele
vooraanstaandesocialisten,
socialisten,
Duitschland,
vooraanstaande
misten hunne
hunne uitwerking
uitwerking op
revolutionnaire geesten
In zijne
zijnebebemisten
op de
de revolutionnaire
geestenook
ookhier
hiertete lande
lande niet.
niet. In
wondering voor
voor hetgeen
hetgeen dedepartijgenooten
partijgenooten ininDuitschland
Duitschlandhadden
haddenbereikt,
bereikt, blind
blindvoor
voor
wondering
psychisch verschil
verschil tusschen
tusschen een
een overwonnen,
overwonnen, uitgehongerd
uitgehongerd en uitgeput
uitgeput volk
volk als
als het Duitsche
Duitsche
het psychisch
een vreedzaam,
vreedzaam, betrekkelijk
het onze,
onze,meende
meende
en een
betrekkelijkwelvarend
welvarendenen veerkrachtig
veerkrachtigvolk
volk als
als het
TROELSTRA,
dat
de
revolutie
niet
bij
Zevenaar
halt
mocht
houden
en
dat
wat
ginds
gebeurd
TROELSTRA, dat de revolutie niet bij Zevenaar halt mocht houden en dat
ginds gebeurd
hier kon
kon geschieden.
geschieden.Snorkende
Snorkende manifesten,
manifesten,met
metprograms
programsvan
'vaneischen
eischenverschenen
verschenen
was ook hier
de socialistische
socialistische dagbladen,
dagbladen, vergaderingen
vergaderingen werden
werden belegd,
belegd, waarin
waarin de
de arbeiders
arbeiders in
in hartshartsin de
TROELSTRA
tochtelijke bewoordingen
bewoordingen tot
totrevolutie
revolutiewerden
werden
opgezweept.
I2 November
tochtelijke
opgezweept.
12 November
hieldhield
TROELSTRA
revolutierede in de Kamer.
Kamer. Ons
Ons volk,
volk, diep
dieponder
onderden
denindruk
indrukvan
vandedegebeurtenissen
gebeurtenissenover
over
zijn revolutierede
onze Oostgrenzen,
Oostgrenzen, was
was door
door het
het optreden
optreden van
van den
densocialistenleider
socialistenleider als
als met
metschrik
schrikgeslagen.
geslagen.
Men waande
waande de
revolutie reeds
Onze Regeering
Regeering was
was echter
echter op haar
haar post;
post; zij
zij
Men
de revolutie
reeds in
in ons
ons land.
land. Onze
toonde zich
zich aanstonds
aanstonds onbevreesd
onbevreesd en
endoortastend
doortastend in
inhaar
haar optreden
optreden en
en niet
nietvan
vanzins,
zins,een
een
toonde
revolutiedreigement te
te wijken.
wijken. Aan
Aandeze
dezeflinke
flinkehouding
houdingvan
vande
deRegeering,
Regeering,
voet breed voor het revolutiedreigement
waarvoor,
zooals
sommige
ingewijden
wisten
te
vertellen,
de
eer
voornamelijk
aan RUYs
waarvoor, zooals sommige ingewijden wisten te vertellen, de eer voornamelijk aan
DE BEERENBROUCK
BEERENBRoucK persoonlijk
persoonlijk schijnt
komen, is bovenal
bovenal te
te danken,
danken, dat
dat ons
ons land
land voor
voor
schijnt toe
toe te
te komen,
DE
burgertwisten gespaard
gespaard bleef.
bleef.
bloedige burgertwisten
In zijn
zijn vreugde
vreugde over
over den
dengelukkigen
gelukkigenafloop
afloopvan
vanditdit
onverantwoordelijkavontuur,
avontuur,
onverantwoordelijk
richtte
ons
geheele
volk
zich
spontaan
tot
het
symbool
van
zijn
nationale
eenheid,
de
richtte ons geheele volk zich spontaan tot het symbool van zijn nationale eenheid, de
verpersoonlijking van
Koningin.Onder
Onderdede
verpersoonlijking
van zijn
zijn historische
historische saamhoorigheid:
saámhoorigheid: tot
tot zijn
zijn geliefde Koningin.
talrijke huldebetoogingen,
den lande
lande H.
H. M.
M. gebracht,
gebracht, was
was die, welken
welken den
den i8den
I8den
talrijke
huldebetoogingen, alom
alom in den
November op het
het Malieveld
Malieveld tete's-Gravenhage
's-Gravenhage plaats
plaats vond,
vond,iningeestdrift
geestdriftenenspontaniteit
spontaniteit
November
wel de
de meest
meest treffende.
treffende. Onder
Onder de
de daverende
daverende toejuichingen
toejuichingen van
van het
het volk,
volk,spanden
spandensoldaten
soldaten
de
de paarden
paarden van
van het
hetKoninklijk
Koninklijkrijtuig
rijtuigaf,af,enen
onder
een
onbeschrijflijk
enthousiasme
werd de
onder een onbeschrijflijk enthousiasme werd
staande in
inMaar
Haar rijtuig, met het
het Prinsesje
Prinsesje aan
aanHaar
Haarzijde,
zijde,voorafgegaan
voorafgegaandoor
doorbijna
bijna
Koningin, staande
ministerie, te
te midden
midden van
van een
een opstuwende
opstuwende en
enjubelende
jubelendemenigte,
menigte,door
doorde
desoldaten
soldaten
het geheele ministerie,
over
veld rondgereden.
rondgereden.
over het veld
Dit was het
hetantwoord
antwoordvanvan
Nederlandsche
op TROELSTRA'S verklaring
verklaring in
inde
de
hethet
Nederlandsche
volkvolk
op TROELSTRA'S
hij „zich
"zich verplicht
verplicht gevoelde
gevoeldetetegrijpen
grijpennaar
naarde
destaatsmacht"
staatsmacht"! !
Kamer,
Kamer, dat hij
Het jaar
jaar 1918
I9I8zou
zOUniettemin
nietteminom
omandere
andere redenen
redenenvoor
voormenigeen
menigeeneen
eendroevig
droevigeinde
einde
nemen, en talrijke
talrijke gezinnen onverwachts
rouw dompelen.
dompelen. In
Inkorten
kortentijd
tijdverspreidde
verspreidde
onverwachts in diepen rouw
zich over de
de geheele
geheele wereld
wereld een
een pandemie
pandemievan
vaneen
eentot
totdusver
dusveronbekende
onbekendeziekte
ziektewelke,
welke,eenigseenigszins op influenza
influenza gelijkend,
gelijkend, veel virulenter en
en gevaarlijker
gevaarlijker bleek dan deze. De
De Spaansche
Spaanschegriep,
griep,
wij uit
uitSpanje
Spanjehet
heteerst
eerstvan
vanhaar
haarals
alsepidemie
epidemievernamen,
vernamen,
vermoedelijk
vermoedelijk aldus
aldus genoemd, omdat wij
geheelewereld
wereldmeer
meermenschen
menschengedood
gedooddan
danininden
denwereldoorlog
wereldoorlog
heeft, naar
naar schatting,
schatting, over
overdedegeheele
gesneuveld zijn.
te lande
landeheeft
heeftdedeziekte,
ziekte,welke
welkevoornamelijk
voornamelijkjuist
juistmenschen
menschenininde
de
zijn. Alleen hier te
kracht
wegrukte, meer
meer dan
dan 42.000
42.000slachtoffers
slachtoffersgemaakt.
gemaakt. Het
Hetsterftesterftekracht van
van hun leven aantastte en wegrukte,
cijfer
gemiddeld15,80
I5,80per
perduizend
duizend
cijfer aan
aan influenza
influenza en aan
aan verwante
verwante ziekten,
ziekten, hetwelk
hetwelk I9I3-I9I7
1913-1917 gemiddeld
en per jaar
302,65
p. d.
d.en
en
jaar bedroeg,
bedroeg,was
wasin
in November
November I9I8,
1918, den
den ergsten
ergsten maand,
maand, gestegen
gestegen tot 302,
65 p.
p. j. Het verloóp
even snel
snelals
alsschokkend.
schokkend.Een
Eenschijnbaar
schijnbaar lichte
lichte ongesteldheid
ongesteldheid
verloop der
der ziekte
ziekte was even
nam weldra
weldra den
den vorm
vorm aan
nam
aan van
van hevige
hevige benauwdheden,
benauwdheden, door
door een
een uitgebreide
uitgebreide longontsteking
longontsteking
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veroor~aakt. De
patient kreeg,
kreeg, doordat
doordat hij
hijgeen
geenzuurstof
~uurstöf
meer
kon
krijgen,meestal
meestaleen
een
veroorzaakt.
De patient
meer
kon
krijgen,
zwart
~wart blauwe
blauwe gelaatskleur
gelaatskleur (hetgeen
(hetgeen bij
bij het
hetvolk
volkdedeveronderstelling
veronderstellingwekte,
wekte,dat
datdedegriep
griep
een soort
soort „zwarte
,.~wartepest"
pest"was),
was),waarop
waarop gewoonlijk
gewoonlijk binnen
binnen 24
24 uur
uur de
de dood
dood aan
aan het
het lijden
lijden een
een
maakte. De
De ziekte
ziektewerd
werdvermoedelijk
vermoedelijkveroor~aakt
door een
een kwaadaardige,
kwaadaardige, tot dusver
dusver onbeonbeeinde maakte.
veroorzaakt door
kende
microbe, aan
aanwelker
welkerverspreiding
verspreidingover
overde
degeheele
geheelewereld
wereld - ook
Indië woedde
woedde de
de
kende microbe,
ook in
in Indië
epidemie hevig
hevig - de oorlogstoestand
oorlogstoestand mede
vlektyphus, welke
welke zich
~ich omstreeks
omstreeks
mede debet
debet was. De vlektyphus,
dienzelfden
tijd in
in Rotterdam
Rotterdam heeft
heeft voorgedaan
voorgedaan en
en waarschijnlijk
waarschijnlijk was
overgebracht door
door
dienzelfden tijd
was overgebracht
ongedierte
talrijke daar
daar verblijvende
verblijvende Russen
Russen en
en Polen,
Polen, bleef,
bleef,dank
dankzijzijonmiddellijk
onmiddellijkgegeongedierte der talrijke
troffen
hygiënische maatregelen,
maatregelen, gelukkig
gelukkig tot
tot enkele
enkele gevallen
gevallenbeperkt.
beperkt.
troffen hygiënische
De meening,
meening, dat
datdedeSpaansche
Spaanschegriep
griepeen
eengevolg
gevolgwas
wasvan
vangebrekkige
gebrekkige voeding
voeding gegedurende
de oorlogsjaren,
oorlogsjaren, wordt
wordt weerlegd
weerlegd door
doorhet
hetfeit,
feit,dat
datook
ookzeer
zeerkrachtige
krachtigegestellen
gestellen
durende de
eraan
bezweken, evenals
evenals door
door het
het verschijnsel,
verschijnsel, dat
de epidemie
epidemie onder
onder de
de gegoeden
gegoeden niet
niet
eraan bezweken,
dat de
minder
woedde dan
dan onder
onder de
de minvermogenden.
minvermogenden. Dat
Dat echter
echter de
dejarenlange
jarenlangeondervoeding
ondervoedingeen
een
minder woedde
zeer ongunstigen
ongunstigen invloed
invloed had
hadop
opden
denalgemeenen
algemeenengezondheidstoestand,
gezondheidstoestand,spreekt
spreektwel
welvanzelf.
vanzelf.
zeer
Veler
dat, als
als de
de oorlog
oorlog maar
maar eenmaal
eenmaal voorbij
voorbij was, men
men zich
zichaan
aanveel,
veel,dat
datnog
nogslechts
slechts
Veler hoop, dat,
de herinnering
herinnering voortleefde,
voortleefde, als
bleek spoedig
spoedig ijdel.
ijdel.
in de
alsvan
vanouds
oudstetegoed
goed zou
zou kunnen
kunnen doen, bleek
De geweldige
geweldige afbraak
afbraak gedurende
de
oorlogsjaren,
waarbij
economische
overwegingen
omtrent
gedurende
oorlogsjaren, waarbij
overwegingen omtrent
hetgeen
na den
den oorlog
oorlogzou
zoumoeten
moeten
gebeuren
uitteraardniet
niet
meêtelden,
ontzaglijke
hetgeen na
gebeuren
uitteraard
meêtelden,
dede
ontzaglijke
kapitaalvernietiging, de uitschakeling
uitschakeling van
van de
de centrale
centrale en
en Oost-Europeesche
Oost-Europeesche mogendheden
mogendheden in
in
kapitaalvernietiging,
proces der
derwereld-productie,
wereld-productie,dede
hopelooze
ontwrichtingvan
vanhet
het
economischverkeer,
verkeer,
het proces
hopelooze
ontwrichting
economisch
deden de
de prijzen
prijzen der
der goederen
goederen sprongsgewijze
sprongsgewijze stijgen
stijgen en
en maakte
maakte 1919
1919tot
tothet
hetduurtejaar.
duurtejaar.De
De
prijzen van
van 45
45artikelen,
artikelen, w.o.
w.o.de
demeest
meestnoodzakelijke
noodzakelijke levensbehoeften,
levensbehoeften, bedroegen
bedroegen in
ons
prijzen
in ons
land, op
op een
een basis
basis van
van 100
zoo voor
voorhet
hetgemiddelde,
gemiddelde,gedurende
gedurendededejaren
jaren19°1-1910,
1901 1910, in 1914:
land,
1914: 138,
138,
in
370,
in 1918
(met
December
in 1915:
1915: 160,
160, in
in 1916:
1916:213,
213,inin1917:
1917:
370,
in 1918
(met
Decemberals
alstoppunt)
toppunt):: 493,
493, in
in
1919:
De schromelijke
schromelijke duurte, welke
welke ininden
denrantsoeneeringstijd
rantsoeneeringstijd niet
nietminder
minderheerschte,
heerschte,
1919: 363. De
het volk
volk als
als het
hetware
ware verborgen
verborgen was
was gebleven
geblevenachter
achter den
densluier
sluierder
deroverheidsoverheidsvoor het
doch toen voor
maatregelen,
trad thans, nu de
de rantsoeneering
rantsoeneering was
was opgeheven,
opgeheven,en
envoortbrenging
voortbrenging en
enverdeeling
verdeeling
maatregelen, trad
allengs
aan het
het vrije
vrije bedrijf
bedrijf werden
werden teruggegeven,
teruggegeven, in het
het volle
volle licht
lichten
enwerd
werdininmenig
menig
allengs weer aan
gezin nijpend gevoeld.
gevoeld. Daarbij
Daarbij kwam,
kwam, dat
dat de
de stijging
stijgingder
derprijzen,
prijzen,ook
ookvoor
voordagelijksche
dagelijkschelevenslevensbehoeften, alom eischen tot
tot verhooging
verhooging van
van loonen
loonen en
ensalarissen
salarissen ten
tengevolge
gevolgehad.
had.Daar
Daarechter
echter
loonen
en salarissen
salarissen een
een belangrijke
belangrijke factor
factor vormen
vormen der
der productiekosten,
productiekosten, werden
werden ook
ookdeze
deze
loonen en
aanzienlijk
duurder worden
worden der
der producten
producten tengevolge
tengevolge moest hebben,
hebben,
aanzienlijk hooger,
hooger, wat
wat weer
weer het
het duurder
hetgeen
dan wederom
wederom tot nieuwe
nieuwe eischen
eischen om
omloonsverhooging
loonsverhooging aanleiding
aanleiding gaf.
gaf. Zoo
Zoo draaiden
draaiden
hetgeen dan
duurte
loonsverhooging in een
een cirkel
cirkel rond,
rond, ontstond
ontstond een
eenwedloop
wedlooptusschen
tusschenhooge
hoogeprijzen
prijzen
duurte en loonsverhooging
en
hooge loonen,
loonen, waarbij
waarbij beurtelings
andersgezegd
gezegddaalde
daalde
en hooge
beurtelingsde
de een
een den
den ander
ander inhaalde,
inhaalde,- anders
de koopkracht
koopkracht van het
het geld
geld zienderoogen.
zienderoogen. Een
Een poging
poging der
der Regeering,
Regeering, om
om door
door een
een„duurte,.duurtewet" aan
aan dit
dit verschijnsel
verschijnsel een
eeneinde
eindetetemaken,
maken,stuitte
stuitteafafopophet
hetverzet
verzetder
derTweede
TweedeKamer,
Kamer,die
die
van een
een dergelijk
dergelijk kunstmatig
kunstmatig ingrijpen
ingrijpen weinig
weinig heil
heilverwachtte.
verwachtte.Alleen
Alleenalgemeene
algemeenemedewermedewervan
king
aan het wegnemen
wegnemen der
der oorzaken
oorzaken van dit
dit euvel,
euvel, m.a.w.
m.a.w.bevordering
bevordering van
vanhet
hetvrije
vrijeinterinterking aan
verkeer, opbeuring
opbeuring van
van de
de thans
thanslam
lamgeslagen,
geslagen,eertijds
eertijdsvlijtig
vlijtigproduceeproduceenationale economische verkeer,
rende
volkeren en
en bovenal
bovenal verhooging
verhooging van
van de
de nationale
nationale productie,
productie, zou
~ou hier
hierop
opden
denlangen
langen
rende volkeren
duur genezing kunnen
kunnen brengen.
brengen.
duur
Mede uit dien
dien hoofde
hoofde zagen
~agen sommige
sommige economisten
economisten en
en industrieelen
industrieelen niet
niet zonder
~onder bebeMede
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zorgdheid in
in November
zorgdheid
November 1919
I9I9 de nieuwe
nieuwe arbeidswet,
arbeidswet, met
met haar
haar 8-urigen
8-urigen werkdag
werkdag en
en 45-urige
45-urige
werkweek
gevolgen van
van deze
deze wet,
wet,zoowel
zoowelten
tenaanzien
aanzien
werkweek tot
tot stand
stand komen.
komen. Beducht voor de ernstige gevolgen
van
aandeel in de wereldproductie
wereldproductie als
als van
van de
de handhaving
handhaving der
der economische
economischeen
enindustrieele
industrieele
van ons aandeel
positie van ons land, vroegen zij zich met
met bezorgdheid
bezorgdheid af,
af, of
ofhet
het nu wel het geschikte oogenblik
de tijdsomtijdsomwas,
economischen eisch van hoogere
hoogere en goedkoopere
goedkoopere productie,
was, om den economischen
productie, welke
welke de
standigheden
sociale overweging
overweging van
van meerdere
meerdere vrijheid
vrijheid voor
voor
standigheden onverbiddelijk
onverbiddelijkstelden,
stelden, aan
aan de sociale
den arbeider
De vloedgolf
vloedgolf van
van sociale
sociale wetten,
wetten, sociale
sociale plannen,
plannen,
den
arbeider ondergeschikt
ondergeschikt te maken
maken 1). De
sociale
geheele wereld,
wereld, welke
welke een
gevolg was
was van
van de
de verschuiving
verschuiving in
inde
de
sociale geestdrift
geestdrift over
over de
de geheele
een gevolg
politieke
sociale machtsverhoudingen
machtsverhoudingen sedert
revolutie in
in middenmidden-enenOost-Europa
Oost-Europa
politieke en
en sociale
sedert de
de revolutie
welangst
angstvoor
voorrevolutionnaire
revolutionnaire uitbarstingen
uitbarstingen verscholen
verscholen ging),
ging),
(en waaronder
waaronder bij menigeen
menigeen ook
ookwel
spoelde
deze bedenkingen,
bedenkingen, zoowel
zoowel hier
hier te
te lande,
lande,als
alselders,
elders,echter
echtergemakkelijk
gemakkelijk weg.
weg.
spoelde deze
Van grootent
invloed op die
Van
grooten invloed
die overijldheid,
overijldh.eid,waarmede
waarmedemen
menopopsociaal
sociaalgebied
gebiednauwelijks
nauwelijks
de
meest radicale
radicale maatregelen
maatregelen meende
meende tetekunnen
kunnentreffen
treffenenenonoverzienbare
onoverzienbareplannen
plannenvoor
voor
de meest
de naaste
naaste toekomst
toekomst meende
meendetetekunnen
kunnenberamen,
beramen,was
wasook
ook de
de schijnbaar
schijnbaar buitengewoon gunstige
gunstige
financieele
toestand van
van ons
onsland.
land.De
Deongekend
ongekendgunstige
gunstigeconjunctuur,
conjunctuur,de
dedaarmede
daarmedeuitteraard
uitteraard
financieele toestand
gepaard
minderwaardiggeld!
geld! gepaard gaande
gaandeaanzienlijke
aanzienlijkevermeerdering
vermeerderingder
derstaatsinkomsten,
staatsinkomsten,- ininminderwaardig
zoowel door belastingopbrengst
belastingopbrengst als
als door
door hoogere
hoogere renumeratie
renumeratie van diensten,
diensten, wekten
wekten bij
bij velen,
velen,
en
daaronder ook
hen, die
diede
dehoogste
hoogsteenenmeest
meest
verantwoordelijkeposten
postenbekleedden,
bekleedden, het
het
en daaronder
ook hen,
verantwoordelijke
gevoel, van:
andere
gevoel,
van: „Geld
"Geldspielt
spieltkeine
keineRolle",
Rolle",waardoor
waardoordedeééne
éénenanadede
andereontzaglijke
ontzaglijkeuitgave
uitgave
door
de Regeering
Regeering voorgesteld
voorgesteld enendoor
doorhet
hetParlement
Parlementblijmoedig
blijmoediggevoteerd
gevoteerdwerd.
werd.Naast
Naastdede
door de
talrijke
vooral de
de nieuwe
nieuwe tot
totuitvoering
uitvoeringvan
vanhet
hetgewijgewijtalrijkeuitgaven
uitgavenop
opsociaal
sociaal gebied,
gebied, was
was het vooral
zigde art.
art. 192
tot tot
stand
gekomen
lageronderwijswet,
I92 der
dergrondwet,
grondwet,ininiglo
I920
stand
gekomen
lageronderwijswet,welke
welkededestaatsstaatsuitgaven
onderwijs tot
tot ininhet
hetongerijmde
ongerijmdeopdreven.
opdreven.
Talrijkeschoolbesturen
schoolbesturennl.,
nl.,
uitgaven over
over het onderwijs
Talrijke
bleken de
definancieele
financieelegelijkstelling
gelijkstellingvan
vanbijzonder
bijzonderenenopenbaar
openbaaronderwijs
onderwijs
vooral ten plattelande, bleken
te beschouwen
als een
een financieele
financieeie vrijstelling,
vrijstelling,om
omopopoverheidskosten
overheidskostennaar
naarhartelust
hartelustscholen
scholen
beschouwen als
te bouwen.
bouwen.
fellehaat,
haat,waarwaarvrede tusschen
tusschen de
debelligerente
belligerentemogendheden
mogendhedenwas
wasgeteekend;
geteekend;de
defelle
De vrede
de oorlogvoerende
oorlogvoerendevolkeren
volkerenvier
vierjaar
jaarlang
langelkaar
elkaar hadden
hadden bestreden,
bestreden, was
was hiermede
hiermede echter
echter
mede de
geenszins plotseling
vriendschap en
verkeerd.
DeDe
Volkenbond,
- die
die
geenszins
plotseling in
in vriendschap
en vredelievendheid
vredelievendheid
verkeerd.
Volkenbond,
vrucht van
van het
het vredesverdrag,
Vl'edesverdrag, op
op welker
welker groei
groei en
enontwikkeling
ontwikkeling de
de aaandacht
het
vrucht
andacht van
van het
pacifisme der
- kan
kan thans
thans dan
dan ook
ooknog
nogniet
nietanders
anders
pacifisme
der geheele
geheelewereld
wereldzich
zichconcentreert
concentreert
als het
hettrekken
trekken van
van een
een ideëele
ideëelewissel
wisselop
opeen
eenvreedzamer
vreedzameren
engelukkiger
gelukkiger
dan als
worden beschouwd dan
zalhebben.
hebben.Voorshands
Voorshandsisisvan
vandedenaastnaasttoekomst, welke
welke het
hetnageslacht
nageslacht eens
eenstetehonoreeren
honoreerenzal
toekomst,
bond van
vanoverwinnaars,
overwinnaars,
bijgelegen doeleinden
bijgelegen
doeleinden wel
wel het
het voornaamste
voornaamstede
de omvorming
omvorming van dezen bond
waarlijken volkenbond, waarin voor elk
geenmeerderheid
meerderheid
een waanlijken
tot een
elk beschaafd
beschaafd volk
volk plaats
plaats is, en geen
militair en
en economisch
economischmachtigen
machtigenaan
aaneen
eenminderheid
minderheidvan
vankleine
kleineenendoor
dooroorlog
oorlogverzwakte
verzwakte
van militair
kan opleggen. Doch ook
ook het
het bereiken
bereiken van
van dit
ditdoel,
doel,zal
zaleerst
eerstna
naeen
eenlangzaam
langzaam
staten haar
haar wil kan
staten
uitzieken
uitzieken van
van de
de oorlogspsychose
oorlogspsychose mogelijk
mogelijk zijn.
zijn.
het zich
zich terdege
terdege bewust
bewustvan
vande
deinterinterland trad
trad tot
tot den
den Volkenbond toe,
toe, al was het
Ook ons land
nationale plichten, welke
welke het
het daardoor
daardoor op zich
zich nam,
nam, en
en verloor
verloor het
het de
deoffers,
offers,welke
welke het
hetzich
zich
nationale
i)
leidde de
de Arbeidswet
I) Alleen
Alleenvoor
voordedetwee
tweegroote
grootespoorwegmaatschappijen
spoorwegmaatschappijen leidde
Arbeidswet tot
tot nieuwe
nieuweaanaanstelling
van f 15
stelling van
van 8000
8000 personen
personen en tot
tot een
een stijging
stijging der
der uitgaven
uitgaven van
IS àà 20 millioen.
millioen.
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aanûen zijner
zijner volstrekte
volstrekte souvereiniteit
souvereiniteitdaardoor
daardoor wellicht
wellicht zou
zoumoeten
moetengetroosten,
getroosten,geensgeensten aanzien
zins
het oog.
oog. Nog
Nogafgezien
afgezienvan
vandedeongewenschte
ongewenschtepositie,
positie,waarin
waarin ons
ons land
land inindedeEuroEurozins uit het
was
peesche constellatie
constellatie vermoedelijk
vermoedelijk zou
zoukomen
komenteteverkeeren,
verkeeren,indien
indienhet
hetzich
zichafzijdig
afzijdighield,
hield,was
peesche
niet
achter
mocht
HUGO
DE
GROOT
men
hier
vrij
algemeen
van
meening,
dat
het
volk
van
HUGO
DE
GROOT
achter
mocht
men hier vrij algemeen van meening, dat het volk van
blijven'bij
dan voorshands
voorshands nog
noghoogst
hoogstgebrekkige
gebrekkige poging,
poging, om
om een
een vreedvreedblijven' bijdeze
deze nieuwe,
nieuwe, zij
zij het dan
zame samenleving der
zame
der volkeren
volkeren tete bevorderen.
bevorderen.
Naast den Volkenbond
Volkenbond werd, eveneens als een
een der
der weinige
weinige gunstige
gunstige gevolgen
gevolgenvan
vanden
den
Naast
wereldoorlog, in het
het leven
leven geroepen
geroepeneen
eenPermanent
PermanentHof
Hofvoor
voorInternationale
InternationaleJustitie,
Justitie,een
eenhoogste
hoogste
rechtbank
Dat ons
ons volk
volk zijn
zijnouden
oudennaam
naamop
opvolkenrechtelijk
volkenrechtelijk
rechtbank voor volkenrechtelijke
volkenrechtelijke geschillen.
geschillen. Dat
de zijde
van de Regeering
en
gebied
en diplomatiek
diplomatiek
gebied de zijde van de
Regeering
B.C.
C.J.J.LODER.
LODER. Voorzitter
Voorzitter van
van het
het der Vereenigde
Staten van
van
oorlog geenszins
geenszins Mr. B.
Vereenigde Staten
door den oorlog
Permanente Hof
Hofvoor
voor Internationale
Internationale Justitie
Justitie.. Noord-Amerika
Noord-Amerika gewerd,
gewerd,
verloren had,
had, mocht
mocht blijblij- Permanente
verloren
ken
de eer,
eer, die
die onzen
onzen
om deel te
te nemen
nemen aan
aan een
ken uit de
conferentie te Washingminister
van buitenlandbuitenlandconferentie
Washingminister van
sche
zaken te
te beurt
beurt viel
viel
ton, waar
waar o.m.
o.m. de
de vraagvraagsche zaken
stukken van
van den
door zijn
zijn verkiezing
verkiezing tot
tot
stukken
den Stillen
Stillen
door
Oceaan en het Verre OosVoorzitter van de tweede
tweede
Oceaan
Voorzitter
ten
ten aan
aan de
de orde
orde waren
waren
volkenbondsvergadering
gesteld.
Aan dit
in 1921
I92I te
Genève, als
als
gesteld. Aan
dit overleg
overleg
te Genève,
ook
uit de
de onderscheionderscheinam onze delegatie,
delegatie, onder
onder
ook uit
de
persoonlijke leiding van
ding, dat
bij de
de opening
opening
depersoonlijkeleidingvan
ding,
dat bij
onzen minister
ministervan
buitenvan het
het Permanente
Permanente Hof
Hof
van buitenvan
den oden
I5denFebruari
Februari I922
landsche zaken
zaken met
met groote
den
1922
belangstelling
en klaar's-Gravenhage wederwederbelangstelling en
klaarte 's-Gravenhage
blijkelijk
succes deel.
om een Nederlander,
Nederlander, Mr.
Mr.
blijkelijk succes
deel.
Het
resultaat
der
confeLODER,
's
Hof's
eerste
resultaat
der
confeLODER, 's Hof's eerste
12 NoVoorzitter was.
rentie, welke
welke van
van I2
Onze positie
positie als
als
vemberr92I
vember
1921 tot 7 Februari
Onze
zoowel
koloniale mogendheid
mogendheid
1922 duurde, was zoowel
koloniale
vond erkenning in de uituit internationaal
internationaal als
uit
als uit
noodiging, welke
welke ons
ons van
van
nationaal oogpunt
oogpunt ververnationaal
trouwenwekkend.
De Vereenigde
VereenigdeStaten,
Staten,het
hetBritsche
BritscheRijk,
Rijk,
Frankrijkenen
Japanverklaarden
verklaarden
trouwenwekkend. De
Frankrijk
Japan
zij „firmly
"firmlyresolved"
resolved"waren
warenom
omdederechten
rechtenvan
vanNederland
Nederland
Regeering uitdrukkelijk,
uitdrukkelijk, dat
dat zij
onze Regeering
ten aanzien
aanzien van
van zijn
zijn koloniaal
koloniaal eilandenbezit
eilandenbezit te
te eerbiedigen.
eerbiedigen.
Was ten opzichte van
van onze
onze verhoudingen
verhoudingen tot
tot het
hetbuitenland
buitenlandhet
hetstreven
strevenonzer
onzerRegeering
Regeering
uitteraard er
voor zooverre
zooverre de
de gewijzigde
gewijzigde omstandigheden
omstandigheden het
hettoelieten,
toelieten,de
de
uitteraard
erop
op gericht,
gericht, om, voor
vriendschappelijke betrekkingen
oorlog te herstellen
herstellen en
en teteversterken,
versterken, van
van de
de
vriendschappelijke
betrekkingenvan
vanvóór
vóór den
den oorlog
zijde van het
het Belgische
Belgische volk
volk werd
werd dit
ditstreven
streven zeer
zeerbemoeilijkt.
bemoeilijkt. Een
Eeneven
evenhardnekkig
hardnekkig volvolzijde
gehouden als,
als, zoowel
zoowelvolkenrechterlijk
volkenrechterlijk als
alshistorisch,
hi.storisch,onverdedigbare
onverdedigbare aanspraak
aanspraak der
der
gehouden
Belgische
de souvereiniteit
souvereiniteit over
Wielingen, een
een vaargeul
vaargeul in
in onze
onze
Belgische regeering
regeeringop
op de
over de
de Wielingen,
.Schelde,
bracht een,
een,dezerzijds
dezerzijdsallerminst
allerminstbeoogde,
beoogde,zeer
zeergespannen
gespannen verhouding
verhoudingtot
totBelgie
Belgie
Schelde, bracht
teweeg. Zelfs
Zelfs dreigde
dreigde deze
deze spanning
spanning zich
tot een
een acuut
acuutconflict
conflictteteontwikkelen,
ontwikkelen,toen
toen
teweeg.
zich tot
.een
groep Belgische
Belgische nationalisten,
nationalisten, in
in hunne
hunne actie
actie officieus
officieus door
Belgische regeering
regeering gegedoor de Belgische
.een groep
93

steund, op
op heel
heelLimburg
Limburgen
enZeeuwsch-Vlaanderen
Zeeuwsch-Vlaanderenhun,
hun,naar
naarexpansie,
expansie,begeerig
begeerig oog
oog sloegen.
sloegen.
Hunne
ongerijmde bewering,
bewoners van
van deze
dezestreken
strekenerereigenlijk
eigenlijknaar
naar snakten,
snakten,
Hunne ongerijmde
bewering, dat
dat de
de bewoners
Vaderland te
burgers te
te worden
worden verheven,
verheven, werd
werd
van
van het Vaderland
te worden
worden losgerukt
losgerukt en
en tot
tot Belgische burgers
hettegendeel
tegendeel nog
nogmocht
mochttwijfelen,
twijfelen,afdoende
afdoendegelogenstraft
gelogenstraft door
doordede
voor
ieder, die
die aan
aan het
voor ieder,
jubelende
geestdrift waarmede
waarmede H.
H. M.
M.de
deKoningin
Koninginbij
bijeen
eenhernieuwd
hernieuwdbezoek
bezoekaan
aanLimburg
Limburg
jubelende geestdrift
en Zeeuwsch-Vlaanderen
Zeeuwsch-Vlaanderen begroet
begroetwerd.
werd.Nu
Nuhet
hettactvolle,
tactvolle,doch
dochopopvitale
vitalepunten
puntenonverzettelijke
onverzettelijke
beleid van Minister
MinisterVAN
VANKARNEBEEK
KARNEBEEK aan
de de
Belgische
verstaan heeft
heeft
aan
BelgischeRegeering
Regeeringduidelijk
duidelijk te
te verstaan
gegeven,
dat van
van eenigen
eenigenafstand
afstandvan
vansouvereiniteit
souvereiniteitonzerzijds
onzerzijds geen
geen sprake
sprake kan
kan zijn,
zijn, doch
doch
gegeven, dat
herûening van
van de
detractaten
tractaten van
van1839
1839wellicht
wellicht
wenschen
van Belgische
Belgische zijde
zijde betreffende
betreffende herziening
wenschen van
in welwillende
welwillende overweging
overwegingkunnen
kunnenworden
wordengenomen,
genomen,staat
staat
aaneen
eenbevredigende
bevredigendeoplossing
oplossing
aan
van
deze aangelegenheid
aangelegenheid niets
niets anders
anders meer
meerininden
denweg,
weg,dan
danhet
hetuitblijven
uitblijveneener
eenervolledige
volledige
van deze
erkenning
Belgische Regeering
Regeering van
de rechtmatigheid
rechtmatigheid van
ons standpunt.
standpunt.
erkenning door
door de
de Belgische
van de
van dit ons
Een
oogenblik scheen
verzoek der
uitlevering van den
den ex-Keizer,
ex-Keizer,
Een oogenblik
scheen een
een verzoek
der entente
entente om
om de uitlevering
onze Regeering nog in moeilijkheden
moeilijkheden te zullen brengen.
brengen. Onze
Onze besliste,
besliste, op
op het
hetaloude
aloude asylrecht
asylrecht
gegronde weigering was tenslotte den
den verzoekers
verzoekers misschien
misschienminder
minderonwelkom
onwelkomdan
danzij
zijhet
hetdeden
deden
aangeûen dit
dit verzoek toch
toch meer
meer beschouwd
beschouwd moest
moest worden als een formeele
formeele genoeggenoegvoorkomen, aangezien
doening
aan den
den luid
luidverkondigden
verkondigden wensch
wensch van
van een
eendoor
doordedeoorlogshaat
oorlogshaatnog
nogheethoofdige
heethoofdige
doening aan
volksmassa
onomstootelijke slotsom
slotsom van
van een
een koel
koel en
en wèl
wèl overwogen
overwogen beleid
beleidvan
van ververvolksmassa dan
dan als
als de onomstootelijke
antwoordelijke staatslieden.
antwoordelijke
staatslieden.
Inmiddels
gedurende de enkele jaren
jaren sedert
den oorlog
oorlog in
in den
den
Inmiddels had
had zich gedurende
sedert het einde van den
binnenlandschen, in het
hetbijzonder
bijzonderininden
deneconomischen
economischentoestand
toestandeen
eengrondige
grondigeommekeer
ommekeer
binnenlandschen,
afgespeeld. Terwijl
overvloed scheen
scheen te
te zijn,
zijn, handel
handel en
en nijverheid
nijverheid bloeiden,
bloeiden, er
er
Terwijl er in 1919 geld in overvloed
zoo goed als geen werkeloosheid
werkeloosheid heerschte,
heerschte, en menigeen
menigeen zich
ûch reeds
reeds vleide
vleidemet
metde
deillusie,
illusie,dat
datvoor
voor
volk een
eenongekende
ongekendeperiode
periodevan
vanwelvaart
welvaartwas
wasaangebroken,
aangebroken, leerde
leerde het
hetjaar
jaar 1921,
1921,dat
datdeze
deze
ons volk
welvaart slechts een
een schijnwelvaart
schijnwelvaart geweest
geweestwas,
was,welke
welkevoornamelijk
voornamelijkvoortvloeide
voortvloeideuit
uitde
dedestijds
destijds
schijnbareoverproductie,
overproductie,welke
welkefeitelijk
feitelijkeen
een
zoo verminderde
verminderde koopkracht
koopkracht van
het geld.
geld.DeDeschijnbare
van het
onderconsumptie
was, doordat
doordat het
hetden
dencentralen
centralenenenOost-Europeeschen
Oost-Europeeschenvolkeren
volkerenonmogelijk
onmogelijk
onderconsumptie was,
om met
met hun
hungedeprecieerde
gedeprecieerdebetaalmiddelen
betaalmiddelenals
alskoopers
koopersopopdedewereldmarkt
wereldmarktteteverschijnen,
verschijnen,
was, om
tot
stopzetting
van
haar
bedrijven,
noopte
de
nijverheid
tot
belangrijke
beperking,
zoo
niet
noopte de nijverheid tot belangrijke beperking, zoo niet tot stopzetting van haar bedrijven,
scheepvaar-t en sleepte
sleepte een
een werkeloosheid
werkeloosheidmet
metzich
ûchmede,
mede,welke
welkeininsommige
sommige
verlamde handel en scheepvaart
streken, met name in de Drentsche venen,
venen, een
eenzorgwekkenden
zorgwekkendenomvang
omvangaannam
aannam 1). De
De landlandwerd in
in dit
ditjaar
jaarbovendien
bovendiennog
noggetroffen
getroffendoor
dooreen
eenongekende
ongekendemaandenlange
maandenlangezomerzomerbouw werd
inde
deverwachting,
verwachting,dat
dat aanstonds
aanstonds na
na het
het sluiten
sluiten
droogte. Daarbij
Daarbij kwam,
kwam, dat
dat vele
vele ondernemingen in
den vrede,
vrede, de
de uitgeputte
uitgeputte volkeren
volkeren als om
om strijd
strijd zich
ûch van
van het
het noodige
noodige zouden
zouden willen
willen - en
van den
ook kunnen!
kunnen! - voorzien,
voorûen, aan het einde van
van den
den oorlog
oorlog tegen
tegenhooge
hoogeprijzen
prijzen reusachtige
reusachtige voorvoorzijnununiet
nietofof
slechts
tegen
sterk
verlaagdeprijzen
prijzenvan
vandede
raden hadden
hadden opgestapeld,
opgestapeld, welke
welke zij
raden
slechts
tegen
sterk
verlaagde
hand konden
konden doen. Desgelijks
Desgelijks hadden
hadden de leiders
leiders van
van onze
onzescheepvaart
scheepvaarthunne
hunnevloten
vlotentijdens
tijdens
hand
den oorlog
oorlog aanzienlijk
aanûenlijk uitgebreid
om,
na
den
vrede,
te
bemerken,
dat
ook
aan
het
vervoer
uitgebreid om, na den vrede, te bemerken, dat ook aan het vervoer
eischen werden
werden gesteld,
gesteld, die
dieverre
verre beneden
benedendedehoog
hooggespannen
gespannenverwachtingen
verwachtingenbleven.
bleven.Vele
Vele
eischen
denvaart
vaartwaren
warengebracht,
gebracht,worden
worden
de nieuw
nieuwgebouwde
gebouwdeschepen
schepenmoesten,
moesten;nog
nogvoordat
voordatzezeininden
van de
I)
bedroeg
1920:5,8;
5,8;inin 1921:
1) Met
Liet indexcijfer
indexcijfer der
der werkeloosheid
werkeloosheid bedroeg
in in1920:
1921: 9
9 en
en ininMaart
Maart
1922:
1922: 12.
12.
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opgelegd.
van 1919
1919 trad
tradin
in 1922
1922 een
opgelegd. Kortom,
Kortom, na
na de
de hoog-conjunctuur
hoog-conjunctuur van
een „malaise"
"malaise" in,
in, welke
welke
op elk
op
elk gebied
gebied van
vanonze
onzevolkswelvaart
volkswelvaart zeer
zeer ernstige
ernstige gevolgen
gevolgen met
metzich
zichmede
medesleepte
sleepte 1).
Mede
Mede aan
aan deze
deze zorgwekkende
zorgwekkende economische
economische depressie
depressie moet
moetworden
wordentoegeschreven
toegeschreven
het volstrekte
volstrekte gebrek
gebrek aan
aan belangstelling,
belangstelling, waarmede
waarmede ons
zich zelve
zelve ook
ook niet
nietzeer
zeer
ons volk
volk een op zich
belangrijke grondwetsherziening
gaan, welke
welke voornamelijk
voornamelijk ten
ten doel
doel had,
had,
belangrijke
grondwetsherzieningover
over zich
zich heen
heen liet gaan,
om ongewenschte
ongewenschte mogelijkheden
mogelijkheden bij
troonopvolging uit te
te sluiten.
sluiten.
bij de
de troonopvolging
Vanzelfsprekend
het minst
minstde
deStaat
Staatden
denterugslag
terugslagdezer
dezergewijzigde
gewijzigde
Vanzelfsprekend ondervond
ondervond niet het
economische
1919,hardnekkig
hardnekkigdoof
doofvoor
voorwaarschuwende
waarschuwende
economische omstandigheden.
omstandigheden. Had
Had men
men inin1919,
stemmen
van enkele
enkele verderziende
verderziende economisten,
economisten, geleefd
geleefd als
als in
in„a"afool's
fool'sparadise",
paradise",thans
thans
stemmen van
inkomstenteteverhoogen,
verhoogen,nog
nogmeer
meerom
omdedeuitgaven
uitgaventete
kostte het
het de
degrootste
grootstemoeite,
moeite,omom
kostte
dede
inkomsten
verminderen,
niet al
al tetever
vervan
vaneen
eensluitend
sluitendbudget
budgetverwijderd
verwijderdteteblijven
blijven 2). Toen
Toen
verminderen, teneinde
teneinde niet
het eerste
eerste geschied
geschied was
wasdoor
doorden
denbelastingdruk
belastingdruk tot
tot het
hetuiterste
uiterste teteverzwaren
verzwaren 3), wierp
wierp ons
ons
het
geheele volk
volk zich
zichmet
meteen
eenhartstochtelijken
hartstochtelijkenijver
ijverop
ophet
het(vooral
(vooralmet
metwoorden
woordenen
enininadviezen
adviezen
geheele
aan
anderen) nastreven
nastreven van
uiterste bezuiniging,
bezuiniging, welke
welke ininhet
hetwoord
woord„versobering"
.,versobering"van
van
aan anderen)
van de uiterste
den bekwamen
bekwamen minister
minister van
van financiën
financiën Jhr.
Jhr.DE
DE GEER,
GEER, weldra
was.
weldraop
op ieders
ieders lippen was.
1" was
was ook
ook de leus
leus bij
bij de
de verkiezingen
verkiezingen in
in1922.
1922.Op
Opdedevraag:
vraag:waarop
waarop?
"Bezuiniging
„Bezuiniging!"
had echter
echter bijkans
bijkans elke
elkepolitieke
politiekepartij
partijeen
een
ander
antwoordgereed.
gereed.Fiet
Hetkiezerscorps
kiezerscorps had
had
had
ander
antwoord
aanmerkelijke uitbreiding
uitbreiding ondergaan.
ondergaan. Het
Hetactief
actiefvrouwenkiesrecht,
vrouwenkiesrecht,tengevolge
tengevolgevan
vandede
een aanmerkelijke
wet-Marchant
1919 werkelijkheid
werkelijkheid geworden,
geworden, zou
zou thans
thans voor
voor het
heteerst
eerstininpractijk
practijkworden
worden
wet-Marchant in 1919
gebracht. Op de
de toeneming
toenemingvan
vanhet
hetmannelijke
mannelijkekiezerscorps
kiezerscorps was
wasde
degestadige
gestadigeenenbelangrijke
belangrijke
gebracht.
stijging
van het
het zielenaantal
zielenaantal van
van ons geheele
geheele volk
volk niet
niet zonder
zonder invloed
invloed gebleven.
gebleven. Terwijl
Terwijlbij
bij
stijging van
de achtste
achtste volkstelling
volkstelling in
in 1900
1900het
hetaantal
aantalNederlanders
Nederlanders nog
nog5.103
5.103millioen
millioenbedroeg,
bedroeg,was
was
de
1920 gestegen
gestegen tot
tot bijna
bijna 77 millioen,
millioen, welk
welk getal
getal in
in Augustus
Augustus 1922
1922zou
zouworden
worden
dit bij de telling van 1920
overschreden.
zeer versterkte
versterkte meerderheid,
voorschijn
De zeer
meerderheid, waarmede
waarmede de
de rechterzijde
rechterzijdeuit
uitde
destembus
stembus te voorschijn
kwam, bood het
het kabinet-Ruys
kabinet-Ruys de
degelegenheid,
gelegenheid,om
omzelve
zelveden
dendesolaten
desolatenstaatsboedel
staatsboedelgrondig
grondig
kwam,
te liquideeren,
liquideeren, -welke
welke
gelegenheid
langdurige
onderhandelingenmet
metdederechtsche
rechtsche
te
gelegenheid
hethet
na na
langdurige
onderhandelingen
partijen tenslotte,
gewijzigd, aanvaardde.
aanvaardde. Toen
de eerste
eerste staatsbegrooting
staatsbegrooting inin
partijen
tenslotte, eenigszins
eenigszins gewijzigd,
Toen de
nieuweparlementaire
parlementaire periode,
periode,niettegenstaande
niettegenstaandededeminister
ministervan
vanfinanciën
financiëndedevoorloopig
voorloopig
de nieuwe
geraamde
snoeimes der
der rantsoeneering
rantsoeneering onveronvergeraamde begrootingen
begrootingen zijner
zijner ambtgenooten
ambtgenooten met
met het snoeimes
schrokken
gapend te
te kort
kort vertoonde
vertoonde van
van vele
vele tientallen
tientallenmillioenen,
millioenen,
schrokken had
had bewerkt,
bewerkt, toch nog een gapend
werd voor ieder duidelijk dat, wil ons volk zich
zich niet
niet begeven
begeven op
ophet
hethellend
hellendvlak
vlakvan
vaneen
eendepredeprecieerend ruilmiddel, waarlangs
waarlangs de Oost en Midden
MiddenEuropeesche
Europeeschevolkeren
volkeren reeds
reedsin
ineen
eenafgrond
afgrond
van
hopelooze ellende
ellendelangzaam
langzaammaar
maarzeker
zekerzijn
zijnafgegleden,
afgegleden,het
hetdedeonafwijsbare
onafwijsbareplicht
plichtvan
van
van hopelooze
ieder burger is, zijn
zijn volle
volle medewerking
medewerking te
te verleenen
verleenenaan
aan een
eenvermindering
verminderingder
derstaatsuitgaven.
staatsuitgaven.

Is de
de toestand
toestand van
van ons
ons volk
volkinineconomisch
economischopzicht
opzichtdus
dusverre
verrevan
vanrooskleurig,
rooskleurig, en
en isis de
de
I) Het aantal
aantal faillissementen
faillissementen bedroeg
bedroeg in
in 1921:
1921:2264,
2264,inin1922:
1922:3403.
3403.(Sedert
(Sedert1901
19o1was
washet
hethoogste
hoogste
1)
aantal
jaar geweest
geweest 1830, in
in 1913).
1913).
aantal faillissementen
faillissementen in
in één jaar
2) De gewone
gewone uitgaven
uitgaven bedroegen
bedroegen in
in 1918
1918 ff 333t4
millioen, in 1921
1921 ff 626,6
626,6millioen;
millioen;de
degewone
gewone
3334 millioen,
ontvangsten in
in 1918
1918 ff 329
329 millioen,
millioen, in 1921
ontvangsten
1921 f 591.6
591.6 millioen.
millioen.
3) In
1913 bedroeg
bedroeg de
deopbrengst
opbrengstvan
vanrijksrijks-enen
gemeentebelastingenff34,62,
34,62,in
in1918
1918f f67,31,
67,31,inin
In 1913
gemeentebelastingen
1921
±f f120,—
120,-per
perhoofd
hoofd der
der bevolking.
bevolking.
1921 ±
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terugslag
Vaderlandsche
terugslag van deze
deze depressie
depressie op
opbijkans
bijkanselk
elkgebied
gebiedvan
vanonze
onze
Vaderlandschecultuur
cultuurpijnlijk
pijnlijk
voelbaar, —
- zal
zal de
de wetgevende
wetgevendearbeid
arbeiddedeeerste
eerstejaren
jarenvoornamelijk
voornamelijkzijn
zijneen
een„doen",
"doen",waarvan
waarvan
wellicht
„laten"het
het doel
doel moet
moet zijn,
zijn, -zietziet
ieder,
rijkrijk
enen
arm,
zich
verplicht,
wellicht een
een langdurig
langdurig "laten"
ieder,
arm,
zich
verplicht,
om zich
zich offers
offers te getroosten,
getroosten, zich groote
groote of
ofkleine
kleineweeldeuitgaven
weelde uitgaven teteontzeggen,
ontzeggen,omdat
omdatzijn
zijn
om
inkomsten deze nu
nu eenmaal
eenmaal niet
niet meer
meergedoogen,
gedoogen,—
- het
hetzou
zouhet
hetwerpen
werpenvan
vaneen
eensmaad
smaadop
op
inkomsten
Nederlandsche Volk
Volk zijn,
zijn, indien
indienmen,
men,ter
terneer
neergedrukt
gedruktdoor
doordeze
dezematerieele
materieeleomstandigomstandighet Nederlandsche
volk ging
ging twijfelen.
twijfelen. Zeker,
Zeker, we
we moeten
moetenthans
thans„versoberen",
"versoberen",
aan de
heden, aan
de toekomst
toekomst van
van dit volk
we daarbij
daarbij maar
maar omzichtig
omzichtig te
te werk
werk gaan
gaan en
en zorgdragen,
zorgdragen, dat
dat de
de vitale
vitale punten
punten in
in
maar
maar als we
onze volkscultuur
volkscultuur onaangetast
onaangetast blijven,
blijven, dat
dat de
de fundamenten,
fundamenten, waarop
waarop in
ineen
eeneeuwenlange
eeuwenlangegeg~
schiedenis het
het trotsche
trotsche en hechte
hechte gebouw
gebouw van
van de
de Nederlandsche
Nederlandsche natie
natie met
metvereende
vereendekrachten
krachten
opgetrokken, niet
nietworden
wordenondergraven,
ondergraven,dan
danzal
zal—- daarvoor
daarvoorstaan
staan dedeonverflauwde
onverflauwdegeestgeestis opgetrokken,
kracht, de onbedwingbare
onbedwingbare ondernemingsgeest,
ondernemingsgeest, de
de sobere
sobere degelijkheid
degelijkheid van
vanonzen
onzenvolksaard
volksaard
kracht,
borg —
- eens, als
als de
de economische
economische chaos
chaos in Europa
Europa weer
weer eenigermate
eenigermate geordend
geordend is,
is, Nederland
Nederland
als vanouds,
vanouds, op
opelk
elkgebied
gebiedvan
vanmenschelijk
menschelijkstreven
strevenenenwerken
werkenvooraan
vooraantetegaan!
gaan!
gereed zijn, om als
Dan zullen
heel
watwat
heeter
vuren
hebben
zullen wij
wij van
van onze
onzevoorouders,
voorouders,diedievoor
voor
heel
heeter
vuren
hebbengestaan
gestaan
opoff~rende leiding, de
de geestelijke
geestelijke en
enstaatstaatdan wij,
wij, doch
doch telkens
telkens opnieuw
opnieuwonder
onderOranje's
Oranje's opofferende
dan
onafhankelijkheid van
van ons
onsvolk
volkinintaaien
taaienstrijd
strijdwisten
wistentetehandhaven,
handhaven,ons
onsdedewaardige
waardige
kundige onafhankelijkheid
nazaten toonen
toonen door
doorwederom,
wederom,voorgegaan
voorgegaan door
door onze
onze geliefde
geliefde Koningin,
Koningin,met
meteigen
eigenkracht
kracht
nazaten
moeilijkheden te boven
boven tetekomen
komen!
de moeilijkheden
!
zal het
het weer
weerbewaarheid
bewaarheid worden,
worden, het
hetdichterwoord:
dichterwoord:
Dan zal
„Holland leeft
"Holland
leeft weer
weer
Holland streeft
streeft weer
weer
Holland
Hollands
naam is weer
weer hersteld
hersteld!!
Hollands naam
Holland,
uit
het
stof
herrezen
Holland, uit het stof herrezen
Zal
nieuw Ons
Ons Holland
Holland wezen
wezen!"
Zal op nieuw
!"

Welaan
dan, Welaan dan,
1922.
December 1922.
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hoopvol maar
maar bedachtzaam
bedachtzaam voorwaarts
voorwaarts!!
!!

D
A.
D .A.

KUYPER.

St
dc Dr. Abraham
:Hraham Kuyper Stichting
StlchUng
S, ht'nkillg
henkiug van
van ale

1 9 2 3.
:I 8g8-1923.
:1898-

4

PARLEMENTAIRE FIGUREN EN MOMENTEN
MOMENTEN 1)
PARLEMENTAIRE
DOOR
HANS, Journalist.
Journalist.
D. HANS,

D
D

en zoen
loenOctober
October1866,
1866,vlak
vlakvoor
voordedeverkiezingen
verkiezingen die
diehet
hetgevolg
gevolgwaren
warenvan
vanKamerKamer-

vaardigde WILLEM
WILLEM 111
bekende, destijds
destijds zeer
zeer opzienbarende
opzienbarende ProclaProclaontbinding, vaardigde
III de
de bekende,
welke, ininrood-wit-blauw
rood-wit-blauwrandje,
randje,tegelijk
tegelijkmet
methet
hetstembiljet
stembiljetaan
aande
dekiezers
kiezers
matie uit, welke,
werd toegezonden,
toegezonden, en
en waarin
waarin deze
dezewoorden
woordenvoorkwamen:
voorkwamen:
werd
" ....
....
gedurige
verwisseling
van
mijn'!verantwoordelijke
verantwoordelijkeRaadslieden
Raadslieden zou
zouallengs
allengs
„
DeDe
gedurige
verwisseling
van
mijne
derNatie
Natie:
zijverlamt
verlamtdedekracht
kracht
schadelijk worden
de zedelijke
zedelijke en
en stoffelijke
stoffelijke belangen
belangen der
schadelijk
worden voor de
: zij
Regeering; bestendiging
bestendiging van
van rigting
rigting brengt
brengt daarentegen
daarentegen kracht
kracht van bestuur
bestuur en
en van
van uituitder Regeering;
voering mede
".
voering
mede....
.... ".
woorden lag en
en ligt
ligt een
een diepe
diepe waarheid.
waarh'!id. Toch
Tochheeft
heeftde
de„gedurige
"gedurigeverwisseling
verwisseling
In deze woorden
verantwoordelijke Raadslieden",
verschuivingen in
in het
hetkiezerskorps,
kiezerskorps,
van verantwoordelijke
Raadslieden",een
een gevolg
gevolg van
van de verschuivingen
onder de
deRegeering
Regeeringdes
desKonings,
Konings,
later
onder
Koningin
WILHELMINA, voortvoortzich onder
enen
later
onder
die die
vanvan
Koningin
WILHELMINA,
Toen de
de Koningin
Koningin als
als Hoofd
Hoofdvan
vanStaat
Staatoptrad,
optrad, waren,
waren, sinds
sinds het
het begin
beginonzer
onzer parlemenparlemengezet. Toen
taire jaartelling
jaartelling (1848),
verschillende ministeries aan
aan het
het bewind
bewindgeweest.
geweest.
taire
(1848),niet
niet minder
minder dan
dan 20
20 verschillende
25 jaar
jaar van haar bestuur heeft
h,eeft zij zelf
zelf 77 kabinetten
kabin'!tten zien
zien optreden,
optreden,ofofeigenlijk
eigenlijk6,6,wanneer
wanneer
In de 25
men het
het tegenwoordige
tegenwoordige als
alseen
een
voortzetting
van
voorgaandebeschouwt.
beschouwt.Niet
Nietminder
minder
men
voortzetting
van
hethet
voorgaande
dan
raadslieden
gehad
wel
7 van
Buitenlandsche
dan 77
77 ministers
ministers heeft
heeftzijzijtottot
raadslieden
gehadenen
wel
7 van
Buitenlandschezaken,
Zaken,
7 van
van justitie,
Justitie,6 6van
van
BinnenlandscheZaken,
Zaken,io10
Marine,
10 van
Financiën,1313van
van
Binnenlandsche
vanvan
Marine,
io van
Financiën,
Oorlog, 8 van Waterstaat,
Waterstaat, 99 van
Onderwijs en 1I van Arbeid.
van Koloniën,
Koloniën, 5 van Landbouw, 1I van Onderwijs
Was
gemiddelde levensduur
levensduur van een
een kabinet
kabin'!t onder
onder de
de regeering
regeering der
der Koningin
Koninginongeveer
ongeveer
Was de gemiddelde
twee eenige ministeries
ministeries zien
zien opop4 jaar
jaar (voor
(voor Nederland
Nederland een
normaal tijdperk),
een normaal
tijdperk),zij
zij heeft
heeft de
de twee
treden, die
die langer
dan 5 jaar
jaar aan het bewind
b~windzijn
zijngeweest,
geweest,n.l.n.1.
kabin~t-HEEMSKERK-zoon
hethet
kabinet-HEEMSKERK-zoon
langer dan
treden,
(5
jaar en
en1717dagen)
dagen)enen
kabinet-eoRTVAN
VANDER
DER LINDEN
LINDEN (5
dagen).
hethet
kabinet-CORT
(5 jaar
jaar en
en 10 dagen).
(511//22 jaar
De parlementaire
parlementaire toestand
toestand is, sinds
sinds de
de Koningin
Koninginde
deRegeering
Regeeringaanvaardde,
aanvaardde, ten
tenzeerste
zeerste
en in alle
alle opzichten
opzichten gewijzigd.
gewijzigd.
Haar beëediging
beëedigingvond
vondplaats
plaatsonder
onder
kabimtPIERsON-BoRGESIUS,
hethet
kabinet
PIERSON-BORGESIUS,het
hetgroote
groote en
en werkwerkzame kabinet
kabin'!t der
der liberalen,
liberalen,dat
datals
alszoodanig
zoo danigmet
met
eerste
ministerie-THoRBEcKE op één
één lijn
lijn
hethet
eerste
ministerie-THORBECKE
mag worden
Het was
was toen
toen in
in het
hetna-bloeitijdperk
na-bloeitijdperk der
der vrijzinnigen,
vrijzinnigen, die
die (unie-liberalen,
(unie-liberalen,
worden gesteld. Het
vrij-liberalen,
over een
een meerderheid
meerderheid van
van52
52zetels
zetelsbeschikten,
beschikten,waarbij
waarbij
vrij-liberalen, radicalen)
radicalen) op
op zich-zelf over
zich als
- linkerzijde
als linkerzijde
- aansloten
2 sociaal-democraten
(TROELSTRA
VANKOL)
KOL) en
en 1I vrijevrijeaansloten
2 sociaal-democraten
(TROELSTRA
en en
VAN
socialist
(VAN DER
HoeHoe
opvallend
is,is,nanadie
parlem::ntaire formatie
formatie
socialist (VAN
DERZWAAG).
ZWAAG).
opvallend
diekwart-eeuw,
kwart-eeuw, deze parlementaire
veranderd.
vrijzinnige zetels
gedaald, de
de 22 socialistische
socialistische tot 20
20 gestegen,
gestegen,
veranderd.De
De 52
52 vrijzinnige
zetels zijn
zijn op
op 16 gedaald,
en wel
wel is
is de
devrije-socialist
vrije-socialist verdwenen,
verdwen'!n, maar
maar in
in zijn
zijn plaats
plaats zijn
zijn 22communisten
communistenhet
hetparlement
parlem'!nt
komen
Kamer (ik
(ik beschouw
beschouw nu
nu maar
maar
komen versieren.
versieren. Gedetailleerd
Gedetailleerd is
is de samenstelling der Tweede Kamer
hoofdzakelijk
het politieke
politieke lichaam),
lichaam), aldus gewijzigd:
hoofdzakelijk dit
dit college,
college, als zijnde het
I)
DeRedactie
Redactiebetuigt
betuigthaar
haardank
dankenen
erkentelijkheidaan
aandedeGriffiers
Griffiersven
vzndedeEersteEerste-en
enTweede
Tweede
1) De
erkentelijkheid
Kamer
Staten-Generaal voor
hulp en
en steun,
steun,welke
welkezijzijhaar
haartijtijdedeillustratie
illustratievan
vandit
ditartikel
artikel
Kamer der
der Staten-Generaal
voor de
de hulp
hebben willen
willen verleenen.
verleenen.
wèl
wil hebben

9988

Roomsch-Katholieken .
Roomsch-Katholieken.
Anti-revolutionairen . .
Vrij-anti-revolutionairen
Christelijk-Historischen .
Christ. Historische
Historische Kiezersbond
Kiezersbond .. .
Gereformeerde Staatspartij
Staatspartij
Unie-liberalen .
Radicalen . • .
Vrij-liberalen •
Vrijheidsbond .
Liberalen (van
Liberalen
(van Houten)
Houten) .
Vrij?innig-democraten .
Vrij?innig-democraten.
Sociaal-democraten .
Sociaal-democraten
Vrije
Vrije socialisten .
Communisten . • .
Plattelandersbond . .

1898.
1898.

1923.
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17
55
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III
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35
4
13
10

—
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22

20

I
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Reeds uit dit
dit staatje
staatje (de
(de Kamer
Kamer was
was in 1898
1898 in
links; nu
nu is
is zij
Z1J in
1n
in meerderheid,
meerderheid,55-45,
55 45, links;
meerderheid, 60
4o,
meerderheid,
60-4°,
loket
jes, zeer
sterk gegeloketjes,
zeer sterk
Mr.
G. PIERSON.
Mr. N.
N. G.
PIERSON .
rechts) ziet
ziet men
rechts)
men eenigseenigsopenbaard.
kan niet
niet
openbaard. Dit kan
zins
deverschuivingen,
verschuivingen,
aangetoond,
zins de
beter worden aangetoond,
die hebben
hebben plaats
plaats gehad,
gehad,
dan
door het
het staatje
staatje op
op
•
dan door
een toestand,
een
toestand, welke
welke zich
zich
blz.
100, waarin
waarin ik
heb
blz. zoo,
ik heb
ook in
ook
in de
de Eerste
Eerste Kamer
Kamer
opgenomen
alle partijen
partijen
opgenomen alle
heeft geopenbaard.
geopenbaard. Maar
Maar
en groepen, die sinds 1848
1848
hier heb
heb ik
ik vergeleken
vergeleken de
de
in
onze Tweede
Tweede Kamer
Kamer
in onze
twee uiterste
uiterste jaren
jaren van
van de
de
vertegenwoordigd zijn gehet
weest,
met het
het aantal
aantal
regeeringsperiode, en het
regeeringsperiode,
weest, met
spreekt vanzelf,
spreekt
vanzelf, dat
dat zich
zich
gehouden
zetels na eenige gehouden
in dien
dientusschentijd
tusschentijd heel
heel
verkiezinge.n.
verkiezingen.
veel heeft
Hieruit valt
valt duiduiheeft afgespeeld,
afgespeeld, dat
dat
•
Hieruit
er heel
heel wat
wat isis gekomen
gekomen
delijk te bespeuren,
bespeuren, dat
dat
er
delijk
gegaan op
op het politieke
politieke
na de
de verkiezingen
verkiezingen van
van
en gegaan
na
tooneel.
tooneel. Onder
Onder de
de ReRe1894 nog slechts
partijen
slechts 4 partijen
geering
gengeering van
van Koningin
Koningin
in het parlement verte
vertegenheeft zich
zich
woordigd waren,
waren, doch
doch dat
dat
WILHELMINA heeft
op politiekpolitiek- en
en dus
dus ook
ook
juist in
in '97
'97 - vlak
vlak voor
voor
op
juist
parlementair-gebiedde
de
eerste regeeringsjaar
regeeringsjaar
op parlementair-gebied
het eerste
afscheidingszucht van ons
ons ' ~--der Koningin
- zich
zich de
de
afscheidingszucht
der
Koningin
volk,
Nur een
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portret, geteekend
get •• kend door
door H.
H . J.
J. HA
HAHR!tAl<.
splitsing
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te
volvolk, de geest
geest van
van sectasectaNaar
ERàfAti.
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te
volI
trekken, die
er zelfs
zelfs toe
toe
risme, het streven om zich
trekken,
die er
op
op te
te sluiten
sluiten ininallerlei
allerlei
~
leidde, dat
dat na
na de
de verkieverkieleidde,
eigen partijtjes,
en
zingen van
1918 niet
niet
partijtjes, hokjes
hokjes en
zingen
van 1918
minder
minder dan
dan 17
17partijen
partijen en groepen
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Maar ik schrijf geen parlementaire geschiedenis. Ik heb beloofd eemge ..figuren"
en .. momenten" te zullen schetsen.
Toch: deze korte inleiding had ik noodig, om te doen zien, welk een woelig leven er
is geleefd, wat een veranderingen en verschuivingen ûch in die kwart-eeuw hebben voltrokken
op parlementair terrein. Merkwaardig bij dit alles is voor:z;eker, dat - hoe scherp toegespitst
de politieke toestand vaak was - de Koningin slechts éénmaal gebruik heeft gemaakt van
haar recht tot Kamer-ontbinding. Dit was in 1904, toen, na verwerping der Hooger-Onderwijswet, de Eerste Kamer werd ontbonden. Met de Tweede (ik laat hier de ontbindingen wegens
Grondwetsherûening buiten beschouwing) is het geen enkele maal geschied.
:
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Moet men één parlementaire
die in
in dit
dittijdperk
tijdperk boven-al op
parlementaire en
en politieke figuur noemen, die
den voorgrond is getreden, dan
dan zal
4al daaromtrent
daaromtrent geen verschil van mening
m~ening
b~staan:
KUYPER 1).
bestaan
: KUYPER
1) .
En dat-op-den-voorgrond-treden
bedoelikik dan
dan geensûns
geenszins als
als wetgever.
En
dat-op-den-voorgrond-treden bedoel
wetgever. Het
Het wil
wilmij
mij
toeschijnen,
dat KUYPER
KUYPER als
getrokken en
breed spoor
spoor
toeschijnen, dat
als400danig
zoodaniggeen
geen diepe
diepe voren
voren heeft
heeft getrokken
en geen breed
4al
nalaten. Hij
Hij benadert
benadertiningeen
geenenkel
enkelopzicht
opûcht
THORBECKE, en,
een eigen,
eigen,
zal nalaten.
THORBECKE,
en,ofschoon
ofschoon drager van een
calvinistische
on4e wetgeving
wetgeving den
denstempel
stempeldaarvan
daarvanniet
nietgedrukt.
gedrukt.
calvinistische staatkunde,
staatkunde, heeft
heeft hij
hij op onze
Ook
de wetten
wettenvan
vanhethet
kabinet
PIERSON-BoRGESIUS 4ijn
geweest, veel
veel
Ook de
kabinet
PIERSON-BORGESIUS
zijnheel
heel wat
wat ingrijpender geweest,
A. W.
W .F.F.
IDENBURG .
IDENBURG.

~ d lt' lIk il'l: van
vall de
, h - Dr.
t ir Ahiell:uu
AI 'ra h a lllKuy1,er
K'IYIH'"Stirhtin;;.
~'i\'h t il1:.l'.
Sehea4.inu

Mr
HEEMSKERK .
Mr.. TH
TH..HEEMSKERK.

Schenking v a n d e I)r. Ahr,ih a tu

Stichting.

meer
kabinet.Maar
Maarals
alscentrum
centrum van
van politieke
meer principieel
principieel ook,
ook, dan
dan die
die van
vanKUYPERS
KUYPERS kabinet.
politieke en
en
parlementaire actie
contra-actie, als
als all-round-figuur,
all-round-figuur, die
die het
het openbare
openbare leven
leven van
van ons
ons
parlementaire
actie en
en contra-actie,
volk gedurende
gedurende een menschenleeftijd
menschenleeftijd en langer
langer beheerschte,
beheerschte, als een heros
heros die
die het
hetbrandende
brandende
volk
middelpunt was
wasvan
vanjarenlangen
jarenlangen
parlementairen
strijd,
steekt
dr. ABRAHAM
KUYPERboven
boven
middelpunt
parlementairen
strijd,
steekt
dr. ABRAHAM
KUYPER
alle
alle anderen
anderen uit en
en zal
zalzijn
ûjnmachtige
machtigeenenindrukwekkende
indrukwekkende geestelijke
geestelijke gestalte
gestalte tot
tot het
hetverre
verre
nageslacht
nageslacht blijven
blijven spreken.
spreken.
Waar
licht is, valt
ER had
KUYPER
had zijn
zijn fouten.
fouten. Maar
Maar zij
zij staan
staan de
deerkenning
erkenning
Waar licht
valt schaduw
schaduw - KUYP
I)
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niet
een
derder
merkwaardigste
niet in
inden
denweg,
weg,dat
dathij
hijeen
eengroot
grootman
manwas,
was,enen
een
merkwaardigsteparlementaire
parlementairefiguren,
figuren,
die
die in
inons
onsland
landzijn
zijnopgetreden,
opgetreden, iemand,
iemand, die,
die, van
van zijn
zijn zetel
zetel af,
af,zijn
zijnvolk
volkwist
wistteteleiden
leidenenentete
een
landschap
bezielen. Zooals
Zooals een
een prachtige,
prachtige,forsche
forschekerktoren
kerktorensoms
somsheel
heel
een
landschapbeheerscht,
beheerscht,zoo
zoo
bezielen.
voerde KUYPER
KUYPER jaren
jaren en jaren
jaren achtereen den boventoon
boventoon in
in het
hetparlementaire
parlementaireleven.
leven.Het
Hetnadeel
nadeel
voerde
datzij
zijonbedoeld
onbedoeldhun
hunmedewerkers
medewerkers overschaduwen
overschaduwen en
en dat
dat deze
dezegeen
geen
van zulke
zulke figuren
figuren is,
is, dat
van
gelegenheid hebben,
hebben, zich in de
de volle
volle zon
zon te
teplaatsen.
plaatsen. Dit
Ditgeldt
geldtzoowel
zoowelvoor
voor KUYPERS
KUYPERS kabinet
kabinet
gelegenheid
(de klacht
klacht -in de
in de
dagen
schrijf
ookover
overden
denkracht-mmsch
kracht-m~nsch LLOYD
LLOYD GEORGE
GEORGE verver(de
dagen
datdat
ik ik
ditdit
schrijf
ook
dat
definitief
de
kans
dat definitief de kans op
op
nomen - w
was,
dat hij
hij
as , dat
nomen
TALMA.
A.
S.
een
zich meermalen
meermalen op
op het
het
A. S. TALMA.
een tweede
tweede ministerieministeriezich
KUYPER
KUYPER afsneed, zonder
zonder
terrein van
van zijn
zijn medemede- F
terrein
dat
ministers bewoog),
bewoog), als
als
dat dit
dit HEEMSKERKS
HEEMSKERKS bebeministers
doeling
was.
De
vervoor
zijn
partij.
doeling
was.
De
vervoor zijn partij.
+ standhouding
Toch - zij
zij het
het
standhouding met
met KUYKuYToch
PER
dan ook
ook in
in KUYPERS
KUYPERS
PER is
is er
er slecht
slecht door
door
,.
dan
geworden
en eerst
slaagden
geworden en
eerst na
na
slaagden
schaduw
dood
(op
KUYPERS
antidood
(op
enkele
bekwame
enkele bekwame anti70-jarig
HEEMSKERKS
revolutionairen er
in,
HEEMSKERKS
70-jarig
revolutionairen
er in,
feest),
in het
hetparlementaire
parlementaire
'feest), kon
kon IDENBURG
IDENBURG
_.'
zich in
; , verklaren,
leven op
op een
een bijzondere
bijzondere
verklaren, dat
dat KUYPER,
f`
leven
plaats naar
naar voren te
te werwerin het laatst zijner dagen,
tot beter
ken. Ik
Ik noem
noem HEEMSHEEMSbeter inzicht
inzicht omtrent
omtrent
ken.
HEEMSKERK was
KERK, TALMA,
TALMA, IDENBURG
IDENBURG
was gekogekoKERK,
^r:
men.
COLIJN, als
als de
de voorvoormen. Ook
Ook als
als uiterlijk
uiterlijk
en COLIJN,
type
naamsten. Zij
Zij allen
allen werwer•■
type van
van anti-revolutioanti-revolutioí~
naamsten.
nair
was
deze
IDENBURG
den
minister,
nair
was
deze KUYPERS
'
den minister, IDENBURG
tegenbeeld. De
zelfs
tot driemaal
driemaal toe.
toe.
tegenbeeld.
De meermeerzelfs tot
HEEMSKERK
wereldsche, ietwat
ietwat zwie
zwie-%r^:^ l f, ^^ . wereldsche,
1), zoon
:' y^ t.i'
HEEMSKERK 1),
rige en artistieke
van
den conservatieven
conservatieven
artistieke HEEMS•^ ` ,!'
van den
(die daarom
staatsman,
(de zoon)
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daarom in
in
yi KERK (die
^,
` `
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staatsman, die
die (de
levensernst
niet
de
minoorspronkelijk liberaal
liberaal
levensernst niet de
`
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de Dr.
Dr. Abraham
Bcb<,nking
Abraham Kuyper
Kuyprf Stichting.
Stichting .
Schenking van de
dere was
was,
doch door
door KUYPER
dere
was van
van KUYPER),
KUYPER
was, doch
vond met
werd
is de
de man
man
vond
met z'n
z'n sterken
sterken zin
werd bekeerd,
bekeerd, is
humor
en
van
het
"in
ongerechtigvoor
humor
en
tintelendvan
„in ongerechtigspiritueelen
geest
heid
geboren" kabinet,
kabinet,
spiritueelen geest in zijn
zijn
heid geboren"
kring niet overal
overal genegenheid.
genegenheid.In
Inden
denlaatsten
laatstentijd
tijdisis daarin
daarin wel verandering gekomen.
gekomen. HEEMSKERK
mocht als staatsman niet bepaald
bepaald breed
breed van
van stijl
stijl zijn,
zijn,hij
hij toonde
toonde altijd
altijd voortreffelijke
voortreffelijke hoedanighoedanighem
heden
en een
een buitengewoon
buitengewoon scherpzinnig
scherpzinnig verstand.
verstand. Zijn trouwe
trouwe medewerker
medewerker in
heden en
in het door hem
de
leider
TALMA,
een
lIman
der
kleine
luyden"
evenals
KUYPER,
de
leider
gevormde
kabinet
was
een
„man
der
kleine
luyden"
evenals
TALMA,
gevormde kabinet was
der
democraten-in-de-partij, die,
een buitengewoon-inspannend
buitengewoon-inspannend ministerieel
ministerieel tijdperk,
tijdperk,
der democraten-in-de-partij,
die, na
na een
waarin
verzekering als
waarin hij
hij zich
zich de
de tot-stand-koming der sociale verzekering
als levensideaal
levensideaal stelde,
stelde, in
in het stille
En naast
naast deze
stonden de beide
beide HolHolBennebroek,
Bennebroek,in
in den
den vol-bloei
vol-bloei van
van z'n
z'n leven,
leven, stierf.
stierf. En
deze twee
twee stonden
2
ontdekt,
door
KUYPER
landsch-Indische
figuren
IDENBURG
1)
en
COLIJN
),
beiden
door
KUYPER
ontdekt,
beiden
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)
en
CoLIJN
IDENBURG
1
landsch-Indische figuren
COLIJN, man
man van
van buitenKUYPER
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van het
het ambt
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gewone energie
energie en
ensterken
sterkenwil,
wil,enendede
meer
zachtmoedige
IDENBURG, die, na
na eenige
eenigeministeministegewone
meer
zachtmoedige
IDENBURG,
rieele perioden
perioden en
en een
een gouverneur-generaalschap,
gouverneur-generaalschap, thans
thans in
in de
de vredige
vredige Eerste
Eerste Kamer
Kamerde
deleider
leider
rieele
der fractie
fractie isis geworden.
geworden.
der
Ziedaar het
het parlementaire
parlementaire bouquet
bouquet der
deranti-revolutionairen
anti-revolutionairen uit
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EEMSKERK, TALMA, IDENBURG
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VANVAN
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MÀLEFIJT kunnen noemen,
noemen,enenRUTGERS
RUTGERS en
endedetypische
typische
DUYMAER
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ik niet:
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- gegekent
kent het
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vonStikkingen
Säkkingen—alleen
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Dornen stehn".
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andere
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voorKUYPER
doorn
die discipelen
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christen-democraat, die,
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Laat ik
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in voortdurende
dan
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KUYPER,
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KUYPER, DE
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anti-revolutionairen ononHij
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was niet
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zoo universeel
universeel
der
als KUYPER,
ook niet,
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krijgen, en
aldus mede
mede
KUYPER, ook
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te werken
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tot laaiende
laaiende
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geestdrift
te
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enkele anti-revoluanti-revoluniet
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figuur
.
hem, direct eenigen
Het christelijk
christelijk onderwijs
onderwijs was
was zijn
zijn ideaal.
ideaal.Voor
Voordede„vrijmaking"
,.vrijmaking"daarvan
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minister,
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op de bres en nam toen vrijwillig afscheid. Met hem ging een g<:estes-aristocraat heen, die
de politiek nobel de door zijn karakter, een staatsman wier kwaliteiten alom werden erkend.
Als leider zijner fractie werd hij door SCHOKKING 1) opgevolgd, een ernstig, degelijk man.
Van de christelijk-historische partij moeten, naast hen, nog twee vooraanstaande
figuren worden genoemd: een uit de oudere generatie, DR. DE VISSER, en een van de jongere,
MR. DE GEER 1). In de Kamer van '97 was de VISSER de eenige afgevaardigde van den
Dr.

J.

TH.

DE VISSER.

Jhr. Mr. A. F .

DE S.w,:HNIN LOHM"N.·

F"I ,' .\11'. A!HILJ>HE LU:'\(;FIEJt , Allutl'I'JaTll.
~.I H' lJkir u;

vau )H' t l),'1;blad " U l'

~l·ll!nlaDJl'r".

Christelijk-Historischen Kiezersbond, welke later in de Unie opging. Een gevierd prediker,
die de kerken vol trok, en in de politiek altijd van groote verdraagzaamheid en echt-protestantschen zin ("Beproeft alle dingen, b:::houdt het go:::de") blijk gaf, ev<:mls DE GEER in wien
de partij een van haar m~est bc:gaafde jong<:ren vond, bov<:nal een kmp firnncier. B:::ide figuren
staan, als minister, nog in de actueele politiek en zijn voortreffelijke bewindslieden.
Bij de Katholieken trok in het laatst der vorige eeuw het meest de dichterlijke en forsche
gestalte van DR. SCHAEPMAN 2) de aandacht, de schitterende en meesleepende redemar, die tot
r)
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J05.
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Zie blz. 108.
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veiligininhet
hetgouvernementshuis
gouvernementshuisvan
vanz'n
z'n-geliefde
Limburg,opvolger
opvolgervan
vaneen
een
rustig
geliefde Limburg,
ministereventjes
alom
geëerden
vader,
toen
hij
vriendelijk
werd
uitgenoodigd
maar
eens
eventjes
ministeralom geëerden vader, toen hij vriendelijk werd uitgenoodigd maar eens
Denktu,u,dat
dathijhijhet
hetprettig
prettiggevonden
gevondenheeft?
heeft?Hij
Hijhad
hadhet
hetgevoel,
gevoel,ofof
president te
te worden.
worden.Denkt
president
hij
minister-president
hij een
eendrommedaris
drommedaris cadeau
cadeaukreeg.
kreeg.Kort
Kortna
nazijn
zijnoptreden
optredenzei
zeidede
minister-presidenttegen
tegen
mij:: "Ik
om dit
dit ambt
niet begeerd.
begeerd. Ik
Ik was
wasveel
veelliever
liever
mij
„Ik heb
heb om
ambt niet
niet gevraagd
gevraagden
enikik heb
heb het
het niet
der Koningin
Koningin gebleven".
gebleven". En
Endit
ditisisdedeeenvoudige
eenvoudigewaarheid.
waarheid.
Commissaris der
Commissaris
Denkuude
derij
rij van
van statige
statige minister-presidenten,
minister-presidenten,die
diewij
wijininde
delatere
lateretijden
tijdenop
ophet
hetBinnenBinnenDenk
hof hadden
hadden zien
zienverschijnen.
verschijnen.
hof
Als daar
daar waren:
waren:
Als
RoËLL
1),
PIERSON
KUYPER, DE
DEMEESTER
MEESTER:!),
HEEMSKERK, CORT
CORT VAN
VAN DER
DER LINDEN
LINDEN44).).
3 ), HEEMSKERK,
),
PIERSON
22), KUYPER,
ROËLL 1
Eén
en
al
plechtigheid
en
gedegen
ernst.
Staatslieden
in
den
herfst
of
in
den
winter
Eén en al plechtigheid en gedegen ernst. Staatslieden in den herfst of in den winter
was
niet
zoo
jong
meer
!
Een
stoet
om
stijf
huns levens.
levens. Zelfs
Zelfsde
deopgewekte
opgewekte HEEMSKERK
HEEMSKERK was niet zoo jong meer ! Een stoet om stijftete
huns
staan
staan van van
eerbied. eerbied. uit den zilver-witten
ui t den zilver-witten
.
RUYs
DE
BEERENBROUCK.
M
baard,
.
J.
Jhr
.
_
r
.
CH
Zestigers,
zeventigers.
Jhr.
Mr.
eH.
J.
M.
RUYs
DE
BEERENBROUCK.
baard, een
een stem
stem vol
vol
Zestigers, zeventigers.
rustigen,
voornamen,
Vaak
met
sneeuwige
rustigen,
voornamen,
Vaak met sneeuwige
koelen
om den
den van
van
koelen trots,
trots, - als
als een
een
lokken om
t.^ -'
lokken
zwaan
op een
een blank
blank
staatsmanswijsheid
zwaan die op
= `` :'`
,: •
staatsmanswijsheid
meer
zweeg
Denk
meer drijft
drijft —
- dan zweeg
zwaren schedel.
schedel. Denk
zwaren
i
•..
f
;
.a
`.,
alles,
sterk
onder
den
vooral
aan
Ruys'
onalles,
sterk
onder
den
vooral aan RUPS onindruk.
middellijken
voorgan:H^.^.
, r;',
,a,^
^,.
middellijken
voorganl
g
En
gel': CORT
CORT VAN
VAN DER
DER
En toen
toen daar
daar
gei
: y, ...
opeens:
LINDEN,een
een grijsaard,
grijsaard,
opeens: de
de jeugdige
jeugdige
LINDEN,
gouverneur
van Limr
gouverneur van
Limgedragen door
door een
eenphihiy
burg.
Dertig
jaar
jonger
losofische
rust.
Een
Dertig
jaar
jonger
losofische rust. Een
bijna
staatsman
eerste
bijna dan
dan zijn
zijn voorvoorstaatsman van
van eerste
ganger. Een
moeiganger.
Een slanke,
slanke,
kwaliteit.
kwaliteit. In
In de moeiprettige figuur.
lijke
oorlogsjaren als
als
prettige
figuur. Even
Even
lijke oorlogsjaren
over de
de veertig.
een nationale patriarch,
patriarch,
over
veertig. KamKampioen van
van alle
een
vaderpioen
alle HolHolmoderne vadereen moderne
landsche premiers,
des-vaderlands.
Wanlandsche
premiers,wijl
wijl::
des-vaderlands. Wande
jongste.
z'n
stille,
statige
de
jongste.
neer
neer z'n stille, statige
En onze
stem
door 's's lands
lands
,/) -—
En
onze nuehnuch^°-«..
s tem door
^ ^
4
vergaderzaal
klonk,
en
.
'/
('7/r,'v7'CJ2...~·~-"{
tere,
bedachtzame
Holtere,
bedachtzame
Holvergaderzaal klonk, en
landsche aard
scheen
te stijgen
stijgen
landsche
aard kwam
kwam
scheen op
op te
een beetje
een
beetje in verzet.
verzet. Was
Was dat
datgeen
geenwaagstuk?
waagstuk? Was
Wasdat
datwel
welernstig
ernstig en
en deftig
deftiggenoeg?
genoeg? Zeker,
Zeker,
het staat
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kiesrechtenendede
onderwijs-pacificatie)
BORGESIUS heeft
op sociaal
sociaal gebied
gebied
ook het
onderwijs-pacificatie)
enen
BORGESIUS
heeft op
baanbrekendwerk
werkverricht.
verricht.
Onder
bewind
van PIERSON-BoRGESIUS(PIERSON
(PIERSON 33), de knappe
knappe
baanbrekend
Onder
het het
bewind
van PIERSON-BORGESIUS
financier, man van blijvende
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periode van
van haar
haar bestuur
bestuur heeft
heeft zij
zij de
de meest
meestingrijpende
ingrijpendesociale
socialewetten
wettenmet
methaar
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volksvertegenwoordiging
TROELSTRA een van haar
haar
volksvertegenwoordiging inin
TROELSTRA
grootste objecten
objecten vindt.
vindt.VAN
VANKOL
KOL 22)) (voor
en
(voor Indië) en
grootste
SCHAPER 2)
arbeiderswetgeving) zijn er eveneven2 ) (voor
(voor de arbeiderswetgeving)
eens
in geslaagd
geslaagd in
in het
hetparlement
parlementeen
eenpositie
positie te
te bebeeens in
kleeden, die
die latere
latere leden
leden der
dersocialistische
socialistische fractie
fractie
kleeden,
nooit hebben
hebben bereikt:
bereikt:zij
zijvormen
vorm::nhet
hetparlementaire
parlem~ntaire
nooit
trio, dat
dat voor
voordedesociaal-democratische
sociaal-democratische gedachte
gedachte
trio,
pioniersarbûd heeft
verricht, en
en waarin
waarin zij
zij allengs
allengs
pioniersarbeid
heeft verricht,
door
noem
door anderen
anderen (ik noem
DE MEESTER.
Mr. TH. H. DE
VLIEGEN,
HELSDINGEN,
MEESTER.
VLIEGEN, HELSDINGEN,
SPIEKMAN,
SPIEKMAN, TAK, MENDELS, HUGENHOLTZ
DELS,
HUGENHOLTz ALBARDA
BARDAalsalseenige
eenige voornaamsten)
werden bijbijnaamsten) werden
gestaan.
Ik heb
heb hier
hier een
eenaantal
aantal namen
namen genoemd,
genoemd, van
van vele
vele
Ik
partijen, van
van vele
vele groepen,
grOEpen, en
en nog
nog veel
veel meer
meer heb
heb ik
ik er niet
partijen,
genoemd.
moest een
een kleinen
kleinen greep
greep doen.
doen.
genoemd. Ik moest
Als men naar
naar het
parlement van
van de
delatere
laterejaren
jarenkijkt,
kijkt,
het parlement
lijkt het
het wel
wel eens,
eens,ofofdede
groote
figurenvoorbij
voorbij
lijkt
tijdtijd
vanvan
de de
groote
figuren
is.
De beste
beste die
dieer
er zijn
zijn behooren
behooren tot
- oudoudis. De
totdedeveteranen
veteranen
strijders.
groote jongeren,
jongeren, die
die hun
hun plaats
plaats zullen
zullen
strijders. Waar
Waar zijn
zijn de
de groote
innemen~ Er
Er is,
is,ininhet
hetparlement,
parlement,een
eenvervlakking
vervlakking en
en nivelnivelinnemen?
lee ring van kwaliteiten merkbaar,
merkbaar, die
veel goeds
goedsvoorspelt.
voorspelt.
leering
die niet veel
Hare Majesteit
Majesteitde
deregeering
regeeringaanvaardde,
aanvaardde,vond
vondzij,
zij,
Toen Hare
als
voorzitter der
der Vereenigde
Vereenigde Vergadering
Vergadering van de Staten-GeneStaten-Geneals voorzitter
VAN NAAMEN
NAAMEN VAN
VANEEMNES
EEMNES 33),
den president
president der
der Eerste
Eerste
raal, VAN
), den
Kamer, na wiens
wiens heengaan
heengaan achtereenvolgens
achtereenvolgens twee
twee generaals
generaals den
den voorzitter-zetel
voorzitter-zetelinindat
datcollege
college
bezetten:eerst
eerst
SCHIMMELPENNINCKVAN
VANDER
DEROYE
OYEVAN
VANHOEVELAKEN
HOEVELAKEN:!),
VAN VOORST
VOORST
3 ), daarna
bezetten:
SCHIMMELPENNINCK
daarna VAN
I) Zie
Zieblz.
blz.115.
I IS.
I)

IlO
IIO

2) Zie
Zieblz.
blz. 116.
II6.
2)

3)
3) Zie
Zieblz.
blz. 117.
117.

Twee
Twee generaals,
generaals, maar
maar de
dewelwillendheid
welwillendheid en
ende
devriendelijkheid
vriendelijkheidininpersoon,
persoon,
zoodat
hoofd
eeneen
regiment
kleinkinderen
zoodat men
men ze
'ze beter
beterop
ophun
hunplaats
plaatsachtte
achtteaan
aanhethet
hoofdvan
van
regiment
kleinkinderen
dan van
vaneen
eenbrigade
brigadepolitici.
politici.Gelukkig
Gelukkiglevert
levert
dan
HOUTEN.
Mr.
de leiding
leidingvan
vanons
onsHoogerhuis
Hoogerhuiszelden
zeldenmoeilijkmoeilijkMr. Dr.
Dr. S.
S. VAN
VAN HOUTEN.
de
heden op.
op.
heden
In de
deTweede
TweedeKamer
Kamerwas,
was,gelijk
gelijkvanvanIn
zelf spreekt,
spreekt, het
hetvoorzitterschap
voorzitterschap minder
minder
zelf
constant.De
Destrenge
strengeen
enknappe
knappe GLEICHMAN
GLEICHMAN 1)1)
constant.
zat er
er toen
toen de
de Koningin
Koninginoptrad,
optrad,en
enna
nahem
hem
zat
kwamen
MACKAY,
ROËLL
1),
VAN
BYLANDT,
kwamen MACKAY, ROËLL 1), VAN BYLANDT,
VAN NISPEN
NISPENTOT
TOTSEVENAER,
SEVENAER, Bo
BORGESIUS,
FOCK22))
RGESIUS, FOCK
VAN
2 ). Wie
enKOOLEN
KOOLEN2).
WieRoËLL
ROËLL als
als voorzitter
voorzitter heeft
heeft
en
gekend,
bewaart
een
Qnuitwischbaren
indruk
gekend, bewaart een Qnuitwischbaren indruk
TOT VOORST
VOORST1)1).
.
TOT

Dr. C.
C . LELY.
LELY.
Dr.
Minister
van
Waterstaat
(29 Aug.
Aug. 1913(29
1913Waterstaat
Minister van
September 1918)
1915) in het
het Kabinet
Kabinet CORT
CORT
99 September
VAN DER
DER LINDEN.
LINDEN.
VAN

iif

WILLY SLU'I'ER.
een port'Tt.
portret. geteeken(l
:\Naar
n" .. "r"
.,t,·" .... "" eioor
"oo r Wll.LY
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aan hem,
aan
hem, die
diegéén
géénvan
vanzijn
zijnopvolgers
opvolgerswekken
wekken kon.
kon.
Het is
Het
is een
een indruk
indrukvan
vandeftige
deftigevormelijkheid
vormelijkheid en
en
van aristocratisch
man van
van een
van
aristocratisch respect.
respect. ROËLL,
ROËLL, man
een
vorige generatie,
vorige
genera.tie, regent
regent van
van oudhollandsche
oudhollandsche allure,
allure,
stond vèr
stond
vèr boven
boven het
het parlement.
parlement. Het
Het ambt
ambtvan
van
president gaf
gaf geen
president
geen glorie
glorie aan
aan hem,
hem, hij
hij gaf
gafglorie
glorie
aan het ambt. Hij behoorde
aan
behoorde tot de
de menschen,
menschen, die
die
niet
zekere kleeding
kleeding welke
welke
niet deftig
deftig worden
worden door een zekere

zij dragen,
zij
dragen, maar
maar die
die door
door de
demanier
manierwaarop
waarop zij
zij
haar dragen
dragen hun
hun standing
haar
standing openbaren.
openbaren. De
De scherpe,
scherpe,
grijze patricierskop
patricierskop stoffeerde
stoffeerde den voorzitterszetel,
grijze
voorzitterszetel,
en RoËLL's
optreden was
en
ROËLL'S optreden
was in alles
alles van een schierschierangstige
correctheid.
De
Kamer
had
een
eerbiedig
angstige correctheid. De Kamer had
ontzag voor
voor hem
ontzag
hem en
enhij
hijregeerde
regeerdehaar
haardoor
doorzijn
zijnfiguur
figuur en
en den
denhoogen
hoogen stijl
stijl van
vanzijn
zijn optreden.
optreden.
I)
Zie blz.
blz. 118.
lIS.
I) Zie

_^`-

2)
Zie blz.
blz . 119.
119,
2) Zie
III
III

Er
een groot
groot verschil
verschil tusschen
tusschen regeeren-door-prestige
regc:eren-door-prestigc: en
en regieren-door-gestrengregc:eren-door-gc:strengEr is een
ROËLL regeerde
door prestige,
prestigc:,VAN
VANNISPEN
NISPEN TOT
TOT SEVENAER
(om
presidentsregeerde door
SEVENAER
(omeen
eenander
ander presidentsheid. RoËLL
type te
te noemen)
noemen) door
door gegetype
strengheid,
ROËLL door zijn
zijn
strengheid, ROËLL
gezag,
VAN NISPEN
NISPEN door
gezag, VAN
door zijn
hamer. Ik
Ik heb
hebRoËLL
ROËLL nooit
nooit
hamer.
kwaad zien worden.
worden. Kwaad
Kwaad
kwaad
worden vond hij
hij onvormelijk
onvormelijk
beneden de
de waardigheid
waardigheid
en beneden
van het
hetparlement.
parlement. VAN
VAN
van
NISPEN daarentegen,
goed
NISPEN
daarentegen, goed
voorzitter als hij
hij niettemin
niettemin
voorzitter
was, maar
maar in
in een
een 'ander
ander genre
en in
in een
eentweedeklassestijl,
tweedeklassestijl,
maakte zich
boos, en
en
maakte
zich dikwijls boos,
dan hamerde
hamerde hij
geweldan
hij met geweldat het
het dreunde
dreunde
dige slagen, dat
door de Kamer.
Kamer.
door
ROËLL: : VAN
VAN BYNa ROËLL
LANDT en
na VAN
VAN NISPEN:
NISPEN:
LANDT
en na
BORGESIUS,enenzezezijn
BORGESIUS,
zijn er
er geen
geen
van
beide
in
geslaagd
het
van beide in geslaagd het
voorzitterschap voldoende te
te
dragen.
GRAAFVAN
VAN BYLANDT
BYLANDT
dragen. GRAAF
kwam eigenlijk als noodmaatnoodmaatregel
op
den
voorzitterstoel.
regel op den voorzitterstoel.
Er was
was rechts
rechts op
op dat
dat oogenoogenEr
niemand anders beschikbeschikblik niemand
Toen moest
moest er
er een
een
baar. Toen
baar.
noodhulp komen,
komen, en
en de
de goede
goede
noodhulp
heer VAN
VAN BYLANDT
BYLANDTWerdnaar
heer
werd naar
hoogen zetel
zetel gedrongen,
gedrongen,
den hoogen
en hoe hij ook tegenspartelde,
het hielp
hielp niet.
niet. Maar
Maar deze
deze
het
brave en nobele
nobele man
man hoorde
hoorde
brave
er niet. Op
Op een
een dag
dag kort
kort na
na
er
benoeming kwam
kwam hij
hij de
de
zijn benoeming
pers-kamer inkuieren,
om
pers-kamer
inkuieren, om
zich voor
voor te
te stellen
stellen als
als de
de
zich
nieuwe
Dat heeft
heeft
nieuwe president. Dat
bij mijn
mijn weten
weten nooit
nooit een
een
bij
presidentteteregeeren
regeerenvolgens
volgenseen
eenfonkelnieuwe
fonkelnieuwemethode
methode:
voorzitter gedaan.
gedaan. Hij
Hij poogde
poogdeals
alspresident
voorzitter
:
de
goedhartigheid,
het
werken-op-het-gemoed.
Natuurlijk
mislukte
dit.
Maar
hij
had
geen
de goedhartigheid, het werken-op-het-gemoed. Natuurlijk mislukte dit. Maar hij had geen

Prof.
W. A.
A. CORT
VAN DER
DER LINDEN.
LINDEN,
Prof. Mr.
Mr. P.
P. W.
CORT VAN
Minister van
van Binnenlandsche
Binnenlandsche Zaken
Premier in
het Kabinet
Minister
Zaken en
en Premier
in het
CORT
1918), de
de grijze, wijze
wijze
CORT VAN
VANDER
DERLINDEN
LINDEN (29
(29 Aug. 1913-9 Sept. 1918),
staatsman, die als
als beleidvolle
beleidvolle stuurman,
stuurman, het schip van staat tijdens
tijdens stamn,
wist te
de bange
bange oorlogsstormen
oorlogsstormen in veilige haven wist
te loodsen.
loodsen.
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ander systeem.
niet
zijn,
alleen
aartsvaderlijk.
Ook
BORGESIUS,
hoewel een
ander
systeem. Streng
Strengkon
konhijhij
niet
zijn,
alleen
aartsvaderlijk.
Ook
BORGESIUS, hoewd
een
ische
wasreeds
reedseen
eentact
tactische
stuk
beter, heeft
heeft als
alspresident
presidentniet
nietgeheel
geheelvoldaan.
voldaan.Zijn
Zijnbenoeming
benoemingwas
stuk beter,
fout,
omdat de
derechterzijde
rechterzijde tegen
tegendezen
dezenstaatsman
staatsman
fout, omdat
Jhr.
C. VAN
KARNEBEEK.
zeer
vooringenomen
was
en
hem
nooit
het
volledig
Jhr. Mr.
Mr.A.A.P. P.
C. VAN
KARNEBEEK.
zeer vooringenomen was en hem nooit het volledig
vertrouwen zou kunnen
kunnen geven dat
dat een
eenpresident
president bebevertrouwen
in
hoeft.
En wel
welwas
wasdeze
deze
parlementairdoorkneed
doorkneed in
hoeft. En
parlementair
alles
wat met
metzijn
zijnwerk
werkininverband
verband stond,
stond, maar
maar hij
hij
alles wat
was
jong en
en sterk
sterk en
enlenig
leniggenoeg
genoegmeer,
meer,om
omde
de
was niet jong
leiding onberispelijk
onberispelijk te kunnen
kunnen voeren.
voeren. Hij
Hij overleed
overleed
leiding
eenigedagen
dagenna
na zijn
zijn echtgenoote.
echtgenoote.
in zijn ambts-periode,
ambts-periode, eenige
FOCK daarentegen
zware
FOCK
daarentegenwas
was volkomen
volkomen tegen de zware
taak
hij had
had zoowaar
zoowaar zijn
zijn eigen
eigen
taak opgewassen.
opgewassen. En
En hij
nieuwen stijl:
stijl: een
een grenzenlooze
grenzenloozeslagvaardigheid,
slagvaardigheid,een
een
nieuwen
kracht
toch niet
niet den
denindruk
indrukmaakte
maakte van
van strengstrengkracht die
die toch
heid en
en daardoor
daardoor des
des tetebeter
beterkon
konworden
wordenaangewend
aangewend
en
eeneeuwig-onverstoorbare
eeuwig-onverstoorbare opgewektheid,
opgewektheid, een
een
en een
ophumeur
over de heele
heele Kamer
Kamer glansde.
glansde. Zijn
Zijn ophumeur dat
dat over
timistische koelkoeltimistische
Mr. H.
Mr.
H. C. DRESSELHUYS.
bloedigheid ononbloedigheid
der
felste ininder de
de felste
cidenten
obcidenten en
en obstructie
was bebestructie was
wonderenswaardig, zijn
zijn uithouuithoudig,
dingsvermogen
buitengewoon en
onder zijn leiding
heeft
de Kamer
Kamer
heeft de
haar werksysteem
werksysteem groote
groote verbetering
verbetering gebracht.
gebracht.
in haar
KooLEN?
En KOOLEN?
Hij
is nog
nogniet
nietzoo
zooheel
heel
langpresident,
president,maar
maar
Hij is
lang
vaneen
eenkrachtig
krachtig leider
leider
reeds volledig
volledigden
denindruk
indrukvan
heeft reeds
gegeven,
die het
hetonbegrensde
onbegrensdevertrouwen
vertrouwender
derKamer
Kamer
gegeven, die
geniet,
over een
een nuchteren
nuchteren humor
humor beschikt,
b?schikt, welke
welke
geniet, en over
iedereen ontwapent.
ontwapent.
al deze
deze presidenten
presidenten is
FOCK
in de
de Kamer
Kamer
Van al
i( in
Van
is Foe
populaire geweest. Maar
Maar wat
wat hoogheid en voormeest populaire
de meest
voornaamheid betreft,
betreft, staat ROËLL
ROËLL bovenaan.
op
bovenaan.Hij
Hij heeft
heeft op
naamheid
mij den
den diepsten
diepsten indruk
indruk gemaakt,
gemaakt,omdat
omdat zijn
zijn allure
allure en
en
mij
die waren
waren van
van den
den edelman,
edelman, den
den hooggezeten,
hooggezeten,
stijl die
zijn stijl
prestigeverleenend
verleenend aan
aan het
hetambt.
ambt.
bekwamen regent,
en prestige
bekwamen
regent, glans
glans en

het hoofd
hoofd van
Vànhet
het
Zoo vindt
vindt dedeKoningin,
Koningin,bijbijhaar
haarzilveren
zilverenregeeringsfeest,
regeeringsfeest, én
én in het
Zoo
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Mr. H.
H. P.
P. MARCHANT.
MARCHANT.
Mr.

die kwart-eeuw
kwart-eeuw weggeweggedie
spoeld. Oude
Oude politieke
politieke
spoeld.
burchten zijn
Z1Jn gesloopt,
gesloopt,
burchten
vergaan ......
heele generaties vergaan
menmij
mij:: wat
wat
Vraagt men
is het meest bewogen,
bewogen, meest
meest
tre ff.:: nde oogenblik geweest
treffende
in dit
dit tijdperk,
tijdperk, dan
dan antantin
woord ik
ik zonder
zonder eenige
eenige
woord
weifeling: de
dag van
van 3
de dag
Augustus 1914.
Augustus
De oorlog
oorlog was
was uituitgebroken. Europa trilde tot
tot
in z'n
z'n diepste
diepste en
en fijnste
fijnste
in
vezelen. Aan
Aan onze
onze grenzen
grenzen
stond
de geweldige
geweldige DuitDuitstond de
sche krijgsmacht
krijgsmacht:: reeds
reeds was
was
onze nabuur,
nabuur, België, in het
het
drama
meegesleept.
Het
drama meegesleept. Het
gevaar
zoo reëel,
reëel, als
als
gevaar leek
leek zoo
zelfs
de grootste
grootste pessimist
pessimist
zelfs de
niet
had kunnen
kunnen denken.
denken.
niet had
Op
dit
oogenblik
kwam
Op dit oogenblik kwam
onze volksvertegenwoordivolksvertegenwoordiI 14
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in de
depresidenpresidenk,;binet én in
kabinet
ten der
der volksvertegenwoorvolksvertegenwoordiging wel
wel zeer
zeerduidelijk
duidelijk
diging
den veranderden politiekan
politieken
In 1898
18g8
bevestigd. In
toestand bevestigd.
waren de
de president-minispresident-miniswaren
ter en de
de voorzitters
voorzitters van
van
ter
de
de beide
beide Kamers
Kamers allen
allen
liberaal. Nu zijn
zijn ze
ze allen
allen
liberaal.
Roomsch-Katholiek.
In
Roomsch-Katholiek.
18g8 waren
waren én
én de
de Eerste
Eerste
1898
én de
de Tweede
Tweede Kamer
Kamer in
in
én
links, zelfs in
in
meerderheid links,
vrijzinnig, nu
meerderheid vrijzinnig,
zijn
ze
beide
ingroote
groote
zijn ze beide in
rechts .
meerderheid rechts.
. . . . . Ja,
Ja, véél
heeft
véél heeft
der politiek
politiek in
in
branding der
de branding
P
r o f. Mr.
B.
Prof.
Mr. M.
M. W
W.. F
F.. TREU
TREUB.
CORT VAN
VAN DER
DER
Tijdens het Kabinet CORT
Minister van
van
LINDEN, aanvankelijk Minister
Handel en
en Nijverheid
Landbouw, Handel
(29
1913-24 Oct.
(29 Aug.
Aug. 1913-24
Oct. 1914), daarna
daarna
van Financiën, eerst
eelst van
van 24
24
Minister van
Oct. 1914-8
1914-8Febr.
Febr. 1916,
1916, daarna van
Oct.
22
22 Febr.
Febr. 1917-9
1917-9 Sept.
Sept.1918.
1918.

Dr.
Dr. D.
D . Bos.
Bos.

ging
gmg bijeen
bijeen en
en klonk
klonk in
in
de roerlooze
roerlooze stilte
stiltede
de kalme,
kalme,
welluidende
welluidendestem
stemvan
vanCORT
CORT
VAN
DERLINDEN,
LINDEN,die
die een
VAN DER
beroep
deed op
op allen. NieNieberoep deed
leiders
mand aarzelde.
aarzelde. Alle leiders
zegden steun
toe. Wèg
Wèg
zegden
steun toe.
waren de scheidingslijnen.
scheidingslijnen.
waren
„De nationale
"De
nationale gedachte
gedachte
overheerscht de nationale
overheerscht
nationale
geschillen",
zoo sprak
sprak
geschillen", zoo
TROELSTRA
TROELSTRAonder
onder levendigen bijval.
digen
bijval. Inderdaad:
Inderdaad:
de nationale gedachte bonddenatiolgchbd
allen
samen, we
we voelden
voelden
allen samen,
ons
één enenonverdeeld.
onverdeeld.
ons één

Het vaderland
vaderland gethrouwe,
gethrouwe,
blyj ick
blYI
ick tot
totininden
den doet.
Het meest
meest bewogen
bewogen
moment-niet
moment
nietomdat
omdathet
het
een uitbarsting
een
uitbarsting van
van hartshartstocht was, maar juist omdat
omdat
uit de eenheid
uit
eenheid en
en de
de saamsaam-

hoorigheid toen
hoorigheid
toen onze
onze nationale
nationale geest
geE st zoo
zookrachtig
krachtigsprak.
sprak.We
Westonden
stonden„met
"meteenparigen
eenparigen
schouder".
schouder".
Bewogen
van hartstocht,
hartstocht, van rumoer,
rumoer, van
opwinding: dat was
was het
het tweede
tweede
Bewogen in
in den zin van
van opwinding:
groote
oogenblik
uit
dit
tijdperk.
12
groote oogenblik uit
tijdperk. I2 November I9I8.
jaar vroeger.
1918. Welk
Welk een contrast
contrast met vier jaar
Weer
TROELSTRA eeneen
rol,rol,
maar
nunu
was
hethetniet
hem
Weer speelde TROELSTRA
maar
was
niet"de
„de nationale
nationalegedachte"
gedachte" die
die hem
„de nationale
"de
nationale gegedriemaal
interdriemaal toe
toe interschillen"
deed ververMr. P.P.J.J.TROELSTRA.
TROELSTRA.
rumpeerde
en
schillen" deed
rumpeerde hij,
hij, en
geten, neen, nu werd
geten,
werd
elke
interruptie was
was
elke interruptie
hij gestuwd
gestuwd door
door de
hij
de
een
ontkenning: hij
hij
een ontkenning:
revolutionnaire gerevolutionnaire
gehad
volstrekt geen
geen
had volstrekt
dachte, nu
nu wilde hij,
dachte,
hij,
staatsgreep op
op het
het oog
door
den
fakkel
van
door den fakkel van
gehad.
een parpargehad. In
In een
den staatkundigen
den
staatkundigen
ticulier
gesprek, dat
dat
ticulier gesprek,
opstand te ontsteken,
opstand
ontsteken,
ik
later met
met MR.
MR.
ik later
die verschillen
verschillen tot op
die
op
TROELSTRA
eensTROELSAens
het
felst
toe
aanhet felst toe aanmocht
voeren, hield
hield
mocht voeren,
wakkeren. Het waren
wakkeren.
waren
hij
die opvatting
opvatting
hij die
onvergetelijke dagen,
onvergetelijke
dagen,
krachtig
krachtig staande.
staande. Feit
het was een debat
debat vol
vol
is echter,
echter, dat iedereen
hartstocht en zenuwhartstocht
zenuwhet
ánders begreep.
begreep.
het Anders
spanning, waarin
waarin de
spanning,
de
Maar het gevaar werd
werd
Regeering
Regeering krachtig
krachtig
afgewend,
ook door
door
afgewend, ook
voor de
voor
de democratidemocratide
eensgezinde houhoude eensgezinde
sche vrijheden
sche
vrijheden op de
de
ding van
van alle
alle andere
andere
ding
bres
stond, en nooit,
bres stond,
nooit,
partijen.
nooit
nooit vergeet
vergeet ik
ik het
het
..... Ja,
Ja, dat
dat
oogenblik
oogenblik waarop
waarop
waren twee
twee groote,
groote,
waren
TROELSTRA
bijinterinterTROELSTRA bij
twee dramatische,
dramatische, in
in
twee
ruptie de
de revolutie
revolutie
beteekenis sterke
sterke
ruptie
hun beteekenis
aflastte.
en
aflastte. Het
Het was
was
~
en historische
historische momomenten : : de
de glorieglorietijdens een
een speech
speech
/ _
tijdens
menten
MR.DRESSELDRESSEL~U ~
rijke eenheid
eenheid in het
het
van MR.
rijke
HUYS,
HUYS, dat
dat TROELSTRA
TROELSTRA
oogenblik van
ooroogenblik
van oorontkende revolutie
revolutie te
te
logs-gevaar, en
het
logs-gevaar,
en het
hebben
hebben bedoeld.
bedoeld. Tot
Tot
hartstochtelijke verzet
verzet
hartstochtelijke
tegen hem,
hem, die
die aan
aan de
de wettige
wettigeregeering
regeering de
de staatsmacht
staatsmacht wilde
den burgerburgertegen
wilde ontnemen
ontnemen en den
oorlog ontketenen.
!
ontketenen. Onvergetelijke
Onvergetelijke oogenblikken
oogenblikken!
Maar als
als ik eenige
eenige momenten
momenten behandel,
behandel. zou
zou ik
ik dan
dan niet
nietop
opden
denvoorgrond
voorgrondmoeten
moeten
Maar
zetten:
zetten: 22
22 December
December 1908,
1908, toen minister
ministerHEEMSKERK
HEEMSKERK inin de
Tweede Kamer
Kamermededeeling
mededeeling
de Tweede
deed van
vande
deblijde
blijdeverwachting
verwachting der
der Koningin,
Koningin, en
en 30
30 April
April1909,
1909, toen hij
hij de
de geboorte
geboorte van
van
deed
Prinses
Prinses JULIANA
]ULIANA aan
aan de
de volksvertegenwoordiging
volksvertegenwoordiging kwam
kwam meedeelen?
meedeelen?Blijde
Blijdeoogenblikken
oogenblikken!
!
Door voorzitter
voorzitter ROELL
ROËLL namens
volk waardig
waardig herdacht.
herdacht. Historische
Historische èn
èn
Door
namens parlement
parlement een
een volk
momenten. Alleen
Alleen wie
wie ziende
ziendeblind
blindisiskan
kanontkennen,
ontkennen,dat
datdededynastie
dynastieder
derOranje's,
Oranje's,
nationale momenten.
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met
ons volk
volk saamgegroeid,
saamgegroeid, door
door ons
ons volk
volk wordt
wordt gehandhaafd
gehandhaafd en begeerd.
begeerd. Zoolang
Zoolang er
er een
een
met ons
Oranje
wil het
het Nederlandsche
Nederlandsche volk
volk monarchaal
monarchaal bestuurd
bestuurd worden,
worden, en wie
wie daarvan
daarvan nog
nog
Oranjeis,
is, wil
niet overtuigd
was, is
is in
niet
overtuigd was,
in November
November 1918
1918 wel
wel tot
tot
J.
H.A.A.SCHAPER.
SCHAPER.
J. H.
andere
gedachten
gekomen.
andere
gekomen.
Dat jaartal
jaartal levert
levert - in vlammende
vlammende cijfers
cijfers in de
deschatting
schatting des
des
het bewijs
bewijs van
de eenheid,
eenheid, die
die in
het
van de
volks
Nederland en
en Oranje
Oranje vormen.
vormen.
volks Nederland
Het
spreekt vanzelf,
vanzelf, dat
dat in
in een
eenkwart-eeuw
kwart-eeuw
Het spreekt
parlementaire geschiedenis
oogenblikken van
van
parlementaire
geschiedenis vele oogenblikken
opwinding
opwinding voorkomen.
voorkomen. Ons
Ons parlementaire
parlementaire leven
leven isis
ongetwijfeld
loop van
van deze
deze periode
periode steeds
steeds
ongetwijfeldinin den
den loop
onrustiger
rumoeriger geworden,
geworden, en
en zoo
zoowerd
werdeen
een
onrustiger en rumoeriger
der parlemenparlemenenkele maal
maal ook het gevaarlijke
gevaarlijke middel
middel der
enkele
taire
werkstaking toegepast:
toegepast: de
de obstructie.
obstructie. Het
Het gegetaire werkstaking
schiedde echter
echter in
in vrij
vrij tammen
tammenvorm,
vorm,en
enheel
heel anders
anders
dan
in sommige
sommige andere
andere landen
landen vaak
vaak te
te zien
zien isis geweest.
geweest.
dan in
Trouwens:
volksaard isis er
er niet
niet naar
naar om
om iets
iets
Trouwens: onze
onze volksaard
en lang
lang toe
toe te
te passen.
passen. De
Deeerste
eerste
dergelijks
doen en
dergelijks te
te doen
op
maal, dat
dat ten
tenonzent
onzentobstructie
obstructie plaats
plaats had,
had, was
was op
maal,
als protest
16 en 17
17 Maart 1910, als
protest tegen
tegen een
een sluiting
sluiting
debat over
over de
de vervan het debat
H. VAN
VAN KOL.
KOL.
H.
zekerings-wetten, welke
welke
zekerings-wetten,
sluiting
socialisten
sluiting volgens socialisten
vrijzinnigen bij
overen vrijzinnigen
bij overrompeling plaats
Na
rompeling
plaats had.
had. Na
een
opgewonden debat
debat
een opgewonden
hij 20 maal
maal stemming zou
zou vragen.
verklaarde
heer SCHAPER dat hij
verklaarde de heer
Hetgeen geschiedde.
geschiedde. Toen
Toen was
was hij
hij voldaan.
voldaan. Meer
Meer in
inscherper
scherper
Hetgeen
vorm had
had obstructie
obstructie plaats
plaats in
in September
September 1921,
Kamer
vorm
1921, toen
toen de Kamer
rechterzijde) besloot,
besloot, een
een voorstelvoorstel-TROELSTRA,
Adres
(de rechterzijde)
TROELSTRA, om een Adres
van
Antwoord op
Troonrede te
ontwerpen, niet
niet ininbehandebehandevan Antwoord
op de
de Troonrede
te ontwerpen,
ling te nemen.
nemen. Onmiddellijk
Onmiddellijk gingen de
de sociaal-democraten
sociaal-democraten tot
tot een
een
systematische
over: het
het houden
houden van
vanlange
langeredevoeredevoesystematische obstructie
obstructie over:
hetvragen
vragen van
van stemming
stemming over
over allerlei
allerlei onbeduidendonbeduidendringen en het
ringen
Daarbij speelden
speelden zich
zich vele
vele rumoerige
rumoerige tooneelen
tooneelenaf.
af.
heden. Daarbij
Maar ze
ze wonnen
wonnen het.
het. Want
Want het
het voorstel
voorstel kwam
kwam in bebeMaar
handeling.
Toen - waren
waren ze
natuurlijk zèlf
meest ververze natuurlijk
zèlf het meest
Want een
een lang
langvolgehouden
volgehouden obstructie
obstructie eischt
eischt
heugd.
heugd. Want
ontzaglijk veel
van de
de physieke
physiekekrachten
krachten der
der daders.
daders.
ontzaglijk
veel van
Enmedeplichtigen
medeplichtigen?
Daders? En
P.
Maar
dan de
de heer
heer Duys
die de
de langste
langste rede
rede heeft
heeft gehouden,
gehouden,
Dus wel, die
Maar wat
wat voor
voor een
een dader is dan
welke ooit
ooit in
inons
onsparlement
parlementisisuitgesproken?
uitgesproken?Dat
Datwas
wasgeen
geenobstructie,
obstructie,maar
maarheuschelijke
heuschelijke
welke
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ernst.
Hetwas
wasonder
onderTALMA,
TALMA, in het
het moeilijke
moeilijke en
en bewogen
bewogen verzekeringsdebat,
verzekeringsdebat, dat
dat naar
naar mijn
mijn
ernst. Het
overtuiging TALMA
geestelijken
en lichamelijk
lichamelijk heeft
Dus hield
overtuiging
TALMA geestelijk
heeft geknakt.
geknakt. Duys
rede van ruim
hield toen een rede
negen uur,
negen
uur, die
die een
een heele
heele dagdag-enenavondvergadering
avondvergadering
Mr. A.
NAAMEN VAN
VAN EEMNES.
vulde. Het
Hetwerd
werdtenslotte
tenslotteméér
méérdan
dan komiek.
komiek. Niemand
Niemand
Mr.
A. VAN
VAN NAAMEN
EEMNES.
kon het meer
kon
meer schelen
schelen wat
wat hij
hij zei:
zei:het
hetwerd
werdallengs
allengs
een louter sportieve
een
sportieve prestatie.
prestatie.Onder
Ondergejuich
gejuichging
ginghij
hij
eindelijk over
over de eindstreep.
eindelijk
eindstreep. Tegenover
Tegenover deze
deze langste
langste
speech
stel ik
ik de
dekortste
kortsteredevoering:
redevoering: die
die van
van den
den
speech stel
Deze
afgevaardigdehad
had van
van
heer SCHIMMELPENNINCK.
SCHIMMELPENNINCK. Deze
afgevaardigde
1913 tot
tot 1918
1913
1918 zitting in
in de
deTweede
TweedeKamer
Kameren
enververstond de
stond
de kunst
kunst van
van zwijgen.
zwijgen. Hij
Hij sprak
sprak nooit. Totdat
Totdat
zijn mede-leden
zijn
mede-leden hem eens
eens opzettelijk
opzettelijktot
totvoorzitter
voorzitter
van een
van
een commissie
commissie van
van rapporteurs
rapporteurs bcnoemden
btp.oemden en
en hij
hij
in die
in
die kwaliteit
kwaliteit moest
mo€.st meedeelen,
meedeelen, dat
daterertegen
tegeneen
een
amendement „geen
amendement
"geen bezwaar"
bezwaar" bestond:
bestond: de
de eenige
eenige
„rede" ooit
"rede"
ooit door
door hem
h(m gehouden.
gehouden.
Hij was u:n
unicum. Want
Want den
den moed
moed om
om niet
niet
cm unicum.
te spreken
deze
dagen
te
spreken heeft,
heeft,inin
deze
dagenvan
vankiezers-vrees,
kiezers-vrees,
vrijwel
wel niemand
vrij
niemand meer.
meer.De
Deparlementaire
parlementaire zwijger
zwijger bebehoort tot
tot de
defiguren
figurenvan
vaneen
eenafgesloten
afgeslotenheldentijdperk.
heldentijdperk.
Een moment
moment van
van hoogspanning
hoogspanning in de
de Tweede
Tweede Kamer
Kamer vormde
vormde ook
ook de
de behandeling
behandeling der
der
Dwangwetten, na
nade
despoorwegstaking
spoorwegstakinginin19o3:
1903:diedie
krachtdaadvan
van
KUYPER en
en
zoogenaamde Dwangwetten,
krachtdaad
KUYPER
LOEFF, waartegen
in het
het hart
hart van
van
LOEFF,
waartegennog
nog wrok
wrok zit
zit in
oen
}.E.N.BARONSCHIMMELPENNINCKVANDEROYE.
sociaal-democratische arbeiders.
arbeiders. Wat
Wat is er
er ttoen
J. E. N. BARON SCHIMMELPENNINCK VAN DER OYE. vele sociaal-democratische
gevochten!
wat
stonden
de
gemoederen
toen
op
gevochten ! wat stonden de gemoederen toen op
kookhitte! ! En
wat heeft
heeftdedelintjeskwestie
lintjes kwestie een
een
kookhitte
En wat
veroorzaakt: nog
nog zie
zie ik,
ik,nanahet
hetlange
lange
deining veroorzaakt:
requisitoir van
vanTROELSTRA,
TROELSTRA, DR.
KUYPER de
zaal
requisitoir
DR. KUYPER
de zaal
binnenkomen -door
door
adjudant
VANTWIST
TWIST getrougetroubinnenkomen
adjudant
VAN
welijk begeleid
korteverdediging
verdediging uit
uit tete
welijk
begeleid- omom
z'nz'n
korte
spreken. Wat
Wat een spanning
spanning!! wat
wat een
een emotie
emotie!! En
En
spreken.
hoe vaak
vaak heeft,
den loop
loop dier
dier jaren,
jaren, het
het kieskieshoe
heeft, in
in den
recht-probleem ons
vastgehouden, en den
den
recht-probleem
ons niet
niet vastgehouden,
goeden
gang
der
wetgeving
vertraagd.
Als
een
gegoeden gang der wetgeving vertraagd. Als een geen buiten
buiten het
het
weldige worsteling werd
werd die strijd in en
enhet
het
CORT
VANDER
DER
_ _
parlement gevoerd,
gevoerd, en
parlement
waswas
CORT
VAN
staatsmansblik,
die,ininde
de phase
.-4~~- ~~ LINDENS
LI~DENS staatsm~nsblik,
die,
phase der
der
nationale
/~~t/
nattonaleverzoenmg,
door
den
oorlog
ontstaan,
de
verzoening,
door
den
oorlogg
de
g
oplossing wist
wist te
te bewerken.
bewerken. Een
Een oplossing,
oplossing, vastvastoplossing
gekoppeld aan
aan die
dievan
vanhet
hetnetelige
netelige
onderwijs-vraagstuk,dat
dat
minister
VISSERlater
laterzou
zou
gekoppeld
onderwijs-vraagstuk,
minister
DEDE
VISSER
uitwerken, ter
ter volledige
volledige erkenning
erkenning van
van de
debijzondere
bijzondereschool.
school.
Trouwens
in die crisis-jaren
Trouwens: : in
crisis-jaren was
was ons
ons parlementaire
parlementaire leven
leven in
in meer
meer dan
dan één
éénopzicht
opzicht
veranderd. Er
Er werd
werd hard
hard en met
met spoed
spoed gewerkt,
gewerkt, er
er werd
werd in
in het
het begin
begin(spreek
(spreek niet
niet tot
totden
denman
man

./.
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aan
het roer
roer!)!) weinig
WeInig gepraat,
gepraat,belangrijke
belangrijkemaatregelen
maatregelen kwamen
kwamen inInongelooflijk-korten
ongelooflijk-korten tijd
tijd
aan het
tot stand
stand .....
Mr. J. G.
G. GLEICHMAN.
en:
..... ons
ons Ministerie
Ministerie van
van Buitenlandsche
Buitenlandsche Zaken
Zaken heeft
heeft
toen een
een ziel
ziel en
en
toen
J.
een
gestalte gegeJ. J.
J. G.
G. BARON
BARON VAN
V AN VOORST TOT VOORST.
een gestalte
kregen.
Ik weet
weet
Ik
heel goed,
goed, hoe
hoe
heel
vóór
den oorlog
oorlog
vóór den
Minister van
van
de Minister
de
Buitenlandsche
Zaken
werd bebeZaken werd
schouwd
als een
een
schouwd als
figurant. Een min
meer decoradecoraof meer
tieve opluistering
opluistering
van elk
elk kabinet.
kabinet.
van
Maar
was er
er
Maar was
eigenlijk
een
eigenlijk wel een
buitenlandsch
dat gebouw
gebouw op
op het
hetPlein
Pleineigenlijk
eigenlijk
Was dat
beleid? Was
niet een
een soort
soort poppenkast,
poppenkast, met
met een
een paar
paar
niet
marionetten? Eilaci
Eilaci!!
marionetten?
Jhr. Mr.
Mr. J.
J. ROËLL.
in de
de crisis
crisis is
is het
het
in
anders gebleken
gebleken en
en
anders
onze ministers
ministers
zijn onze
van
Buitenlandsche
van Buitenlandsche
Zaken
gewichtige
Zaken gewichtige
personaadjes geworgeworpersonaadjes
·:-;·····:~..",.
den.
Eerst de
de welwelden. Eerst
willende, maar ietwat
ietwat
stijve LOUDON
1
LOUDON 1),
die
vertrouwen gegegroot vertrouwen
in moeilijke
moeilijke
noot, en in
voortreffelijk beleid toonde,
toonde, daarna
daarna de
de knappe,
knappe, gedistingedistinjaren een voortreffelijk
VAN KARNEBEEK
KARNEBEEK 1),
wiens
reputatie, na
na een
een weifelend
weifelend
1
geerde VAN
wiens reputatie,
begin, ras
ras de
de grenzen
grenzen overschreed,
overschreed, en
en die
die een
een man
man van
van groote
groote
begin,
beteekenis is geworden.
geworden.
beteekenis
Een
typische figuur,
figuur, deze
deze minister.
minister. De
Derust
rustininpersoon.
persoon.
Een typische
Vaak,
het uiterlijk,
uiterlijk, volmaakt
volmaakt onbewogen.
onbewogen. Het
Het meest
meest opvallend
opvallend
Vaak, naar het
zijn voor-laatsten
voor-laatsten voorganger.
voorganger. Och,
Och, die
die minister
minister DE
DE MAREES
MAREES VAN
VAN SWINDEREN
SWINDEREN !
contrast
contrast met zijn

,~
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Zie Hoofdstuk
Hoofdstuk III.
IIl.
Zie

eeneen
eekhoorn_.
bewe
Die sprong
sprong achter
achter dedeRegeeringstafel
Regeeringstafelrond
rondalsals
eekhoorn.Een-en-al
Een-::n-alleven,
leven,
bewt:ging,
ging,
onrust. Alles
Alles bewoog
bewoog aan hem.
hem. En
En als
als hij
hij
Mr.
FOCK,
sprak,
tippelden de zinnen
zinnen elkaar
elkaar als
als
Mr. D.
D. FOCK,
sprak, dan
dan tippelden
N.-0.-I.
Got'vei neur-Generaal
neur- Generaal van
hardloopers
achterna. Hij
Hijverwaarloosde
verwaarloosde
thans Govvel
van N
.-0.- I.
hardloopers achterna.
niet. Hij
Hij kon
kon aardig-geestig
aardig-geestig uit
uit den
den
ze niet.
hoek
toilet van
van zijn
zijn hardloohardloohoek komen.
komen. Het
Het toilet
zag er
er kleurig en fleurig
fleurig uit.
uit.Evenals
Evenals
pertjes zag
z'n heele
hee1e figuur,
was ook
ook z'n
z'n oratorisch
figuur, was
talent vol pittige vitaliteit. Zie daarbij nutalenvopig .Zedarbjnu
de
heer VAN
VAN KARNEBEEK
KARNEBEEK I).
1 ) . Als
Als zijn vader:
de heer
een toonbeeld van egale rust. Van statigeentobldvagrus.Vntie
kalmte.
Ook welsprekend.
welsprekend. Ook
Ook geestig.
geestig.
kalmte. Ook
als de
de MAREES.
MA REES. Maar het snit
snit is
is heel
heel
Net als
anders.
welsprekendheid isis als
als z'n
z'n
anders. Z'n
Z'n welsprekendheid
Mr. Dr.
Dr. D.
D. A.
A. P.
P. N.
N.
Mr.

KOOLEN.

costuum, verzorgd
de puntjes.
puntjes. Om
Om door
door een
een
costuum,
verzorgdtot
totin
in de
ringetje te halen.
halen. In
In z'n
z'nzinnen,
zinnen, taalkundig
taalkundig onberisonberisringetje
pelijk, hoort
hoort men
men de
de komma's,
komma's,de
de punten,
punten,de
deuitroepteekens,
uitroepteekens, zooals men
men in z'n pantalon
pantalon de
de
pelijk,
Zie Hoofdstuk
Hoofds'uk III.
lIl.
I) Zie
---
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vouwen en
envan
vanz'n
z'nsous-pieds
sous-piedsdedesmetteloosbeige
smetteloosbeigekleur
kleurziet.
ziet.Evenwichtig
Evenwichtig
scheermes-scherpe vouwen
en correct
correct van
van top
top tot
tot teen.
teen.
.
en
zich
nimmer
richt
argumentennetjes
netjes in
in 't't gelid
gelid
In het
hetdebat
debatwindt
windthijhij
In
zich
nimmer
op.op.
HijHij
richt
z'nz'n
argumenten
en
denden
stormpas.
hijhij
zegt
zegtgeen
geenwoord
woordteteveel.
veel.Hij
Hijisispittig
pittigen
en
en valt
valt kalm
kalm aan.
aan.Nooit
Nooitin in
stormpas.EnEn
ondervier
vieroogen
oogenbijbij
maar ook
ook hierin:
hierin: sober.
sober. Alleen
Alleeninin't 'tparticuliere
particulieregesprek,
gesprek,als
alsgegeonder
geestig maar
hem zit,
zit,dan
danlaat
laathij
hijzich
zichsoms
somswat
watmeer
meergaan,
gaan,dan
danbeginnen
beginnenz'n
z'noogen
oogentetetwinkelen,
twinkelen,dan
danisis
hem
hij uit
uitz'n
z'netui
etuivan
vandiplomaat
diplomaattetevoorschijn
voorschijntreedt
treedt als
alsdoodgewoon
doodgewoon mensch,
menseh,dan
danziet
zietgege
of hij
het of

G. W.
1'L,
G.
w. BLLl\FAIN
1l1'L1:<l'.,;sn:.

Vereenigde
Vergadering der
Staten-Generaal van
van 19
19 Maart
Maart1909,
1909,bijeengeroepen
bijeengeroepen om
om voorvoorVereenigde Vergadering
der Staten-Generaal
zieningen
treffen ten
tenaanzien
aanzien van
van het
hetRegentschap
Regentschap en
en de
de Voogdij,
Voogdij, ingeval
ingeval van
van de
de komst
komst
zieningen te treffen
tot den
den Troon
Troon van
vaneen
eenminderjarigen
minderjarigen Troonopvolger.
Troonopvolger.

eensklaps
temperament gloeit in
in dezen
dezen man,
man, dat
dat z'n
z'n rust
rust en
en z'n
z'negale
egale kalmte
kalmte is:
is: zelfzelfeensklaps dat
dat er
er temperament
beheersching.
Maar
parlementaire momenten en
en figuren
figuren schrijf,
schrijf, dar_
dan mag ik het
het militaire
militaire
Maar als
als ik over parlementaire
vraagstuk
voorbijgaan, dat
twistappel isis geweest
geweest en vervraagstuk niet
niet voorbijgaan,
dat rusteloos
rusteloos en
en eindeloos
eindeloos een
een twistappel
zal blijven. Voor
Voor het
het kiesrecht
kiesrecht is een
een oplossing
oplossing gevonden,
gevonden, voor
voor het
het
moedelijk
tijd zal
moedelijk nog langen tijd
onderwijs
maar wie
wie vindt
vindt den
den steen
steen der
der wijzen
wijzen voor
voor het
het militaire
militaire probleem?
probleem? Hoe
Hoe vele
vele
onderwijsook
ook- maar
militaire
Ik heb
heb er
er fier
fier zien
zien sneuvelen,
sneuvelen, in
in
militaire ministers
ministers heb
heb ik
ik zien
zien komen,
komen, zien
zien vallen,
vallen, zien
zien gaan!
gaan ! Ik
den
strijd voor
voor hun
hun overtuiging,
overtuiging, ik
ik heb
hebandere
andere stillekens
stillekens zien
zien wegsluipen
wegsluipen omdat
omdat ze
ze er
ergeen
geen
den strijd
raad
het dramatische
dramatische hoogtepunt
hoogtepunt van
vandit
ditalles
allesvormde
vormdehet
hetoptreden
optreden
raadmeer
meermede
medewisten,
wisten, en
en het
van
een vaderlandslievenden,
vaderlandslievenden, dertigjarigen
dertigjarigen jongen
jongen man
man uit
uitAmsterdam
Amsterdam als
alsminister
minister van
van
van een
Marine,
die na
nakortstondige
kortstondige ministerieele
ministerieele glorie
glorie ook
ookdoor
doorzijn
zijneigen
eigengeestverwanten
geestverwanten werd
werd
Marine, die
:r:w
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weggekegeld. Ik heb welsprekende oorlogsministers bijgewoond, met een romantisch tintje
(STAAL), ik heb er meegemaakt die geen zin
L. W. J. K. THOMSON.
Nederlandsch konden spreken (NAUDIN TEN
CATE). Eindeloos zijn de proefnemingen geweest,
talloos de bewogen en onstuimige momenten
(nacht VAN STAAL !) en zie! daar rijst voor mijn
geestes-blik de ridderlijke en begaafde figuur van
THOMSON, den militairen democraat, die jaren
lang in het parlement onvermoeid den zwaren
strijd streed en dien we verloren ergens in een
vlek van Albanië: een der beste militaire specialiteiten die wij ooit hebben gehad. Op dit

J. J.

RAMBONNET •

Minister van Marine (29 Aug. 1913-28 Juni J918)
In het Kabinet CORT VAN DER LINDEN.

/~
oogenblik maakt onze oorlogsminister, VAN DIJK,
den indruk van een krachtig bewindsman, sterk
van wil en van karakter.
Maar, over militaire ministers sprekend,
moet ik RAMBONNET nog noemen: den bekwamen marine-bewindsman uit de crisis-jaren,
een flinke figuur met een sterke overtuiging,
die in 1918 aftrad omdat het kabinet weigerd~
het convooi naar Indië te laten uitvaren met
het oog op het gevaar van een conflict.
Het militaire vraagstuk heeft verschillende
specialiteiten in het parlement doen optreden,
het koloniale eveneens (ik denk aan VAN KOL,
7. /~::d
~ .
aan F oeK, en vooral aan den nobelen VAN
DEVENTER 1), op zijn post overleden kort voor
hij tot gouvern<::ur-gen<::raal zou worden benoemd), de boerenstand is geregeld vooruit
gegaan in het aantal van haar parlementaire apostelen (de meest typische van het oogenblik

l:

~4

1)

Zie blz. 122.
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is WEIT KAMP, wiens figuur doet denken aan de knotwilgen langs onze Hol1andsche sloten),
van onderwijzers heeft het in onze volksvertegenwoordiging
Mr. C. TH. VAN DEVENTER.
vaak gekrioeld, de politieke predikanten behoorden er dikwijls
tot de meest typische afgevaardigden, maar daartegenover
staat dat andere maatschappelijke beroepen, merkwaardig
genoeg, in het parlement totaal onvoldoende zijn vertegenwoordigd geweest. Ik denk daarbij voornamelijk aan den
medischen stand, die - in weerwil van de groote vraagstukken van volkshygiëne welke soms aan de orde kwamen
- slechts hoogst zelden één
Mr. W. L. BARON DE VOS VAN
van haar discipelen op het
STEENWIJK.
Binnenhof zag gekozen. Het
zijn
er in
in die
diekwart-eeuw
kwart-eeuw
zijn er
slechts zeer enkelen geweest.
Mij heugt Dr. BLOOKER.
Het parlement is geSchenkin, van Yenon" E. VAN DEVENTER
democratiseerd. De standing
geb. MAAS.
er van is veranderd. Lees de
~
namen van de geachte en
eerbare families, die vroeger
haar afgezanten naar het Binnenhof zonden (namen van
zeven en acht lettergrepen,~en welke!) en leg daar de tegenwoordige naast: voor velen staat
Mr. Dr. W. F. VAN LEEUWEN.
dit verschil gelijk met het onderscheid
tusschen de
de Achtste
Achtste
derscheid tusschen
van Mahler
Mahler en
en een
eendraaiorgeldraaiorgelvan
symphonie .....
De Eerste Kamer poogt
iets van
van den
den ouden
ouden stijl
stijl op
op
nog iets
houden. Daar
Daar zijn
zijn nog
nog aparte
aparte
te houden.
^^ 9
maniertjes in zwang, daar
daar heerheermaniertjes
schen nog zeer
zeer speciale beleefdbeleefdheden, daar
daar wonen
wonen nog
nog afgeafgeheden,
vaardigden
VOS VAN
VAN STEENWIJK,
STEENWIJK, bijzonder-knap,
bijzonder-knap, pikantpikantvaardigdenals
als de
de Vos
welsprekend,
maar ouderwetsch-aristocratisch.
ouderwetsch-aristocratisch. 0,
welk een
een
welsprekend, maar
0, welk
dramatisch
indertijd in
in ons
ons Hoogerhuis
Hoogerhuis
dramatischoogenblik
oogenblikwas
washet,
het, toen indertijd
de
eerste interruptie
interruptie weerklonk.
weerklonk. Daar
Daar werd
werd de
destatige
statigeglasruit
glasruit
de eerste
van een eerwaarde
eerwaarde traditie
roekeloos ingegooid.
ingegooid.
traditie roekeloos
Het politieke
politieke leven
levenvoltrok
ûchdan
danook
ookininhoofdzaak
hoofdzaak
voltrokzich
in de
de Tweede
TweedeKamer,
Kamer,alalhebben
hebbenininonzen
onzenSenaat
Senaatvaak
vaakknappe
knappe
mannen gezeten,
door hun
hun kwaliteiten
kwaliteiten op
op den
denvoorgrond
voorgrond
mannen
gezeten, die
die door
traden: VAN
VAN WELDEREN
WELDEREN RENGERS
REN GERS (de bekende
bekende parlementaire
parlementaire geschiedschrijver),
geschiedschrijver), 'T
'T HOOFT,
HOOFT,
REEKERS, VAN
RAHUSEN, VENING
VENING MEINESZ,
MEINESZ, GODIN
GODINDE
DEBEAUFORT,
BEAUFoRT,
REEKERS,
VAN LEEUWEN,
LEEUWEN,VAN
VAN NIEROP,
NIEROP, RAHUSEN,
,
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BIESEN,enenniet
niet te
te vergeten: VAN
die, in
WOLTJER, de typische
typischeVAN
VAN DER
DER BIESEN,
VAN HOUTEN,
HOUTEN, die,
in scherp
scherp
oratorisch duel
uitriep dat
dat hij
hij liever
liever zijn
zijn rechterarm
oratorisch
duel met
metREGOUT,
REGOUT, uitriep
rechterarm zou verbranden dan
dan voor
voor
het Arbeidscontract
het
Arbeidscontract stemmen.
Het publiek
publiek houdt zich in
in ons
ons parlement
parlement altijd
altijd bijzonder
bijzonder wellevend. In
In de
de vele
velejaren,
jaren,
dat
ik als
alsjournalist
journalistopopdede
perstribunezat,
zat,isishet
hetnooit
nooitgebeurd
gebeurddat
dathet
hetpubliek
publiekwreedelijk
wreedelijk
dat ik
perstribune
op
de keien
keienvan
van het
hetBinnenhof
Binnenhofmoest
moestworden
worden gezet.
gezet. Een
Een enkele
enkele maal
maal kreeg
kreeg het
heteens
eenseen
een
op de
waarschuwing,
het „teekenen
"teekenenvan
vangoedgoed-ofof
afkeuring"gaf,
gaf,
maardat
waarschuwing, omdat
omdat het
afkeuring"
maar
datwas
wasdan
danook
ookhet
het
schrikkelijkste euvel.
schrikkelijkste
Eénmaal
het parlement
parlement hooren....
zingen.
Eénmaalheb
hebikik in
in het
hooren .... zingen.
Ja waarlijk
Ja
waarlijk!!
Het was
minister
AALBERSE.
Het
was in
in 1919,
1919, na
na de
deaanneming
aannemingder
derArbeidswet
Arbeidswetvanvan
minister
AALBERSE. Toen
Toen
vrouwen 1)
haar
intrede
in
het
hieven de socialisten
socialisten het
het AchtAcht1) haar
het
JOH.
WESTERMAN.
JOH.
WESTERMAN.
uren-lied aan. Natuurlijk
Natuurlijk antparlement
hebben gedaan.
gedaan.
parlement hebben
_
woordde de
DUYMAER
Eerst
schuchter, bescheiden,
bescheiden,
woordde
deheer
heer
DUYMAER
Eerst schuchter,
VANTWIST
TWISTdaarop
daaropmet
met het
VAN
één tegelijk,
tegelijk,mej.
mej.SUZE
SUZEGROEGROE- `r
Wilhelmus, door
Wilhelmus,
door velen
velen overoverNEWEG
toen,
min
NEWEGinin 1918,
1918,
9
> min of
genomen. Voorzitter
genomen.
Voorzitter Focx
FOCK
meer
mej. Jo
meer toevallig, mej.
Jo WESdeed het
deed
het beste
beste wat
wat hij
hij doen
doen
TERMAN
TERMANinin1920,
1920,maar
maareindelijk
eindelijk
kon : hij
hij sloot
kon:
sloot ijlings
ijlings de
de ververwerden
de dames
dames wat
wat brubruwerden de
gadering. Het was
gadering.
wastrouwens
trouwens
tal
er. .....
. . en
en zoo
zoo bracht
bracht de
de
taler
het
het laatste
laatste moment
moment van
van het
het
stembus
van 1922
1922 er
er zeven,
zeven,
stembus van
zittingsjaar.
zeven tegelijk, rechts
rechts en
en links.
links.
Het is meer
meer dan
dan genoeg,
genoeg, wanwanIk schrijf,
Ik
schrijf, zeide ik
ik al,
al,
neer althans
althans de
de brave
brave oude
oude
neer
geen
geen volledige
volledige parlementaire
parlementaire
dichter gelijk
gelijk heeft,
die
meent
heeft,
meent
geschiedenis.
geschiedenis. Ik
Ik deed
deed alleen
alleen
dat één
één vrouw
vrouw alleen
alleen al
al „dui"duidat
enkele grepen,
grepen, trok,
trok, in
in schetsschetszend mannen te erg" is. En in
vorm,
vorm, eenige
eenige lijnen.
lijnen. Maar
Maar
~~ de
de Eerste
Eerste Kamer
Kamer zit
zit er
er ook
ook
voorbijgaan
magikik niet
niet het
CORRYPOTHUIS-SMIT.
POTHUIS-SMIT.
voorbijgaan mag
het
een, CORRY
feit, dat
dat onder
onder het
het bestuur
bestuur van
van
zonder belangstelling
belangstelling zie
zie
Niet zonder
koningin
koningin WILHELMINA
WILHELMINA de
de
ik het
het oogenblik
oogenblik tegemoet,
tegemoet,
ik
waarop
de eerste
waarop de
eerste vrouwelijke
vrouwelijke minister
mmlster zich aan
aan de
de enthusiaste
enthusiaste blikken
blikken van
van parlement
parlement en
en
volk zal
zal vertoonen.
vertoonen. Misschien,
Misschien, misschien
misschien dat
datdedeinvloed
invloedvan
vanhet
hetvrouwelijk
vrouwelijkelement
elementveel
veel
volk
ten goede
goede zal
zal uitrichten.
uitrichten.
CARL YLE vergelijkt
metbanknoten,
banknoten,
CARLYLE
vergelijktergens
ergensdedemaatschappelijke
maatschappelijke waardigheidsbekleeders
waardigheidsbekleeders met
maar,
maar, zegt
zegt hij,
hij, „er
"er zijn
zijn ook
ook valsche banknoten".
banknoten". Inderdaad,
de politiek,
politiek,
Inderdaad,die
die zijn
zijn er,
er, ook
ook in de
het parlement.
overal. Er
Er is geen
geen reden
redendeswege
deswegede
depolitiek
politiekenenhet
hetparlement
parlement
ook in het
parlement. Ze
Ze zijn
zijn overal.
als zoodanig te veroordeelen.
veroordeelen. Toch kunnen
kunnen de
de vrouwen
vrouwen misschien
misschien iets
iets ten
tengoede
goededoen.
doen.
als
Overigens:
Overigens: over
over den
den vorm
vorm van het
het parlementaire
parlementaire leven moet
moet men
men zich
zichniet
nietverbazen.
verbazen.
weet hoe
hoe iedereen,
iedereen, die
dievoor
voorhet
heteerst
eersteen
eenvergadering
vergaderingbijwoont,
bijwoont,zich
zichergert
ergertaan
aanhet
hetfeit,
feit,
Ik weet

r

i)
I) De
De vrouwelijke
vrouwelijke afgevaardigden
afgevaardigden der
S.D.A.P.
hare portretten
portretten niet
nietvoor
voorreproductie
reproductie
der S.
D. A. P. wenschten hare
in dit
dit Gedenkboek
Gedenkboek beschikbaar
beschikbaar te
te stellen.
stellen.
RED.
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dat er
geen algemeene
algemeene aandacht
kan niet.
niet. „Het
"Hetrecht
recht om
omniet
nietteteluisteren"
luisteren"
dat
er geen
aandachtis.is.Toch:
Toch: dit kan
VAN HOUTEN
heeft VAN
HOUTENeens
eensmet
met kracht
kracht verdedigd.
„Ik reken
"Ik
reken het
het recht
recht om
omniet
nietteteluisteren"
luisteren" - zoo sprak
C.FRIDA
FRIDA KATZ.
KATZ.
Mr. C.
hij -„en"en
omom
in bescheiden
mate
in bescheiden
matete tekunnen
kunnenspreken,
spreken,zeer
zeer
hij
gelukkig.
Indien wij
wij dat
dat recht
recht niet
hadden, indien
indien wij
wij niet
niet
gelukkig. Indien
niet hadden,
te kennen
kennen konden
konden geven,
geven,dat
dat
door onze
onze houding
houding den
den spreker
spreker te
door
hij
beter deed,
deed, zijn
zijn rede
rede te
te eindigen
eindigen of
of van
van het
het punt
punt in
in
hij beter
behandeling
af
te
stappen,
dan
zou
de
vrijheid
van
het
woord
behandeling
stappen, dan zou de vrijheid van het woord
niet behouden
behouden kunnen
kunnen blijven.
blijven. Wanneer
Wanneer wij
wij moesten
moesten luisteren
luisteren
een kerk,
kerk, wanneer
wanneer ieder spreker zich
zich behagelijk
behagelijk zou
zougaan
gaan
als in een
voelen
door onze
oplettendheid, wanneer
wanneer zou
zou dan
dan het
heteinde
einde
voelen door
onze oplettendheid,
van
van onze
onze discussiën
discussiënzijn?
zijn2riet
Hetonbeperkte
onbeperkte recht
recht om
om het
het woord
woord
te voeren
het onbeperkte
onbeperkte recht
recht
voeren houdt onmiddellijk verband met het
te luisteren".
luisteren".
der overige
niet te
overige leden om niet
Dit isis ongetwijfeld
ongetwijfeld volkomen
volkomen juist.
juist. Niet-luisteren
Niet-luisterenwerkt
werkt
vaak
heilzaam.
Toch
geloof
ik,
dat
de
vorm
der
debatten
vaak heilzaam. Toch geloof ik, dat de vorm der debatten
achterstaat
van een
eenvorig
vorigtijdperk.
tijdperk. De
Dewelsprekendheid
welSprekendheid
achterstaat bij
bij die van
van een
een minder
minder allooi
allooi geworden.
geworden. De
De stijl
stijl der
der discussie
discussie isis
is van
vergrofd. Er
wordt weinig
zorg meer
meer besteed
besteed aan
aan het
het debat.
debat.
vergrofd.
Er wordt
weinig zorg
De Kamer
Kamer krioelt
krioelt van
vanoratorische-piet-de-sm:erpoetsen,
oratorische-piet-de-sm:erpoetsen, met
met
ongekamde
haren, nagels
nagels in
in rouwrouwongekamde haren,
rand en rafelbroek.
rafelbroek. Debatten
Debatten in
in
rand
Mr. E.
E. C.
C.VAN
VAN DORP.
Mr.
(SCHAEPMAN-VAN
grooten stijl
stijl
grooten
(SCHAEPMAN
-VAN
HOUTEN; KUYPER-VANDERVLUGT;HOUTEN;KYPRVADLUGT;
eORT VAN
hoort
Er wordt
wordt
CORT
VANDER
DERLINDEN-LoEFF)
LINDEN-LOEFF)
hoortmen
menniet
niet meer.
meer. Er
schaal geimproviseerd
geimproviseerd in
parlement, maar
maar de
de doordoorop groote schaal
in ons
ons parlement,
hij voor
voor
snee-Hollander
kán nu
nu eenmaal
eenmaal niet
nietimproviseeren.
improviseeren. Als
Als hij
snee-Hollander kan
gesprokende
vuist spreekt
spreekt wordt
goedenniet
niettetenanagesproken
de vuist
wordthij
hij- dedegoeden
banaal en
De zorg,
zorg,
banaal
en toont
toont innige
innige genegenheid voor gemeenplaatsen.
gemeenplaatsen. De
vroeger werd
werd besteed,
besteed, isis verdwenen.
verdwenen.
die vroeger
Van het
hetimproviseerende,
improviseerende,geestige
geestigeredenaars-talent,
redenaars-talent,dat
datisis
Van
inde
de
als
het rhytmisch
rhytmisch hanteeren
hanteeren van
vaneen
eenfijn-scherpen
fijn-scherpendegen
degenin
als het
glanzende zon
glanzende
zon - de
gouden
flitsen
schieten
van
het
fonkelende
de gouden flitsen schieten van het fonkelende
staal, snel draait
draait het wapen
wapen sierlijke
sierlijke figuren
figuren in de
de lucht
lucht - merken
wij in
nooit iets.
iets. De
Dewelsprekendheid
welSprekendheid
wij
in ons
ons parlement
parlement zelden
zelden of
of nooit
doet er dikwijls
dikwijls denken
denken aan
aan een
een scheef-gezakte
scheef-gezakteboeren-hofstee.
boeren-hofstee.En
En
het woord,
woord, dat
datelectriseerend
electriseerend werkt
werkt op
opde
demassa,
massa,ontbreekt
ontbreekt er.
er.
het
Jammer,
volk heeft
heeft over
overhet
hetalgemeen
algemeen weinig
weinig ~
Jammer, maar
maar ons
ons volk
belangstelling voor
parlement. En
En toch
toch kan
kan de
de gedraging,
gedraging, de
de
'. ~
belangstelling
voor z'n parlement.
geest, het postuur
postuur van
van een
eenvolk
volkdoor
doorzijn
zijnparlement
parlementzoo
zoouitstekend
uitstekend
worden tot uiting
uiting gebracht.
gebracht.
worden
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Het isisnog
nogslechts
slechts
luttel
jaren
geleden,
VAN
VOLLENHOVEN, onze
geestluttel
jaren
geleden,
dat dat
VAN
VOLLENHOVEN,
onze knappe
knappe en geest124

driftige Leidsche
Leidsche professor,
professor, de
de eerste
eerstevan
vandie
diereeks
reeksschitterend-gestyleerde
schitterend-gestyleerdepublicaties
publicatiesdeed
deed
driftige
verschijnen, waarin
waarin hij
hij ons
onsland
landzijn
zijnplaats
plaatsininhet
hetgelid
gelidder
dervolkeren
volkerenwees
weesen
enhet
hetopwekte
opwekte
verschijnen,
te slaan.
zoovroeg
vroeg hij
hij
de
hand aan
aan den
den ploeg
ploeg te
de hand
slaan.Of
Of- zoo
Mr. B.
B.BAKKER-NORT.
BAKKER-NoRT.
- zijn we
we al
al tevreden
tevreden als
als we
weopopvredesconferenties
vredesconferenties
de
thee met
met koekjes
koekjes mogen
mogen serveeren
serveeren en bloemen
bloemen in de
thee
vazen schikken?
antwoord is in de
de laatste
laatste jaren
jaren
vazen
schikken? Het
Het antwoord
gegeven. We
zijn er
er niet
niettevreden
tevreden mee.
mee.Een
Eennieuwe
nieuwe
gegeven.
We zijn
volkerengemeenschap, een
nieuwe internationale
internationale polipolivolkerengemeenschap,
een nieuwe
groeien, en
en we
wehebben
hebben het
hetgevoel:
gevoel:
tiek is
is aan
aan 't't groeien,
tiek
mee.Op
Optaltalvan
vanbelangrijke
belangrijkeinternationale
internationale
Holland telt mee.
conferenties
(Washington, Genua,
Genua,Genève,
Genève,Barcelona)
Barcelona)
conferenties (Washington,
we met
meteere
eerevertegenwoordigd.
vertegenwoordigd. Verscheidene
Verscheidene
waren we
waren
andere
ons land
land gehouden,
gehouden, en
een der
der
andere werden
werden in
in ons
en een
residentie
bekendste juristen van de wereld noemde onze residentie
"het
Mekka der volkerenrecht-kenners".
volkerenrecht-kenners". Onze
Onzeminister
minister
„het Mekka
voorûtter van
van den
den
Zaken werd tot
tot voorzitter
van Buitenlandsche Zaken
Volkenbond gekozen en
en vervulde
vervulde zijn
zijn taak
taak op
oplofwaarlofwaarVolkenbond
Het Permanente
Permanente Hof
Hofvan
vanjustitie
Justitiewerd
werdop
op
dige wijze.
wijze. Het
dige
onzen bodem
gevestigd en
en een
eenNederlander
Nederlander zag zich
onzen
bodem gevestigd
Hetdoor
door
tot
rechter en
en zelfs
zelfstot
totvoorzitter
voorzitter benoemd.
benoemd. Het
tot rechter
Nederlanders gegeNederlanders
s.
C. C.
C. BRONSVELD-VlTRINGA.
S. C.
BRONSVELD-VITRINGA.
stichte
Internationaal Intermediair
heeft zijn
zijn
stichte Internationaal
Intermediair Instituut
Instituut heeft
vertakkingen reeds
wereld en
vertakkingen
reedsover
overde
de geheele
geheele wereld
en isis bezig,
de
positie van
van ons
ons land
land en
envan
van den
denHaag,
Haag,als
alscentrum
centrum
de positie
volkenrechtelijke wetenschap, te
te versterken.
versterken.
van de volkenrechtelijke
enerkenning
erkenningaan
aanallen
allenkant.
kant.
Zoo is
is ereropleving
oplevingen
Zoo
Opleving
erkenning van
van ons
ons kleine
kleine land.
land. Holland
Holland
Opleving in,
in, erkenning
weer!
weer, Holland
Holland streeft
streeft weer
leeft weer,
!
Van dat alles kan
kan en
enmoet
moethet
hetparlementaire
parlementaire leven
leven
Van
uiting zijn.
hoogen stijl.
stijl. Door
Door een
een eerlijken,
eerlijken,
uiting
zijn. Door
Door een
een hoogen
beginselstrijd.
grooten beginselstrijd.
twee beroemde
beroemde woorden
woorden van
van
Ik denk
denk hier
hier '-aan
Ik
1-aan twee
THORBECKE.
heeft zijn ideaal
ideaal inin
THORBECKE.Het
Het eer;te:
eerste: "Niemand
„Niemand heeft
de hand,
hand, maar
maarwaarheen
waarheenstuurt
stuurthij,
hij,diedie
niet
de
hethet
niet
in in
hethet
oogoog
heeft?" Het tweede:
heeft?"
tweede: "Mijn
machtbestaat
bestaatininmijn
mijnoverover„Mijn macht
tuiging,
de redenen
redenen die
diedaarvoor
daarvoorpleiten,
pleiten,
den
indruk,
tuiging, in de
inin
den
indruk,
dien
die redenen
redenen kunnen
kunnen maken,
maken, ininde de
volharding
dien die
volharding
bijbij
hetgeen ik
voor waarheid
waarheid en
en recht
rechtheb
heberkend.
erkend.Ik Ik
hetgeen
ik voor
hebheb
geen andere middelen, en
en voor
voor zoover
zoo verikikweet,
weet,hebheb
ik nooit
geen
ik nooit
naar andere
andere middelen
middelen getracht."
getracht." Als de
de volksvertegenvolksvertegenwoordiging zich
laat leiden
leiden door
door deze
deze twee
tweeuitlatingen
uitlatingenvan
vanden
dengrootsten
grootstenstaatsman,
staatsman,dien
dien
woordiging
zich laat
vorige eeuw
eeuw heeft
heeftbezeten,
bezeten,dan
danzal
zalzezehaar
haarwerk
werkin
inhoogen
hoogenstijl
stijlvolbrengen.
volbrengen.
ons land
land in de vorige
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schipper MOURINGH
MOURINGH
oogen
hadgesloten
gesloteninin "de
„de endelooze
endelooze slaap",
Toen schipper
z'nz'n
oogen
had
slaap", en z'n
z'n
scheepsvolk
pruilen stond
stond in
in den
den dut,
dut, toen
toenkwam
kwammooi-Heintje.
mooi-Heintje. Dutten?
Dutten? - sprak hij
hij
scheepsvolk te pruilen
- dutten .....a?

Heintje peurde
peurde strak
strak an
an't'tstuur,
stuur,enen
Heintje
haalde
anker uit
uitdedegrond,
grond,
haalde 't anker
't Scheepje
Scheepje ging
ging door
door't 'tzeesopp
zeesoppschuren
schuren
Of er
er Mouringh
Mouringh nog
nog an
anstond.
stond.
Dutten?
Holland in onzen
onzen nieuwen
nieuwen tijd
tijd dutten?
dutten? Dat
Dat willen
willen we
we niet.
niet. En
Endat
datzullen
zullen
Dutten? Holland
we
niet. We
We willen
willen ook
ook geen
geen bellenjongen
bellenjongen zijn
zijnin
inhet
hethuis
huisvan
vandedenieuwe
nieuwevolkeren-gemeenvolkeren-gemeenwe niet.
schap.
doen mee.
mee. Als lid
lid van
van de
de familie.
familie .
schap. We
We doen
. . . . . En zie,
zie,het
hetschuurt
schuurtdoor
door't'tzeesopp,
zeesopp, het
hetschip
schipvan
vanons
ons lieve,
lieve,kleine
kleine land,
land, met
met
de rood-wit-blauwe
rood-wit-blauwe vlag
vlag en
enden
denoranje-wimpel
oranje-wimpelinintop.
top.Moge
Mogehet
hetparlement
parlementhet
hetzijne
zijnebijdragen
bijdragen
onze nationale
nationale verheffing.
verheffing. Dan
Dan kan
kan er
ereen
eensterke
sterkeband
bandzijn
zijntusschen
tusschenKroon,
Kroon,Parh
Partment
ment
tot onze
en Volk.
Op de
de basis
basis van
van het
het woord,
woord, dat
dat de
deKoningin
Koninginsprak
sprakininhaar
haarProclamatie
Proclamatie van
van
en
Volk. Op
20 November
November 1918:
1918:
"Het is Mijn
Mijn wil
wil om
omsteeds
steedsininnauwe
nauweaanraking
aanraking te
te zijn
zijn met
met den
denvolksgeest
volksgeest en
enom
omtete
„Het
regeeren
overleg met
metde
devertegenwoordiging
vertegenwoordigingvan
vanhet
hetgeheele
geheelevolk."
volk."
regeeren in overleg
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DE POLITIEKE EN SOCIALE
SOCIALE ONTWIKKELING
DOOR

PROFESSOR DR.DR.
J. J.
R. R.SLOTEMAKER
Hoogleeraar aan
de Rijks-Universiteit
Rijks-UniversiteitteteUtrecht.
Utrec ht.
PROFESSOR
SLOTEMAKERDE
DE BRUINE,
BRUINE, Hoogleeraar
aan de

H
H

et artikel,
artikel, dat
dat hier
hier volgen
volgen gaat,
gaat, zal
zalvooral
vooral over
over de
de politieke
politieke ontwikkeling der
der laatste
laatste
kwart-eeuw spreken.
spreken.
kwart-eeuw
Als in
in den
den titel
titeltegelijk
tegelijk het
het sociale wordt
niet de
de
Als
wordt genoemd,
genoemd, dan
dan kan
kan het
het niet
bedoeling wezen,
wezen, dat
dattwee
tweeafzonderlijke
afzonderlijkeonderwerpen
onderwerpenloslosnaast
naastelkaar
elkaarworden
wordenbehandeld.
behandeld.
bedoeling
Maar
politiek vooral
vooral in
in het
hetlicht
lichtder
dersociale
socialevragen
vragengezien
gezienwordt.
wordt.
Maar alleen,
alleen, dat
dat de politiek
groot en
metname
namededearbeidersbeweging
arbeidersbeweging Het groot
en gewichtig
gewichtig geheel
geheelvan
vanhet
hetsociale
socialeleven
leven- met
ter sprake
sprake 1). En
En de
de groote
groote vragen,
vragen, die
die overigens
overigens in
in de
de politiek
politiek zich
zichop
opden
den
komt afzonderlijk ter
koloniën, aan
aan landsverdediging
landsverdedigingen
endiergelijke
diergelijke voorgrond dringen - denk aan onderwijs, aan koloniën,
worden
mede apart
apart behandeld
behandeld 2).
worden mede
slechts dáárom
dáárom te
te doen,
doen, dat
dat vooral
vooral de
de sociale zijde der politieke ontwikkeling
ontwikkeling
Hier is het slechts
in het
het oog
oog gevat
gevat wordt.
wordt. Het
Hetzal
zalwel
welblijken,
blijken,hoezeer
hoezeer zulk
zulk een
eenopzet
opzetovereenstemt
overeenstemt met
methet
het
innerlijk
ontwikkeling ten
ten onzent,
onzent, waarin
waarin immers
immers - en Nederland
Nederland is
is daarin
daarin
innerlijk der
der politieke ontwikkeling
allerminst uitzondering - het sociale element al
al meer
meer het
het stempelende
stempelende en
en het
hettoonaangevende
toonaangevende
wordt.

een tweede
tweedeopmerking
opmerkingmoet
moetvoorafgaan.
voorafgqan.
Nog een
De afperking
afperking van
tijdperk 1898-1923
nietgeschied,
geschied,omdat
omdatdedegenoemde
genoemdejaren
jaren
van het
het tijdperk
1898-1923 isisniet
groote
Gedenkgroote scheidingspunten vormen in de ontwikkeling der verschillende zaken, die in dit Gedenkbo~k worden besproken. Dus
Dus behoudt
behoudtdeze
dezebegrenzing
begrenzingiets
ietswillekeurigs
willekeurigsen
enzal
zalelk
elkder
derschrijvers
schrijvers
boek
daarvan
moeilijkheid ondervinden.
ondervinden.
daarvan eenige moeilijkheid
Maar er
reden om
om - juist inzake
inzake de politiek
politiek - deze opmerking
opmerking nog
nog afzonderlijk
afzonderlijk
Maar
er is reden
opzettelijk te
te maken.
maken.
en opzettelijk
Het
ware namelijk
namelijk zeer
zeerwel
weldenkbaar,
denkbaar,dat
dathier
hierdede
jaartallenvoor
voorhet
hetonderwerp
onderwerp
Het ware
jaartallen
wezens-beteekenis hadden.
hadden.
1898, omdat
omdat een nieuwe
nieuwe vorstin
vorstin toen
toen de
de teugels
teugels greep
greep van
van het
hetbewind.
bewind.De
De
Men koos 1898,
tijd ligt nog
nog niet
niet verre
verre achter
achter ons,
ons, waarin
waarin zulk
zulk een
eengebeurtenis
gebeurtenis de
deaanvang
aanvang kon zijn
zijn van een
een
tijd
n~euwe
lijn in het
het politieke
politieke leven;
leven;men
mendenke
denkeaan
aanonze
onzeooster-buren.
ooster-buren.Onder
Onderhet
hetparlementaire
parlementaire
nieuwe lijn
stelsel
dat uitgesloten
uitgesloten wezen.
wezen. Maar
Maar het
het isis van
vanniet
nietgeringe
geringebeteekenis
beteekenisvoor
vooronze
onzewaarwaarstelsel moet dat
deering van
van haar,
haar, die
dieinin1898
1898het
hetbewind
bewindaanvaardde,
aanvaardde, dat
dat het
het ook
ook daadwerkelijk
deering
uitgesloten
daadwerkelijk
is; dat onze
altooszoo
zooteer
teêren
ensomwijlen
somwijlen
onze Koningin
Koningin haar
haarroeping
roepingals
alsconstitutioneele
constitutioneelevorstin
vorstin- altoos
zoo netelig
netelig - zoo zuiver heeft
heeft vervuld.
vervuld.
Wij doen
doendus
duswel,
wel,én
énom
omons
onsparlementaire
parlementairestelsel
stelselén
énom
omdedepractijk
practijkdaarvan
daarvan gedurende
gedurende
Wij
deze vijf-en-twintig jaren,
jaren, zoo
zoo wij
wij 1898
1898 en
en1923
1923nemen
nemenals
alsaanvangspunt
aanvangspunt en
eneindpunt
eindpuntininniet
niet
strakken zin.
al te strakken
I)
i)
2)

Zie het
het artikel
artikel van
van den
den heer
heer J. DEKKER.
Zie
Zie vooral
vooral de
de hoofdstukken
hoofdstukken IV,
IV, VII en
en IX.
IX.
Zie
I27
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De eerste opening der Staten Generaal in de "Ridderzaal" op

20
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Wat
Wat men
men vond
vond in
in 1898
1898moet,
moetworden
worden verstaan
verstaan uit
uit het
het verleden,
verleden, waaruit
waaruit het
het voortgevoortgekomen
tot vooruit-zien
vooruit-zien en
en het
het voorzichtig
1923 toont,
toont, noopt onwillekeurig
onwillekeurig tot
voorzichtig doordoorkomen was;
was; wat
wat 1923
trekken van enkele
enkele lijnen.
lijnen.
trekken
jaar voor
hadden de
de verkiezingen
verkiezingen plaats
plaats gehad,
gehad, en
en de
deuitslag
uitslagdáárvan
dáárvan
Eén jaar
voor de
de inhuldiging hadden
1).
kan het best
best tot
totuitgangspunt
uitgangspunt van
van ons
onsonderzoek
onderzoek dienen
dienen 1).
kan
beeld der
der Kamer
Kamer van
van honderd
honderd was
was aldus:
aldus:
Het beeld

Unie-liberalen . . . . .. . . . . . . .
Unie-liberalen
Roomsch-Katholieken . .
. . . .
Roomsch-Katholieken
Anti-revolutionairen
Anti-revolutionairen
..
Vrij-liberalen. . . . .
Vrij-liberalen
Vrij-antirevolutionairen
Vrij-antirevolutionairen
Radicalen ..•
Radicalen
. •. • . .
Sociaal-democraten . ... .
Sociaal-democraten
Christelijk-historischen .
Christelijk-historischen

. • 35
35
22
.
22
17
.
14
14
55
4
2

..

1I

eerste, wat
wat hier
hier opvalt,
opvalt, isisde
deveelheid
veelheidder
dergroepen
groepenenenhet
hetblijkbaar
blijkbaarbestaan
bestaanvan
van
Het eerste,
zeer kleine
kleine groepen,
groepen, die
die toch
toch mede-tellen.
mede-tellen.
zeer
vergete daarbij
daarbij zeker
zeker niet, dat
dat de
de„evenredige
"evenredigevertegenwoordiging"
vertegenwoordiging" nog
nogverre
verre
Men vergete
Dus hadden
haddenallerlei
allerleiafspraken-bij-de-stembus
afspraken-bij-de-stembus plaats
plaats gegrepen
gegrepen en
en gingen
gingendaarnaast
daarnaast inin
was. Dus
was.
afzonderlijke districten
allerlei stemmen verloren.
verloren. Een geheel
geheel zuiver
zuiver beeld
beeldvan
vanwat
watonder
onder
de afzonderlijke
districten allerlei
kiezersvolk dier
dagen leefde, geven
geven de
de cijfers
cijfers niet.
niet. Maar
Maar het
hetbeeld
beeldisisniet
nietonzuiverder
onzuiverder
het kiezersvolk
dier dagen
- en
enhet
hetzegt
zegt
dan
andere jaren,
enen
later
beide
- afgezien
afgezien dan
dan in
in andere
jaren,vroeger
vroeger
later
beide
danvan
van1918
1918enen1922
1922
inderdaad veel
voor den stand
stand der
der zaken.
zaken.
inderdaad
veel voor
Er
was reeds
reedslang
langsluimerende
sluimerendeverdeeldheid;
verdeeldheid; ofofwel:
wel:sinds
sindskort
kortstond
stondzij
zijplotseling
plotseling
Er was
heftig op. Vooral
Vooral bij
bij de
de „Liberalen"
"Liberalen" in
in breeden
breeden zin
zin werkte
werkte zij.
zij. En
Enzij
zijwerkte
werkte in
inden
denkring
kring
der
"Anti-revolutionairen," de aanduiding
aanduiding eveneens
eveneens genomen
genomen in
in zeer
zeer breeden
breeden zin.
zin.Vooral
Vooral
der „Anti-revolutionairen,"
de kwestie
kwestie van
van het
hetkiesrecht
kiesrechtvormde
vormdeeen
eenoorzaak
oorzaakvan
vansplijting.
splijting.Bij
BijdedeRoomsch-Katholieke
Roomsch-Katholieke
zij
niet.
Staatspartij
werkte
Staatspartij werkte zij niet.
Voor
eerst verschenen
verschenen de
de Sociaal-Democraten
Sociaal-Democraten in de
de Tweede
TweedeKamer.
Kamer.
Voor het eerst
Naast
en ten
tendeele
deelejuist
juistdoor
doorde
desplitsingen
splitsingen was
was de
devorming
vorming van
van groepen
groepen noodip
noodig;
Naast en
in de
deKamer
Kamer
groepen
partijen, waardoor
waardoor toch
meerderheid naast
naast een minderheid
minderheid in
groepen van
van partijen,
toch een
een meerderheid
zou te
te onderkennen
onderkennen wezen.
wezen. Anders
Anders ware
ware immers
immers de
dewerking
werkingvan
vanhet
hetparlementaire
parlementaire stelsel
stelsel
groepen treedt
treedt nu
nu de
de vorming
vorming der
der „Rechter-zijde"
"Rechter-zijde" op
opden
den
onmogelijk.
onmogelijk. Bij
Bij deze
deze vorming van groepen
Anti-revolutionairen; straks
straks Roomschee,
Roomschen,Anti-revolutionairen
Anti-revolutionairen en
en
voorgrond.
Roomschen en Anti-revolutionairen;
voorgrond. Roomschen
Christelijk-historischen
vinden elkaar.
elkaar.
Christelijk-historischen vinden
Vooral
School-kwestie werkt
werkt hier,
hier, maar
maar deze
deze niet
nietalleen.
alleen.biet
Hetspraakgebruik
spraakgebruikkent
kentde
de
Vooral de
de School-kwestie
aanduiding:
"christelijke" partijen;
werd door
door de
degebruikers
gebruikers van
vandien
diennaam
naam een
eenzekere
zekere
aanduiding: „christelijke"
partijen; dus
dus werd
innerlijke
aangenomen. Het
Het ging
ging om
om de
de „anti-these",
"anti-these", dat
dat is: om het
het al
al of
of niet
niet aanaaninnerlijke eenheid aangenomen.
vaarden
wezens-verband tusschen
tusschen religieuze overtuiging
leven.
overtuiging en politiek leven.
vaarden van
van een wezens-verband
I)
een
anderverband
verbandgeeft
geeftde
deheer
heer D. HANS
zijn artikel
artikel bovenbovenHuNs dezelfde
dezelfde cijfers;
cijfers; men
men vindt
vindt in zijn
i) InIneen
ander
dien veel
veel meer
meercijfermateriaal.
cijfermateriaal.
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Hier
zijn wij
wij wél zeer
zeer ver
ver verwijderd
verwijderd van
dagen, toen
toen men
men in
in het
het land
land en
enininhet
het
Hier zijn
van de
de dagen,
parlement slechts
slechts twee groepen
parlement
groepen of
ofpartijen
partijen kende:
kende: liberalen
liberalen en
enconservatieven.
conservatieven. Derhalve:
Derhalve:
En dan
slechts twee.
twee. En
dan de scheiding
scheiding tusschen
tusschen die
die twee
twee omgaand
omgaand buiten het
het religieuse.
religieuse.
Dit is
is voorbij.
voorbij. En
En de
de verklaring
verklaring van
van dit
dit voorbijgaan
voorbijgaan is tevens
tevens een
een begin
begin voor
voor de
deververklaring van
van het nieuwe.
klaring
De tegenstelling
tegenstelling was
was blijkbaar
blijkbaar uitgeleefd.
uitgeleefd. Voorzoover
Voorzoover zij ooit
ooit door
door een
eengroot
grootdrijvend
drijvend
beginsel was
beginsel
was gedragen,
gedragen, had
had dit
dit nu
nuuitgewerkt.
uitgewerkt. Het
Hetnaar-voren-dringen
naar-voren-dringenvan
vansociale
socialevragen
vragen
riep
nieuwe geleding;
geleding; te
te meer,
meer, wijl
wijl menige
menige echt-liberale
echt-liberale gedachte
gedachte reeds
reeds in de
de wetten
wetten of
of
riep om nieuwe
instellingen belichaming
instellingen
belichaming gevonden
gevonden had.
had.
Daarnaast
echter letten op
op een
een nieuwe
nieuwebewustwording
bewustwording van
van het
hetreligieuse
religieuse
Daarnaast moet
moet men
men echter
leven ten onzent.
onzent. Dat
Datwas
waseen
eenalgemeen
algemeenverschijnsel
verschijnselen
enallerminst
allerminstspeciaal-politiek;
speciaal-politiek;het
hetging
ging
zelfs
aanvankelijk grootendeels
Maar op
op den
den duur
duurmoest
moestook
ook
zelfs aanvankelijk
grootendeelsbuiten
buiten het
het politieke
politieke leven
leven om. Maar
dit er
er den
den weêrslag
weêrslag van
van ondervinden.
ondervinden.
In de negentiende
negentiende eeuw
eeuw valt
valt die
die nieuwe
nieuwe periode,
periode, die
die onbevredigd
onbevredigd isis door
door een
eenzekere
zekere
algemeene
godsdienstigheid, zonder
zonder scherpe
scherpe teekening
teekening en
en puntige
puntige kanten.
kanten. Men
Men
algemeene welwillende
welwillende godsdienstigheid,
wordt zich aan
aan alle zijde bewust
bewust van
van wat
wat men
menzoekt
zoekten
enbezit;
bezit;belijning
belijningtreedt
treedtin,
in,maar
maardaardoor
daardoor
be grenzing.
tevens begrenzing.
te.vens
Hier waren
waren allerlei
buiten het
het bestek
bestek vallen
vallen van
van deze
deze verhandeverhandeallerlei namen
namen te
te noemen,
noemen, die buiten
ling. Maar
Maar als
als men
menop
opden
denneerslag
neerslaglet
letvan
vandeze
dezereligieuze
religieuzewerking
werkingop
ophet
hetpolitieke
politiekeerf,
erf,dan
dan
noemt ieder
GROEN
noemt
iederde
denamen
namenvan
vanMR.
MR.
GROENenenDR.
DR.KUYPER.
KUYPER. Zij
Zij zijn zoowel religieuse als
als politieke
politieke
figuren; zij
zij zijn
zijn het een
figuren;
een om
om het
hetander.
ander.
Reeds hier blijkt
blijkt nu tevens,
tevens, hoe
hoe veelzijdig
veelzijdig en
enten
tenslotte
slotteook
ookhoe
hoeverward
verwardons
onspolitieke
politieke
leven worden zal.
zal. Want
Want de
de noodzakelijke
noodzakelijke keerzijde van de geteekende actie wordt
wordt door
door menigeen
menigeen
noch gewild
gewild noch
noch erkend.
erkend.
Er
Er vormt zich tegenover
tegenover de
de „Rechter"-zijde
"Rechter"-zijde naar
naar Nederlandsch
Nederlandsch model
model een
een „Linker""Linker"zijde naar
zijde
naar Nederlandsch
Nederlandsch model.
model.
Doch tweemaal
tweemaal weigert
weigert deze,
deze, het
hethaar
haaropgedrukte
opgedruktestempel
stempelteteaanvaarden.
aanvaarden.
Menigeen
wilgeen
geenvoorstander
voorstandergeacht
geachtworden
wordenvan
vanwat
wattegenover
tegenover„christelijke"
"christelijke"politiek
poli tiekzou
zou
Menigeen wil
moeten staan. Menig geestverwant-in-het-religieuse
zich aan
aande
deoverûjde
overzijde
geestverwant-in-het-religieuse schaart
schaart zich
- men
mennoeme
noeme
BRONSVELD - omdat
omdat hij
hij de
degetrokken
getrokkenscheidingslijn
scheidingslijnniet
nietals
alspolitiek-juist
politiek-juisterkennen
erkennenkan.
kan.
DR. BRONSVELD
allesgeldt
geldtvooral
vooralden
den
Protestanten.Maar
Maarsoortgelijk
soortgelijkproces
procesvindt
vindtplaats
plaats in
in de
de
Dit alles
Protestanten.
lij der Roomsch-katholieken.
Roomsch-katholieken.
hij
daarvan moet
meer worden
worden gezegd,
gezegd, omdat
omdat in
in 1898
r8g8dit
ditproces
procesjuist
juistzijn
zijn
En daarvan
moet hier
hier iets meer
hoogtepunt bereikt
bereikt had.
had.
hoogtepunt
was ininvroeger
vroegerjaren
jarenzich
zichvan
vanhet
hetverband
verbandtusschen
tusschen Roomsch
Roomsch geloof
geloof en
en politiek
politiek
Men was
niet bewust;
bewust; er
er was
was dan
dan ook
ook geen
geenRoomsche
RoomscheStaatspartij.
Staatspartij. InInscherp-roomsche
scherp-roomschewoorden
woorden
leven niet
liberale mist
hing in het
het politieke
politieke kamp;
kamp; men
men zag
zag niet
niet ver;
ver; de
deeeuwige
eeuwige
uitgedrukt 1):
1) : Een
Een liberale
mist hing
tegenstelling tusschen
wereld zag
tegenstelling
tusschen den
den geest
geest Gods
Gods en
en den
den geest der wereld
zag men
men nog
nog niet
niet ....
... .
Daarnaast treedt
Hiervangt
vangtDR.
DR.
Daarnaast
treedt de
de practijk
practijk op,
op, met
met de schoolkwestie als middelpunt. Hier
SCHAEPMAN
zijn arbeid
arbeid aan
).
SCHAEPMAN zijn
aan 22).
I) Zie
ALBERS,
ZieP.P.
ALBERS, Het
Het herstel der hierarchie. Nijmegen 1904;
I904; II
11575
575.
•
ZieDr.
Dr.
PERSIJN, Dr.
Dr. Schaepman.
Schaepman. Utrecht
Utrecht 1916;
I9I6; II
11661.
661.
2) Zie
J. J.
PERSIJN,
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Straks
eeneigen
eigenpartij
partijgevormd,
gevormd,die
dieinin1887
1887aanvankelijk
aanvankelijkisisverkregen
verkregen en
eninin1896
1896
Straks wordt een
een organisatie
organisatie en
en een
eenprogram
programoptreden
optredenkan
kan 1).
met een
dus ons
onsvijf-en-twintig-jarig
vijf-en-twintig-jarigtijdvak
tijdvak opent,
opent,isisdedeRoomsch-katholieke
Roomsch-katholiekeStaatspartij
Staatspartij
Als dus
juist gereed
gereed om
om haar
haar taak
taak in
in het
hetpolitieke
politiekeleven
levenaantevangen.
aantevangen.
De Orthodox-protestanten,
Orthodox-protestanten, voor
voor zooveel
zooveel zij
zij zich
zichpolitiek
politiekorganiseeren,
organiseeren,onderscheiden
onderscheiden
zich hiervan
in tweeërlei
tweeërlei opzicht:
opzicht:
hiervan in
Eenerzijds
Eenerzijds waren
waren zij
zij reeds
reeds vroeger
vroegergereed;
gereed;andererzijds
andererzijds splitsten
splitstenzij
zijreeds
reedsvóór
vóór1898;
1898;
een proces,
proces, dat
dat sindsdien
sindsdien voortgegaan
voortgegaan is met
met samenbinden
samenbinden en
en verdeelen
verdeel en beide.
beide.
Men kan
kan de splitsing
splitsing doen
doen aanvangen
aanvangen in 1881;
1891; bij
bij het
het begin
begin van
van ons
ons tijdvak
tijdvak is
is zij
zij inin
1908 vormt
vormt de
de vereeniging
vereeniging van drie
drie groepen
groepen tot één
één „Unie",
"Unie",die
dienamelijk
namelijk der
der
vollen gang. In 1908
Christelijk-historischen,
dan echter niet tot
tot staan
staan gekogekoChristelijk-historischen, een
een rustpunt;
rustpunt; het
het splijtings-proces
splijtings-proces is
is dan
es partijën
men. En
En aan
aan de
de stembus
stembus van
van 1918
1918 treden
treden "es
partijën of groepen op.
op.
Wie namen
namen zoekt
zoekt ter
teraanvankelijke
aanvankelijke aanduiding,
aanduiding, noeme
noemevooral
vooralDR.
DR.KUYPER
KUYPER en MR.
MR.
LOHMAN;
DR.HOEDEMAKER
HOEDEMAKER en
DE VISSER,
VISSER, MR.
MR. SCHOKKING
SCHOKKING en
MR. VAN
VANDE
DE LAAR
LAAR 22).
LOHMAN; straks
straks DR.
en DR.
DR. DE
en MR.
Wie de oorzaken
oorzaken naspeurt
bont velerlei,
velerlei, dat
dat zich
zich echter
echter tot
tot
naspeurt van
van het
het splitsen,
splitsen, vindt een bont
vierderlei laat
laat terugbrengen.
terugbrengen.
vierderlei
ook het persoonlijke
zich mengt. De
het organisatorische,
organisatorische, waarin
waarin ook
persoonlijke zich
De positie
positie van
vaneen
een
Eerst
Eerst het
goed recht
recht van
van partij-discipline,
partij-discipline, de
de bewegingsvrijheid
bewegingsvrijheid voor
voor de
de deelen
deelenvan
vanhet
hetgeheel
geheel
leider, het goed
en voor
voor de
de leden
leden der
der organisatie
organisatie zijn
zijn in
in geding.
geding.
Daarnaast het politieke
politieke element
een sociale
sociale en een
een economische
economische zijde.
zijde. Min
Min of
of
Daarnaast
element met
met een
meer sociaal,
sociaal, min
minofofmeer
meerdemocratisch,
democratisch,min
minofofmeer
meerverwachtend
verwachtendvan
vande
destaatsbemoeienis,
staatsbemoeienis,
meer
min of
of meer
meer vooruitstrevend.
vooruitstrevend.
Voorts
de anti-these.
allen aanvaarden
aanvaarden haar
haar zonder
zelfs met
meteenigen
eenigen
zonder meer,
meer, of zelfs
anti these. Niet allen
Voorts de
volk in
in een
een christelijk
christelijk en een
een niet-christelijk
niet-christelijk deel.
deel. SomSomjubel. Velen vreezen splitsing van het volk
migen
trekken
de
belijders
samen
en
zoeken
dan
invloed
op
het
geheel;
anderen
geraken
migen trekken de belijders samen
zoeken dan invloed op het geheel; anderen geraken
nimmer
van de bekoring,
bekoring, die een
een leuze
leuze als
als „Heel
"Heelhet
hetvolk
volk!"!"oefent.
oefent.
nimmer los
los van
Eindelijk de
de kerk.
Hervormde kerk
kerk met
methaar
haar taak
taak en
enhaar
haar plaats
plaats in
inhet
hetvolksleven.
volksleven.
kerk. De Hervormde
Ook -ietsiets
breeder
de rechten
van Protestantisme
het Protestantisme
in ons
volksleven,
waardoormen
men
Ook
breeder
de- rechten
van het
in ons
volksleven,
waardoor
losser
wordt
dan
anderen
van
een
samenwerking
met
de
Roomsch-Katholieken
of
zelfs
met
losser
anderen
een samenwerking
de Roomsch-Katholieken zelfs met
kracht zich daartegen
daartegen verzet.
verzet.
kracht
Men
zich voorts
voorts niet,
niet, dat
datdeze
dezevier-deeling
vier-deelingeen
eenvoldoend
voldoendinzicht
inzichtverschaft.
verschaft.Er
Er
Men vleie zich
nog allerlei
allerlei wisselwerking;
wisselwerking; er
er zijn
zijn nog
nogallerlei
allerleischakeeringen
schakeeringen ook
ook binnen
binnen én
énook
ooktusschen
tusschen
is nog
dezer kringen.
kringen.
elk dezer
).

-

Wij
de kerk.
één bepaalde
bepaalde kerk.
Wij noemden de
kerk. En zelfs één
dit in
in een
eenschets
schetsvan
vandedepolitieke
politiekeontwikkeling
ontwikkelinggeoorloofd
geoorloofd is;
is;ja,
ja,dat
dathet
hetdaarin
daarin
Dat dit
niet gemist
gemist kan
kan worden
worden - het is voor
voor menig
menig beschouwer
beschouwer van
van ons
ons politieke
politieke leven
leven een
een voortvoorten Mr.
Mr. D.
D. A. P.
I) Zie "Het
1913; artikelen van Mr. J.
J. A.
A.LOEFF
LOEFF en
„Het Katholiek Nederland". Nijmegen 1913;
I)
N. KOOLEN;
265 en
en 282.
KOOLEN; IIII265
2) Bijzonderheden hierover
hierover en over
over de
de gansche
gansche ontwikkeling in Dr.
Dr.N.N.JAPIKSE,
JAPIKSE, Staatkundige Gevan 1887-1917.
1887-1917. Leiden
schiedenis van
van Nederland
Nederland van
Leiden 1918.
1918.
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durende
aldus de
de politiek
politiek hopeloos
hopeloos verward
verward en
en de
deontwikkeling
ontwikkeling der
der
durende kwelling.
kwelling. Wordt
Wordt niet
niet aldus
zaken
steê van
van gezond?
gezond?
zaken ziek
ziek in steê
Tóch zal
zal niemand
niemand mogen
mogen volstaan
volstaan met
betreuren van
Men zal
zal het
hetook
ook
Toch
met een
een betreuren
van het
het feit. Men
moeten
aanvaarden
en
moeten
pogen,
het
historisch
te
verstaan.
Daarna
pas
is
de
baan
vrij
moeten aanvaarden en moeten pogen, het historisch
verstaan. Daarna pas is de baan vrij
voor een
bestrijding of
inperking van
verschijnsel, zoo
men die
die zoeken
zoeken wil.
wil.
voor
een bestrijding
of een
een inperking
van het verschijnsel,
zoo men
Eerst
het aanvaarden
aanvaarden en
en verklaren.
verklaren.
Eerst het
losse verschijnselen
verschijnselen !!
Noem losse
ons tijdvak
tijdvak van
van slechts
slechts vijf-en-twintig
vijf-en-twintig jaren
jaren valt bij
bij de
deverkiezingen
verkiezingen van
van I9I3
de
In ons
1913 de
- tractementen en
invloed te
te bespeuren
bespeuren van
van de
depredikants
predikants-tractementen
171 der
der Grondwet,
Grondwet, evenzoo
evenzoo
en art.
art. 171
invloed
de benoeming
benoeming van
van een
een lidmaat
lidmaat der
derGereformeerde
Gereformeerde kerken
kerken tot
tot hoogleeraar
hoogleeraar in
in de
detheologie
theologie
de
aan
rijks-universiteit. In
I922 speelt de
de kwestie
kwestie der
der processies
processies een
een groote
groote rol
rolen
enoefent
oefent
aan een
een rijks-universiteit.
In 1922
het optreden
optreden van
van een
een „Hervormde"
"Hervormde" politieke
politieke partij
partij invloed.
invloed.
Men zal
zal wenschen,
wenschen, dat
dat zulke
zulke elementen
elementen geen
geen rol
rol spelen
spelenininonze
onzepolitiek?
politiek?
Maar
terug en leere
leere het
het gebeurde
gebeurde uit
uit de
de historie
historieverstaan.
verstaan.
Maar dan
dan ga
ga men
men terug
I568 als
als het
het jaar,
jaar, waarin
waarin de worsteling begint, die
die ons
ons het
hetnationale
nationalezelfstandige
zelfstandige
Noem 1568
bestaan
jaar begint de
de organisatie
organisatie van
van de
de kerk,
kerk, die
diestraks
straks heerschende
heerschendekerk
kerk
bestaan brengt; in hetzelfde jaar
zal
zijn.
De
twee
gebeurtenissen
loopen
parallel;
straks
grijpen
zij
telkens
in
en
over
elkaar.
zal
twee gebeurtenissen loopen parallel; straks grijpen zij telkens in en over elkaar.
art. XXXVI
XXXVI van
van de
de Geloofsbelijdenis
Geloofsbelijdenis dier
dier kerk,
kerk, waarin
waarin de
de taak
taak der
der overheid
overheid
Noem art.
wordt aangewezen
om in de
wordt
aangewezen om
de stoffelijke
stoffelijke behoeften
behoeften dier
dier kerk
kerk te
te voorzien.
voorzien.
daaromtrent, als
de revolutie
revolutie het
hethistorisch-gewordene
historisch-gewordene gewelgewelNoem 1I798
798 en daaromtrent,
als men
men in de
dadig
breekt;
zoodat
straks
dat
historische
natuurlijk
zijn
rechten
gaat
hernemen.
dadig breekt; zoodat straks dat historische natuurlijk zijn rechten gaat hernemen.
Hier liggen de
de wortels
wortels van
van veel
veel verwarring
verwarring op politiek
politiek terrein,
terrein, die
die onder
onder het
het oog
ooggezien
gezien
moeten worden
worden ook door
door wie
wie de
deverwarring
verwarring betreurt.
betreurt.
moeten
eenmaal de straks
RoomschNoem eindelijk nog eenmaal
straks reeds
reeds aangeroerde
aangeroerde bewustwording
bewustwording der Roomschkatholieken op politiek
politiekterrein
terrein en
en let
letthans
thans in
indit
ditverband
verbandop
ophet
hetwoord
woordvan
vaneen
eenreeds
reedsaanaankatholieken
schrijver 1):
"De Syllabus
Syllabus was
was verschenen";
verschenen"; de
de Syllabus
Syllabus immers,
immers, die
die ook
ook in
inzake
zake
1) : „De
gehaald schrijver
kerk en
staat reageert
reageert op
hetgeen in
in de
de negentiende
negentiendeeeuw
eeuwgemeengoed
gemeengoedwas
wasgeworden.
geworden.
kerk
en staat
op hetgeen
Altemaal
vreezen, dat
dat de
de kerkelijke
kerkelijke vraag
spoedig uit
uit de
de
Altemaal elementen,
elementen, die
die doen
doen vreezen,
vraag niet
niet spoedig
zal uitgeschakeld
uitgeschakeld wezen.
wezen.
politiek zal
een vroegeren
vroegeren tijd is in
in 1897
1897het
hetnieuwe
nieuweelement
elementopgetreden
opgetreden
Naast deze elementen uit een
Naast
der Sociaal-democratie.
Sociaal-democratie.
socialisme als
als parlementair
parlementair verschijnsel
nieuw: reeds
reeds in
in1888
1888had
had
Het socialisme
verschijnsel was
was niet geheel nieuw:
ten onzent een socialist
socialist zijn
zijn intree
intreê in
in de
de Tweede
TweedeKamer
Kamer gedaan.
gedaan.
Maar in
boezem van
van het
het socialisme
socialisme was
was toen
toen de
destrijd
strijdtusschen
tusschenanarchisten
anarchisten en
en
Maar
in den boezem
sociaal-democraten,
anti-parlementariërs reeds
vollen gang.
gang. Hij
Hij werd
werd zóó
zóó scherp,
scherp,
sociaal-democraten, tusschen
tusschen anti-parlementariërs
reeds in vollen
dat hij
hij tot
tot scheuring
scheuring leidde:
leidde: in
in 1894
1894 werd
werd de
A. P. opgericht,
drie jaar
jaar later
later twee
twee
de S.
S. D. A.
opgericht, die drie
dat
harer
Kamer bracht.
bracht.
harer mannen
mannen in de Kamer
het
Daarmeê
begon het
het vijf-en-twintig-jarig
vijf-en-twintig-jarig tijdvak
tijdvak van
van parlementaire
parlementaire actie
actie door
door het
Daarmeê begon
socialisme,
vorige jaar
jaar ten onzent
onzent is
is herdacht
herdacht met
met de
deuiteenzetting
uiteenzettingvan
vanhetgeen
hetgeenmen
men
socialisme, dat
dat het vorige
opsomt als door
door deze
deze parlementaire
parlementaire actie
actie verkregen.
verkregen.
Staat
A. P. royaal
royaal op parlementairen
parlementairen bodem
mist zij
zij
bodem en
en mist
Staat in
in dit
dit opzicht
opzicht dus
dus de
de S.
S. D. A.
1)
heerP.P.
ALBERSj
i) DeDe
heer
ALBERS;

13 2

blz. 13o,
130, noot
noot 1.
1.
zie blz.

iederen
van anarchisme:
anarchisme: uit
uit politiek
politiek oogpunt
oogpunt blijft
blijft het
het jaar
jaar 1913 zeer beteekenis-vol,
beteekenis-vol,
iederen smet van
toen men immers heeft geweigerd
geweigerd om
om deel
deel uit
uit te
te maken
maken van het
het ministerie
ministerie en
en van
van een
een regeeringsregeeringsmeerderheid. Den
dien
vanvan
hethet
aanvaarden
der
meerderheid.
Denvolgenden
volgendenstap:
stap:
dien
aanvaarden
derverantwoordelijkheid,
verantwoordelijkheid,heeft
heeft
nog niet
niet gedaan
gedaan 1).
men nog
Bijna aan
eind van
van ons
ons tijdvak
tijdvak liggen
liggen de
deverkiezingen
verkieûngen van
van 1922, wier uitkomst
uitkomst
Bijna
aan het
het eind
aanwijst,
politieke schakeering
schakeering van
volk in
in verband
verband met
met het
hetgenoemde
genoemde zich
zichontontaanwijst, hoe
hoe de politieke
van ons volk
wikkeld
wikkeld heeft.
Men kan
kan de
de cijfers
cijfers niet
niet nauwkeurig
nauwkeurig geven;
geven; althans
althans niet,
niet, zoo
zoo men
men deze
deze met
met 1897 vergelijken
Er zijn
zijn ten
ten deele
deele andere
andere namen;
namen; ook
ookandere
andere groepeeringen.
groepeeringen. Er
Er isiszeer
zeerveel
veelververgelijken wil. Er
brokkeling.
En wie wil
brokkeling. En
wil vergelijken,
vergelijken, moet
moet ietwat
ietwat samenvoegen
samenvoegen en
en moet
moethet
hetgelijksoortige
gelijksoortige als
als
gelijk
gelijk behandelen.
punt dient
dient gelet.
gelet. De
Deverkiezing
verkiezingvan
van 1922 had
had plaats
plaats onder het stelsel
stelsel van
van
op één
één punt
Nog op
algemeen
mannenen
vrouwen-kiesrecht,
van
evenredige
vertegenwoordiging
en
van
een
toealgemeen mannen- en vrouwen-kiesrecht, van evenredige vertegenwoordiging en van een toebedeeling van
van zetels,
zetels,die
dieniet
nietsteeds
steedsmet
methet
hetpercentage
percentageder
derbehaalde
behaaldestemmen
stemmenovereenstemt.
overeenstemt. 2)
Dit maakt
maakt de
de vergelijking
vergelijking met
met 1897 moeilijk,
toestand in
in ieder
ieder opzicht
opzichtanders
anders
Dit
moeilijk, toen de toestand
was.
Toch zeggen
zeggen de
de cijfers
cijfers nog
noggenoeg:
genoeg:
was. Toch
1897 1922
1897
1922
Roomsch-katholieken . . . • • . . 22
22
32
Anti-revolutionairen
Anti-revolutionairen
. . • . • . . 17
17
16
Christelijk-historischen
6
I
II
1
Christelijk-historischen . .
..
Gereformeerde Staatspartij.
I1
Gereformeerde
Staatspartij. .
11
Liberalen
. . ..... • .
49
Liberalen
Vrijzinnig-democraten.
Vrijzinnig-democraten
5
44
Sociaal-democraten
2
Sociaal-democraten
20
. • . . •
Communisten
Communisten . .
..
-2
..
'2
Plattelandersbond
Plattelandersbond .. .
'2
.

'=""

De compleete
compleete lijst
lijst der
der cijfers
cijfers 3) wijst
wijst voor
voor sommige
sommige groepen,
groepen, voor
voor den
den tijd
tijdtusschen
tusschen
de
genoemde jaren,
jaren, groote
groote schommeling
schommeling aan.
aan. Andere
Andere groeiden
groeiden regelmatig;
regelmatig; met
met name
name de
de
de genoemde
de
Socialisten.
Roomschen
en
Roomschen en de Socialisten.
Daarentegen
inzien, zonder
zonder getroffen
getroffen te
te worden
worden door
door den
den grooten
grooten
Daarentegen kan
kan men
men de lijst niet inzien,
teruggang van
Liberalen als
als politieke
politieke groep.
groep.
teruggang
van de Liberalen
ûjininons
onsvolksleven
volkslevenhebben
hebbeningenomen,
ingenomen,
Reeds om de
de groote
groote en
en grootsche
grootsche plaats,
plaats, die
diezij
ditpijn.
pijn.Bovendien
Bovendienisishet
hetzeker,
zeker,dat
datechtecht-enen
zuiver-liberalegedachten
gedachtendoor
doorveel
veelmeer
meer
doet dit
zuiver-liberale
dan één tiende
tiende van
van ons
onsvolk
volkworden
wordenaangehangen.
aangehangen.
dan
dit meest-teekenend
meest-teekenend verschijnsel
verschijnsel uit
uitde
delaatste
laatstevijf-en-twintig
vijf-en-twintigjaar
jaarnadruknadrukZoo vergt
vergt dit
kelijk een verklaring.
verklaring.
kelijk
x)
de regeering
regeering van
van gemeente
gemeente en
en provincie
provincie isis het
hetanders.
anders.Sociaal-demoSociaal-demoIn de
1) Namelijk nationaal. In
craten
burgemeester, wethouder
wethouder en
en gedeputeerde.
gedeputeerde.
craten zijn burgemeester,
2) Met name
name isishet
het
aantal
zetels
van
Roomsch-katholiekenenenvan
vandedeAntirevolutionairen
Antirevolutionaireniets
iets
aantal
zetels
van
de de
Roomsch-katholieken
hooger
hun percent.
percent.
hooger dan hun
3) Men vindt
vindt haar
haar in het
het artikel
artikel van
van den
den heer
h(er HANS.
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Zeker moet
moet hier
hier gedacht
gedacht worden
worden aan
aande
de splitsing
splitsing en onderlinge
Zeker
onderlinge verdeeldheid,
verdeeldheid, die zich
zich
regelmatig
onmogelijk en een
een indrukindruk--regelmatigen
en in
in toenemende
toenemende mate
mate voordeed.
voordeed. Een
Een vaste
vaste lijn
lijn is dan onmogelijk
maken op
op de
de kleurloozen
asloten. Daartoe
Daartoe toch
toch is noodig
maken
kleurloozen in het
het kiezerscorps
kiezerscorps is daardoor
daardoor uitg
uitg~sloten.
noodig
een
forsche
openbaring
van
durven
en
kunnen.
Ontbreekt
deze
aan
een
grozp,
dan
heeft
een forsche openbaring van durven en kunnen. Ontbreekt deze aan een gro~p, dan heeft hij
hij
in democratische
in
democratische tijden
tijden van massaal
massaal kiesrecht
kiesrecht geen
geen wervende
wervende kracht.
kracht.
Toch
vergt de splitsing,
splitsing, die
die men
menals
alsverklaring
verklaringvan
vanden
denachteruitgang
achteruitgangaanvaart,
aanvaart, zelf
zelf
Toch vergt
weder een verklaring.
weder
verklaring.
Waaromvielen
vielen uiteen,
uiteen, die bijeen
Waarom
bijeen behoorden?
behoorden? Waarom
Waarom konden
konden kleine
kleine verschillen
verschillen en
en
verschillen van niet-politiek
verschillen
niet-politiek karakter
karakter een
een ontbinding
ontbindingbewerken?
bewerken?
Blijkbaar,
beginsel schuilt
schuiltdeze
deze
Blijkbaar,wijl
wijlde
de saambindende
saámbindende macht
macht ontbreekt.
ontbreekt. In
In het liberale beginsel
ûch bij
bij andere
andere groepen
groepen
macht
langer. En
En menigeen
menigeen met
met politiek-liberale
politiek-liberale gedachten
gedachten sluit
sluit zich
macht niet langer.
aan; daar,
aan;
daar, waar
waar de wereldbeschouwing
wereldbeschouwing samenbindt.
samenbindt.
Deze laatste
laatste werkt
werkt blijkbaar
blijkbaar allerwege
allerwege het krachtigst
krachtigst en
en gaat
gaatinininvloed
invloedalom
alomboven
boven
practische punten
punten van
practische
van programma's
programma's uit.
uit.
Vóór 1898
Vóór
I898 valt
valt de
de verschijning
verschijning van
van een
eenboek,
boek,dat
datkrachtig
krachtigteruggreep
teruggreep op
opprincipieele
principieele
beûnning
wereldbeschouwing voor
voor de
deliberalen.
liberalen.Ieder
Iedernoemt
noemthet
hetgeschrift
geschrift
van
MR.
CORT
bezinning en wereldbeschouwing
van
MR.
CORT
VAN
DER
LINDEN;
den
man,
die
in
onze
periode
zoo
belangrijke
plaats
in
het
politieke
leven
VAN DER LINDEN; den man, die in onze periode zoo belangrijke plaats in het
leven
heeft ingenomen 1). Maar
Maar aldus fundeert men
men thans
thans nauwlijks
nauwlijks meer.
meer.
En ••..
.... iets
ietsanders
andersbindt
bindtniet
nietlanger.
langer.
En
Daarnaast moet
moet ook
ook het religieuse
Daarnaast
religieuse worden
worden genoemd.
genoemd.
Wij
spraken
van
een
religieuse
opleving,
bezinning,
verscherping in de
de vorige
vorige eeuw.
eeuw.
Wij spraken van een religieuse
bezinning, verscherping
Mag
men zeggen,
zeggen,dat
dathet
hetLiberalisme
Liberalismeals
alsgeheel
geheelvoor
voordit
ditverschijnsel
verschijnselen
enzijn
zijngewicht
gewichtgeen
geen
Mag men
2
oog gehad
gehad heeft?
heeft? 2)
Een zijdelingsch
- en
en dan
dan in bevestigenden
bevestigenden zin
menininhet
hetfeit
feitmogen
mogen
Een
zijdelingschantwoord
antwoord
zin-zalzalmen
dat de
denieuwe
nieuweorganisatie
organisatie der
der Liberalen
Liberalen „De
"DeVrijheidsbond"
Vrijheidsbond" aan
aan het
het feit
feitder
derreligie
religie
vinden, dat
dat
thans aandacht
aandacht wijdt
wijdt in
inzijn
zijn officieele
officieeleuitingen.
Maar dit
ditisisnog
nogvan
vantetejongen
jongendatum,
datum,dan
dandat
thans
uitingen. Maar
het nu
nu reeds
reeds doorwerken
doorwerken kan
kan en
en vruchten
vruchten dragen.
dragen.
gansche gang
gang van
van het
het wereld-denken
wereld-denken wijst
wijst overigens
overigens op
op een
eenbehoefte
behoefte - ook voor
voor
De gansche
politiek -omom
beginselen
van
't diepste
wezen
zich
gronden,zoo
zoomen
menniet
nietwil
wilopgaan
opgaan
de politiek
op op
beginselen
van
't diepste
wezen
zich
te te
gronden,
in kleine
kleine vragen
vragen van den dag,
dag, in
in holheden
holheden zonder
zonder veel
veel belang,
belang, ininveruitwendiging
veruitwendiging van
van het
het
politieke
opgaan en
en ..•
... ondergaan
politieke streven;
streven; opgaan
ondergaan daarin.
daarin.
bieden voor
voor het
het oogenblik
oogenblik de
deandere
andere genoemde
genoemde groote
grootegroepen
groepen - Roomschen,
Hier bieden
Orthodox-protestanten, Socialisten
ûenderoogen meer
meer uitkomst
uitkomst en
en tegenweer
tegenweer dan
dandede
Orthodox-protestanten,
Socialisten- -- zienderoogen
Liberalen.
)

neerslag van
vanalalhet
hettot
totnunutoe
toegeteekende
geteekendevindt
vindtmen
meninindedepractische
practischepolitiek
politiek
De neerslag
en in
in de
de wetten.
wetten.
wezen wij
wij er
er op,
op,dat
dateen
eengroot
grootdeel
deelvan
vandedeonderwerpen,
onderwerpen,waarover
waaroverhet
hetdan
dangaan
gaan
Reeds wezen
moet, in
aparte
hoofdstukken
wordt
behandeld.
in aparte hoofdstukken wordt behandeld.
algemeen-politieke
over het
het specifiek-sociale.
specifiek-sociale.
Wij handelen
handelen hier
hier slechts
slechts over
over het
het algemeen
Wij
politieke en over
I)
I) Zie
Ziezijn
zijn„Richting
..Richtingenenbeleid
beleidder
derLiberale
Liberale Partij".
Partij". Groningen
Groningen 1886.
1886.
2)
hethet
belangrijk
artikel
P. P.
SCHOLTEN
in „Onze
2) Men
Menziezie
belangrijk
artikelvan
vanmr.
mr.
SCHOL TEN in
.. Onze Eeuw",
Eeuw", September
September 1922.
1922.
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nieuw~ dingen
dingen zijn
zijn
Wat
laatste aangaat:
aangaat: men
dat op dit terrein
terrein gansch
gansch nieuwe
Wat dit laatste
men vergete
vergete niet,
niet, dat
geboren
inde
dejaren,
jaren,voorafgaand
voorafgaand aan
aan 1897
I897 en
en dat
datderhalve
derhalve ook
ook dáár
dááreen
eenbelangrijk
bûangrijk deel
deelder
der
geboren in
oorzaken ligt, waardoor
waardoor nieuwe
nieuw~ partij-groepeeringen
partij-groepeeringen zijn opgerezen
opgerezen ofofbestaande
bestaandepartijën
partijën
oorzaken
zich anders
anders dan
dan vroeger
vroeger openbaren.
openbaren.
De negentiende
negentiende eeuw
eeuw isis de
de eeuw
eeuwvan
vanhet
het„kapitalisme",
"kapitalisme",liever
lievernog:
nog:van
vanhet
het„industria"industriazijziet
zietdedesociale
sociale
lisme". Zij
Zij ziet
ziet den
den nieuwen
nieuwenstand
standder
dergeschoolde
geschooldearbeiders
arbeidersgeboren
geborenworden;
worden;zij
om zich
zichgrijpen,
grijpen,waar
waar deze
dezearbeidende
arbeidendestand
standaanvankelijk
aanvankelijkzijn
zijnorganisatie
organisatieen
enpositie
positie
misstanden om
niet vermag te vinden.
vinden.
Het sociale
sociale vraagstuk
vraagstuk van den modernen
modernen tijd
tijd isis geboren,
geboren,waardoor
waardoor óók
óók het
hetstaatsleven
staatsleven
voor
gansch nieuwe
gaat om hetgeen
hetgeen de
de staat
staat op
op dit
ditgebied
gebiedzal
zal
voor gansch
nieuwe vragen
vragen wordt
wordt gesteld.
gesteld. Het
Het gaat
moeten, zal mogen,
mogen, zal
zal kunnen.
kunnen.
moeten,
Allerlei antwoorden
antwoorden zijn hier
hier mogelijk;
mogelijk; allerlei
allerlei tegenstrijdige
tegenstrijdige antwoorden
antwoordenloopgin
loopen hier
hier
Allerlei
aanvankelijk
dooreen.
aanvankelijk
De politieke
politieke partijën
partijën staan
staan voor
voornieuwe
nieuwevraagstukken.
vraagstukken.
Het sociale
sociale element
element naast
naasthet
hetwereldbeschouwings-element.
wereldbeschouwings-element.
meestal die
die twee
twee niet
nietnaast
naastelkander,
elkander, maar
maar werkend
werkend op
op elkaar
elkaar en grijpend
grijpend in
in
En dan meestal
elkander.
't Biedt
Biedt alles
alles tete zamen
zameneen
eentafereel
tafereelvol
volbelangwekkendheid.
belangwekkendheid.Met
Metverwarring
verwarringeerst
eerstenen
toch straks
straks met teekening
teekening en lijn.
lijn.

de eisch
eisch van
van een
een nieuwen
nieuwensocialen
socialentijd
tijdverstaan
verstaan was,
was, bleek
bleek in
in het
hetmidden
middenvan
vanons
ons
Dat de
tijdvak.
In 1907
I907 kwam
kwam de
de wet
wetop
ophet
hetArbeidscontract
Arbeidscontract tot
tot stand.
stand.
Jaren-lang had
Burgerlijk Wetboek
korte en wellicht
wellicht toen
toen reeds
reeds
Jaren-lang
had ons Burgerlijk
Wetboek volstaan
volstaan met
met zeer
zeer korte
wettelijke verhouding
verhouding tusschen
tusschen werkgevers
werkgevers en
enwerkwerkaanvechtbare
aanvechtbare aanduidingen
aanduidingen omtrent
omtrent de wettelijke
nemers.
straks geheel
geheel onvoldoende
onvoldoende en
en
De nieuwe
nieuwe maatschappelijke
maatschappelijke verhoudingen
verhoudingen deden
deden ze
ze straks
onbruikbaar
onbruikbaar achten.
De regeling
regeling van
van het
het „Arbeidscontract"
"Arbeidscontract" kwam
onzeker en vaag,
vaag, nog
nog
kwam tot
tot stand.
stand. Nog onzeker
zeer voorzichtig.
voorzichtig. Omdat
Omdat de
de arbeidsverhoudingen
arbeidsverhoudingen nog
weinig waren
waren gestold en te
te weinig
weinig
zeer
nog te
te weinig
beeld vertoonden, dan dat de wet
wet reeds
reeds meer
meer zou
zou kunnen
kunnen doen.
doen.
een vast beeld
hij toch groot
groot genoeg,
genoeg, om
omals
als
Maar de
stap was
was gedaan.
gedaan. Vergelijkenderwijs
Vergelijkenderwijs was
Maar
de eerste stap
was hij
een mijlpaal
mijlpaal in onze
onze sociale
sociale politiek
politiekteteworden
wordenaangemerkt.
aangemerkt.
Hij betrof
betrof de
de sociale
socialeordening
ordeningonzer
onzersamenleving.
samenleving.
Hij
Inzake
de
bescherming
van
den
arbeidenden
stand tegen
tegen de
de gevaren,
gevaren, waarmeê
waarmeê de
de
Inzake de bescherming van den arbeidenden stand
was reeds
reedsvroeger
vroegerde
dewetgever
wetgeveropgetreden.
opgetreden.
industrie hen bedreigt,
bedreigt, was
industrie
Sinds
I874 zijn
zijn ten
ten onzent
onzent de
dekinderen
kinderen beschermd;
beschermd; uit
uit 1888
I889 dagteekent
dagteekent de
de eerste
eerste
Sinds 1874
Arbeidswet.
Maar
daarvan valt
laatste vijf
vijf en
en twintig
twintigjaar.
jaar.
Maar de
de uitbouw daarvan
valt in
in de laatste
de Arbeidswet
Arbeidswet noemt
noemtvan
van1911
I9II
I9I9,
daarnaastdedeVeiligheidswet
Veiligheidswet
Wie de
Wie
en en
1919,
wiewie
daarnaast
van 1895
I895 vermeldt,
vermeldt, hij
hij noemt
noemt tegelijk
tegelijk de
de stappen
stappen ter
terbescherming
bescherming van
van oudere
oudere kinderen,
kinderen, van
van
van
vrouwen, van
mannen. In
In sommige
sommige bedrijven,
bedrijven, ininalalmeer
meerbedrijven.
bedrijven.Aanvankelijk
Aanvankelijk slechts
slechts
vrouwen,
van mannen.
beschermend; straks
aan de 8-uren-wet
8-uren-wet toe.
toe.
beschermend;
straksook
ook met
met regelingen
regelingen ingrijpend
ingrijpendin
in het
het bedrijf
bedrijf tot
tot aan
I35
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deze woorden
woord(n is tevens
tev(ns het
het hoofdpunt
hoofdpunt van
van den
den strijd
strijd geteekend,
geteáend, die
die in
inalaldeze
deze
Met deze
Jaren
gestreden werd:
werd: beschermw
regelen?
beschermen of regelen?
jaren gestreden
Ter weerszijden
weerszijden stonden
nóg verder
verder gingen.
gingen. Dat
Datdedestaat
staathet
hetbedrijfsleven
bedrijfsleven
stonden er,
er, die nag
geheel moet vrij
vrij laten,
laten, werd
werd op
op den
den eenen
eenen vleugel
vleugel geleerd.
geleerd. Dat
Datde
destaat
staathet
hetbedrijf
bedrijfgeheel
geheel
geheel
regelen kan
klonkaan
aanden
denanderen.
anderen.
regelen
kan en
en mag
mag en
en moet
moet -— zoowel
zoowel:: kan,
kan,als
alsmag,
mag,als
alsmoet
moet-klonk
golfde de
de strijd
strijd tusschen
tusschen de
debeschermers
beschermers en
ende
deregelaars
regelaars heen
heen en
enweder.
weder.Het
Het
Meest golfde
bedrijf zelf
immers
den
zwakkereinindedeonderhandeonderhandebedrijf
zelf vrij
vrij laten,
laten, maar
maar slechts
slechts den
den arbeider
arbeider- immers
den
zwakkere
te gen
gen misbruik.
misbruik. Of
Of regelend
regelend in
in het
hetbedrijf
bedrijfingrijpen,
ingrijpen, om
ommisbruiken
misbruiken
lingen —
- beschermen
beschermen te
te weren
weren en om
om den
den gewenschten
gewenschten toestand
toestand in het
het leven
leven teteroepen.
roepen.
fel tegenover
tegenover elkaar.
elkaar. Soms
Soms ook
ook de
de leden
ledenvan
vanéén
éénzelfde
zelfdepartij.
partij.
de partijën
partijën fel
Hier stonden de
deuitbouw
uitbouwvan
vanhet
hetverzekeringswezen.
verzekeringswezen.Voor
Voor
Eveneens in ons
ons tijdvak
tijdvak valt
valt de
de opzet
opzeten
ende
Eveneens
arbeider moet
heul zijn
zijn in den
den dag
dag der
der kwade
kwadekansen,
kansen, van
van ziekte
ziekte en
enouderdom,
ouderdom, van
van
den arbeider
moet er
er heul
invaliditeit,
ongeval
of
werkloosheid.
invaliditeit, ongeval of werkloosheid.
Verzekering!
Verzekering!
Het beduidt
beduidt o.m.,
o.m., dat
dat de
de arbeider
arbeider zèlf
zèlf premie
premie betaalt,
betaalt, zelf
zelf zich
zichinspant.
inspant.
Een
felle strijd
strijd isis gevoerd
gevoerd over
overde
devraag,
vraag, of
of niet
niet langs
langs anderen
anderen weg
weghet
hetdoel
doelbereikt
bereikt
Een felle
moet worden.
worden. Dan
Dan werd
werd het
het pleit
pleitvoor
voor„staatspensioneering"
"staatspensioneering" gevoerd;
gevoerd; d.i.:
d.i.: althans
althans met
met het
het
oog op
op den
den ouderdom
ouderdom zou
zoueen
eenrecht
rechtop
opuitkeering
uitkeeringworden
wordenverkregen
verkregen zonder
zonder dat
dat door
door of
of voor
"oor
was gestort.
gestort.
daarvan genietende
vroeger jaren
jaren premie
premie was
den daarvan
genietende in vroeger
strijd is
is beslecht
beslecht ten
ten gunste
gunste van
vande
deverzekering.
verzekering.
De strijd
In 1901
1901 kwam
kwam de Ongevallenwet
Ongevallenwet tot stand;
stand; in
in 1913
1913 de
de Invaliditeitswet,
Invaliditeitswet,die
diemede
medeover
oyer
1917valt
valthet
hetbegin
beginder
derregeling
regelingvan
vanden
den
ouderdom handelt; in hetzelfde
hetzelfde jaar
jaar de Ziektewet;
Ziektewet; in
in 1917
steun bij
bij werkloosheid.
werkloosheid.
1923 is
is er
er
alles is
is het
het laatste
laatste woord
woord zeker
zeker niet
niet gesproken.
gesproken. In
In den
den aanvang
aanvang van 1923
Met dit alles
allerlei
onzekerheid op verzekerings-gebied
verzekerings-gebied en
en worden
worden de
debestaande
bestaandelijnen
lijnendoorgetrokken
doorgetrokken
allerlei onzekerheid
omgebogen.
of omgebogen.
Doorgetrokken. Waarschijnlijk
Waarschijnlijk staat
deur, w
waarin
de zaak
zaak van
van
aarin de
Doorgetrokken.
staateen
een ontwerp
ontwerp voor
voor de
de deur,
Arbeidscontract nader
nader wordt geregeld;
geregeld; waarin
waarin de
de collectieve
collectievecontracten
contracten méér
méérwettelijken
wettelijken
het Arbeidscontract
vorm erlangen;
erlangen; waarin
waarin voorgesteld
sommige gevallen
gevallen dit
ditcollectief
collectiefcontract
contract
vorm
voorgesteld wordt,
wordt, dat
dat in sommige
wordt bindend
bindend verklaard,
verklaard, ook
ook buiten
buiten den
den kring
kringder
dercontracteerenden.
contracteerenden.
wordt
zij isis De bedoeling
bedoeling is
is dan,
dan, dat
dat zulk
zulk een
een regeling
regeling - organisch en maatschappelijk
maatschappelijk als zij
meer of min
min de
debepalingen
bepalingen der
derArbeidswet
Arbeidswetkan
kan vervangen.
vervangen .
meer
Arbeidswetsinds
sinds1921
1921bepalingen,
bepalingen,die
diewijzen
wijzeniningelijksoortige
gelijksoortige
. En reeds
reeds thans
thansbevat
bevatdedeArbeidswet
richting:
niet
immer
zal
de
wet
de
lijnen
trekken;
de
organisaties
van
patroons
arbeiders
richting:
immer zal de wet de lijnen trekken; de organisaties van patroons enenarbeiders
erlangen
dezen een
een zekere
zekere bevoegdheid.
bevoegdheid.
erlangen ten dezen
Dat isisdus
duseen
eenomwenden
omwendenvan
vanden
denstaat
staatnaar
naardedemaatschappij,
maatschappij,van
vande
destaats-organen
staats-organen
naar
maatschappij-organen.
naar de maatschappij-organen.
diergelijks werkt
werkt op het
het terrein
terrein der
derverzekering.
verzekering.
Iets diergelijks
Wij
noemden
de
Ziektewet-1913;
zij
is
nog
niet ingevoerd.
ingevoerd. Want
Want een
eenstreven
strevenisismerkmerkWij noemden
Ziektewet-1913;
nog niet
baar, om de
de verzekering
verzekering zoo
zoo weinig
weinig mogelijk
mogelijk tetedoen
doenloopen
loopenover
overstaatsorganen;
staatsorganen;zooveel
zooveel
baar,
organisaties der patroons
patroons en
en der
derarbeiders
arbeiders 1).
mogelijk over
mogelijk
over de organisaties
1 ).
I)
Mendenke
denkeaan
aanhet
hetzoogenaamde
zoogenaamde plan
plan PoSTHUMA-KLYPERS.
POSTHUMA-KLYPERS.
i) Men
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valt samen
samen met
met een
een ander
ander gewichtig
gewichtig streven:
streven: men
men wil
wilde
depremiebetaling
premiebetalingbrengen
brengen
Het valt
den patroon;
patroon; d.i.
d.i.dedearbeider
arbeiderzal
zal„verzekerd"
"verzekerd"zijn
zijnzonder
zonderzelf
zelfpremie
premietetestorten,
storten,gelijk
gelijkdat
dat
bij den
de Ongevallenwet
Ongevallenwet van
trouwens
een
zeerspeciale
specialereden
reden --- het
hetgeval
geval
in de
van den
den aanvang
aanvangafaf-trouwens
omom
een
zeer
is. Krachtens
Krachtens de
deInvaliditeitswet-1913
Invaliditeitswet-I9I3hebben
hebbensinds
sinds3 December
3 December
vandat
datjaar
jaarouden
oudenvan
vandagen
dagen
is.
van
recht op
op rente
rente bezeten,
bezeten, terwijl
terwijl zij
zij niet
niethadden
haddengestort.
gestort.
een recht
een en
en het
hetander
anderheeft
heeftde
debeweging
bewegingnaar
naareen
eenregeling
regelingals
alsdie
dievan
vanstaats-pensiostaats-pensioHet een
versterkt.
neering versterkt.
Hierbij kwam
kwam de
de groei
groeider
derbijslagen
bijslagenuituitdede
staatskasvoor
voordedewerkloozen-voorziening
werkloozen-voorziening
Hierbij
staatskas
de groeiende
groeiende afkeer
afkeer van
van uitbreiding
uitbreiding der
der staatsbemoeienis
staatsbemoeienis en
en van
vanden
denambtenaren-kring.
ambtenaren-kring.
en de
Dit alles
alles maakt
maakt de
de toekomst
toekomst der
der verzekering
verzekering geheel
geheel onzeker
onzeker en
en doet
doetvermoeden,
vermoeden,dat
dat
Dit
eerstvolgende tijd
tijd hier
hier een
een nieuwe
nieuwe botsing
botsingzal
zaldoen
doenaanschouwen.
aanschouwen.
de eerstvolgende
verleden en
en toekomst.
toekomst.
Aldus het
het sociale in verleden
Aldus
politieke in eigenlijken
eigenlijken zin betreft, hier vragen
vragen twee
groote momenten de
de aanaantwee groote
Wat het politieke
dacht: het
het onderwijs
onderwijs en het
het kiesrecht.
kiesrecht.
dacht:
Wanneer wij
wij in dit
dit verband
verband het
het onderwijs
onderwijs noemen,
noemen, dan
dan is het
het duidelijk,
duidelijk, dat
dat het
het ons
ons
Wanneer
te doen
doen isisom
omgeest
geesten
enstrekking
strekkingvan
vanonze
onzeonderwijs-wetten
onderwijs-wetten als
als zoodanig.
zoodanig. Wij
Wij letten
lettenop
op
niet te
politieke zijde
zijde der
der zaak.
zaak.
de politieke
Reeds bleek
bleek ons, van
van hoeveel
hoeveel invloed
invloed de
de schoolkwestie
schoolkwestie is geweest.
geweest. Zoowel
Zoowel de
de RoomRoomReeds
als de
de Orthodox-protestanten
Orthodox-protestanten werden
werden vooral
vooral da
daardoor
organisatie in de
de
ardoor gedreven
gedreven tot
tot organisatie
schen als
politiek
op
religieuse
basis.
politiek op religieuse basis.
waar,dat
datbij
bijelk
elkvan
vandie
dietwee
tweeook
ookhet
hetreligieus
religieus beginsel
beginsel zelf
zelfgevoeld
gevoeldwordt
wordt als
als
Het isiswaar,
uitgangspunt voor
politieke formatie,
formatie, als stuwkracht
stuwkracht voor
de schoolschooluitgangspunt
voor politieke
voor politieken
politieken arbeid.
arbeid. Doch de
kwestie
maakte dit ideëele zeer
zeer reëel,
reëel, dit
dit principieele
principieele tevens
tevensuiterst
uiterstpractisch.
practisch.
kwestie maakte
niet enkel
enkel voor
voor ieder
ieder der
der groepen
groepen op
op zich-zelf;
zich-zelf;het
hetgeldt
geldtook
ookvoor
voorhun
hunsamensamenDat geldt niet
werking. De rechtsche
rechtsche groepeering
groepeering is mede
mede door
door de
deschoolkwestie
schoolkwestieontstaan.
ontstaan.
werking.
Zou dus die
die kwestie
kwestie opgelost
opgelostworden,
worden,dan
danzouden
zoudendaardoor
daardooraanstonds
aanstondsnieuwe
nieuwepolitieke
politieke
rlJzen.
vragen rijzen.
nuhet
hetcement
cementder
derschoolkwestie
schoolkwestie
Zullen deze partijen een eenheid blijven,
blijven, elk
elk voor
voor zich,
zich,nu
niet meer
meer bindt?
bindt? Zal
Zal de
de samenwerking
samenwerking bestendigd
bestendigd blijven
blijven of
ofbreekt
breekteen
eennieuwe
nieuwegroepeering
groepeering
van partijen
partijen zich baan?
baan?
Welnu:
I9I7 is
is de
de Pacificatie
Pacificatie in
in beginsel
beginsel tot
totstand
stand gekomen
gekomen door
door minister
ministerCORT
CORT
Welnu: in 1917
VAN
de de
uitvoering
I920 door
doorminister
ministerDE
DEVISSER.
VISSER. Bij dezen
dezenarbeid
arbeid
VANDER
DERLINDEN;
LINDEN;
uitvoeringgeschiedde
geschiedde in
in 1920
stonden
rechts en links
links niet
niettegenover
tegenoverelkander.
elkander.
stonden rechts
Is
daarmeê een nieuwe
nieuwe politieke
politieke toestand
toestand ingeluid?
ingeluid?
Is daarmeê
Deze vraag
vraag behoudt
behoudt al haar
haar principieele
principieele beteekenis
toekomst; ook
ook al
al bracht
bracht
beteekenis voor
voor de
de toekomst;
de
herziening der
Onderwijswet-I92o tijdelijk
weder scherp
scherp
de herziening
der Onderwijswet-192o
tijdelijkten
tendeele
deelede
de oude
oude splitsing
splitsing weder
naar
naar voren.
dezelfde richting.
richting.
De vraag
vraag van
van het kiesrecht
wijst in dezelfde
kiesrecht wijst
Toen onze
onze periode
periode begon,
begon, was
was de
degroote
grootestrijd-TAK
strijd-TAK over
over het
hetkiesrecht
kiesrechtreeds
reedsachter
achter
I9I7en
en1919
I9I9—- treedt
treedtzonder
zonderveel
veelstrijd
strijdhet
het
den
rug. Tegen
Tegen het
heteind
eindonzer
onzerperiode
periode —
- inin1917
den rug.
algemeen
kiesrecht voor
mannen en vrouwen
vrouwen in
in ons
onsstaatsorganisme
staatsorganisme binnen.
binnen.
algemeen kiesrecht
voor mannen
I37
1 37
18981 923,
1898-1923.
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Maar de hoofdzaak
hoofdzaak is niet
niet het
hetalgemeen
algemeen kiesrecht;
kiesrecht; de
dehoofdzaak
hoofdzaak isis de evenredige
evenredige ververtegenwoordiging.
tegenwoordiging.
Daardoor
Daardoor wordt
wordt officieel
officieel het
het partij
partij-wezen
bekrachtigd. Daardoor
Daardoor treedt
treedt bovendien
bovendien
wezen bekrachtigd.
bij
afzonderlijk op; iedere stembus
stembus-coalitie
heeft
afgedaan.
bij de
de stembus
stembus elke
elkepartij
partij afzonderlijk
coalitie heeft afgedaan.
vooral de rechterzijde,
rechterz;ijde, die van
van den
den nieuwen
nieuwen toestand
toestandden
deninvloed
invloedonderonderOok hier is het vooral
gaat. Voor,
Voor. het
jaren trokken
trokken in 1918
I9I8 de
de drie
drie groepen
groepen afzonderlijk
afzonderlijk op.
op. Na
Nade
de
gaat.
het eerst
eerst sinds vele jaren
verkiezingen
z;ij elkander
elkander terug, in
in 1918
I9I8 en
enevenzeer
evenzeerinin 1922.
I922. Maar de samenwerking
samenwerking
verkiezingen vonden zij
draagt thans een
eenander
anderkarakter.
karakter.
draagt
Zoowel de
de schoolkwestie
schoolkwestie als
alsdedekiesrechtregeling
kiesrechtregeling stellen
stellen derhalve
derhalve de
de vraag,
vraag, of
of een
een
Zoowel
combinatie van
van partijen
partijen aanstaande
aanstaande is.
is.
nieuwe combinatie
Zij wordt
wordt in sommige
sommige kringen
kringen met
met hartstocht
hartstocht begeerd;
begeerd; in
andere met
met beslistheid
beslistheid
Zij
in andere
verworpen. Aan
verwerping ligt
ten grondslag
grondslag het
het vooropstellen
vooropstellen van
van een
een nog
nog
verworpen.
Aan deze
deze verwerping
ligt nu
nu eens ten
werkende geestelijke
geestelijke eenheid
de overtuiging,
overtuiging, dat
dat geen
geenandere
anderecomcomsteeds werkende
eenheid rechts; dan weder de
practisch mogelijk
mogelijk is.
is.
binatie practisch
-

-

éntheoretisch
theoretischénénpractisch
practischwél
wéleen
eenandere
anderegroepeering
groepeeringbegeeren,
begeeren,gaan
gaannog
nogweder
weder
Wie én
twee richtingen
richtingen uiteen.
uiteen.
in twee
de laatste
laatste jaren
jaren het pleit gevoerd
gevoerd voor
voor saámwerking
saamwerking van
van de geheele demodemoHier werd in de
cratie: Roomsch-democraten,
Roomsch-democraten, Christen-democraten,
Christen-democraten, Vrijzinnig-democraten,
Vrijzinnig-democraten, Sociaal-demoSociaal-democratie:
craten. Elders
Elders werd
werd gestuurd
gestuurd in
in de
derichting
richtingvan
vanhet
hetdusgenaamd
dusgenaamd„rood-zwarte
"rood-zwarte bloc",
bloc", de
de
craten.
sa2mwerking
van
de
Roomsch-katholieken
en
de
Sociaal-democraten.
saamwerking van
Roomsch-katholieken
de Sociaal-democraten.
laatste denkbeeld
denkbeeld vond versterking
versterking door
voorbeeld in Duitschland.
Duitschland. Maar
Maar het
het
Het laatste
door het voorbeeld
werd onuitvoerbaar
onuitvoerbaar door
dat voor
voor de
de politieke
politieke ontwikkeling
ontwikkeling ten
ten onzent
onzent van
van groot
groot
werd
dooreen
een feit,
feit, dat
gewicht kan
kan blijken.
blijken.
Het Episcopaat
Episcopaat gaf
voortzetting der
der
gafin
in Mei
Mei I92I
1921 te
te kennen,
kennen, dat
dat het
het prijs
prijsstelt
steltop
op de voortzetting
samenwerking
rechts.
samenwerking rechts.
Dit optreden
optreden staat
staat niet
niet op
op zich-zelf.
zich-zelf.InIn1918
I918was
wasreeds
reedseen
een
kerkelijkeuitspraak
uitspraakververkerkelijke
schenen
het behooren
behooren van
van Roomschen
Roomschen tot
tot een
eensocialistische
socialistische organisatie;
organisatie; in
in April
April 1922
schenen over het
volgde
oordeel over
over het
hetstemmen
stemmenop
opeen
eennieuw-opgerichte
nieuw-opgerichteKatholieke
Katholiekepartij.
partij.
volgde een oordeel
verschijnsel.
Het zal
Dit optreden
optreden van
van de
de geestelijkheid
geestelijkheid is een
een specifiEk
Nederlandsch verschijnsel. Het
zal
specifiek Nederlandsch
ongetwijfeld
den duur
duur blijken,
blijken, dat hier
hier in
in de
depolitieke
politiekeontwikkeling
ontwikkeling een
een eigen
eigenelement
element
ongetwijfeld op
op den
van
beteekenis ingelascht
ingelascht is. En
En reeds
reeds aanstonds
aanstonds verhindert
verhindert het
het de
de vorming
vorming van
vaneen
eenparleparlevan beteekenis
stemmen
van
„zwart"
en
„rood".
mentaire
meerderheid
uit
de
32
plus
20
stemmen
van
"zwart"
en
"rood".
mentaire meerderheid uit de 32 plus
Een meerderheid van „democraten"
"democraten" is onvindbaar,
onvindbaar, omdat
omdat bij
bij de
de Roomsch-katholieken
Roomsch-katholieken
en de
deAnti-revolutionairen
Anti-revolutionairenplus
plusChristelijk-historischen
Christelijk-historischendedededEmocraten,
diedaar
daarwonen,
wonen,
mocraten, die
niet
vinden, wanneer
wanneer een
een parle
parlementair-gedragen
kabinet gevormd
gevormd worworzijn te vinden,
mentair-gedragen kabinet
niet als zoodanig zijn
den moet.
moet.
Nog een
een laatste
laatste verschijnsel
verschijnsel vraagt
vraagt onze
aandacht. Het
deed zich
zich eveneens
eveneens aan
aan het
het
onze aandacht.
Het deed
eind van
van onze
onze periode
periode voor
vooren
enhet
hetbepaalt
bepaaltmeê
meêden
den
politieken
ontwikkelingsgang.
politie
ken ontwikkelingsgang.
Bij
van 1922
I922 dongen
dongen omtrent
omtrent vier
vier en
en veertig
veertig groepen
groepen of
ofpartijen
partijen om
om den
den
Bij de stembus van
steun
der kiezers.
kiezers.
steun der
Vier en
en veertig!
veertig!

z38

Reeds zagen
Reeds
zagen wij, dat
dat de
de tijd
tijd der
der twee partijen
vier groote
groote groepen
groepen
partijen voorbij
voorbij is.
is. Minstens vier
moet men
aal, Socialist.
moet
men onderscheiden;
onderscheiden; Roomsch,
Roomsch, Orthodox-protestant,
Orthodox-protestant, Liber
Liberaal,
Socialist.
Maar
nog veertig
veertiggroepen
groependaaromheen
daaromheen !!
Maar thans
thans legerden
legerden zich nog
De beteekenis
van
de
vier
wordt
door
de
verbrokkeling
beteekenis van de vier wordt door de verbrokkeling bij
bij de veertig
veertig te
te grooter.
grooter. Het
Het
samenstellen
"democratische" meerderheid
meerderheid of desgewenscht
desgewenscht minderheid
minderheid wordt
wordt nu
nu
samenstellen van
van een „democratische"
geheel onmogelijk.
geheel
onmogelijk.
Doch de vraag
vraag is, of
of niet
niet nog
nogiets
ietsanders
anders hier
hier spreekt.
spreekt.
Niet slechts
slechts een
een getuigenis
getuigenis omtrent
omtrent de
deweinige
weinigemogelijkheden
mogelijkheden voor
vooreen
eenparlementair
parlementair
kabinet.
Maar daarnaast
daarnaast zelfs
getuigenis omtrent
omtrent de
deverzwakking
verzwakking van
vanhet
hetparlementaire
parlementaire
kabinet. Maar
zelfs een getuigenis
stelsel zelf.
zelf.
Zulk
die de
de grens
grens van
van het
hetdwaze
dwazeheeft
heeftbereikt
bereikt - of overschreden? - wijst
Zulk een splijting, die
op een
een aanwezig
aanwezig ontbindingsproces.
ontbindingsproces.
Zij wijst
ook nog
nog op iets
Zij
wijst natuurlijk
natuurlijk ook
iets anders.
anders.
Wie de lijst
lijst der
der vier
vier en
en veertig
veertignagaat,
nagaat, stuit
stuitop
opformaties,
formaties,die
dieverklaard
verklaard moeten
moetenworden
worden
uit
persoonlijke gevoeligheden
sterken afkeer
afkeer van
het partij-wezen
partij-wezen en
en uit
uithet
het
uit persoonlijke
gevoelighedenen
en uit
uit sterken
van heel het
opblazen
kleine en
enparticuliere
particuliere kwestie
kwestie tot
toteen
eenkwestie
kwestievan
vannationaal
nationaalbelang.
belang.
opblazen van
van een kleine
Dit alles
alles werkt
werkt dus;
dus; maar
maar het werkt
werkt in
in kleinen
kleinen kring.
kring.
Daarnaast
groepsbelangen, die zich naar
naar voren dringen. Niet
Nietpolitieke
politieke
Daarnaast stuit
stuit men
men op de groepsbelangen,
doch sociale
geven hier
hier den
den doorslag.
En dit werkt
doch
sociale en
en sociaal-economische
sociaal-economische vraagstukken
vraagstukken geven
doorslag. En
werkt in
in
wijden kring.
kring.
Wordt
sociale zelfstandig
zelfstandig en dringt
dringt dit
dit het
het politieke
politieke terug?
terug? Krimpt
Krimpt het
het
Wordt opnieuw
opnieuw het
het sociale
terrein van
van den staat
terrein
staat in,
in, wijl
wijl de
demaatschappij
maatschappij al
al meer
meer zich
zich gelden
geldenlaat?
laat?
Zoo
ja, dan
dan is
is hier
hier een
eennieuw
nieuwelement,
element,dat
datdedeontwikkeling
ontwikkelingvan
vanhet
hetpolitieke
politiekeleven
leven
Zoo ja,
bepaalt.
1923 de
de politieke
politieke toestand
toestand ten
tenonzent
onzenteen
eenbeeld
beeldvan
vanduisternis,
duisternis,
Zoo levert in het
het jaar
jaar 1923
van verwarring,
verwarring, van
van onzekerheid.
onzekerheid.
Maar
opklaring niet gelukt,
gelukt, dan
dan isis er
er troost
troost en
ensterking
sterkingin
inhet
hetoverzien
overzienvan
vandede
Maar indien
indien de opklaring
vele factoren,
factoren, die tot
tot den
den toestand
toestand hebben
hebben geleid.
geleid.
vele
wordt ietwat
ietwat lichter
lichter en
enererworden
wordenrichtlijnen
richtlijnenzichtbaar.
zichtbaar.
Het wordt
die den
denhuidigen
huidigentoestand
toestandverklaren,
verklaren,isishet
hetafgeloopen
afgeloopentijdvak
tijdvakover-rijk.
over-rijk.
Aan elementen, die
niet alleen
alleen dááraan.
dááraan.
Doch niet
Indien men
men nauwlettend
nauwlettend naar
naar het
het koor
koor der
derstemmen
stemmenhoort,
hoort,dan
danonderscheidt
onderscheidtmen
men
Indien
weldra drieërlei:
drieërlei: het
het principieele,
principieele, het politieke,
politieke, het sociaal
sociaal-economische.
weldra
economische.
Doch ....
indienwijwijhethet
getuigeniszuiver
zuiververnamen,
vernamen,dat
datuituitditdit
tijdvakopklinkt,
opklinkt,
Doch
.... indien
getuigenis
tijdvak
al
luider,
die
er
toe
dringen,
dat
het
uitgangspunt
wordt
gezocht
in
dan
worden
de
stemmen
dan worden
stemmen al luider, die er toe dringen, dat het uitgangspunt wordt
de principieele
principieele bezinning,
bezinning, opdat daarna
daarna zoowel
zoowel het politieke-in-practischen-zin
politieke-in-practischen-zin als
vele
als het vele
sociaal-economisch terrein
terrein zijn eigen
eigen plaats
plaats inneme.
inneme.
op sociaal-economisch
Wie den
den omgekeerden
omgekeerden weg
weg gaan,
gaan, hebben
hebben - zoo wil
wil het
het ons
onstoeschijnen
toeschijnen aan
aan de
de hand
hand
der historie
historie - een pad betreden,
betreden, dat
dat in
in het
hetwijde
wijde veld
veldverdolen
verdolendoet.
doet.
-
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ie over
over de
devredesbeweging
vredesbeweging schrijft
schrijft en
en zich
zichdaarbij
daarbij onwillekeurig
onwillekeurig van
van het
hetwoord
woord
pacifisme bedient
bedient onderneemt
zich bloot
bloot aan
aan
onderneemteene
eene hachelijke
hachelijketaak.
taak.Hij
Hij stelt
stelt zich
pacifisme
schromelijk
misverstand en moet
moetterstond
terstondnaar
naartwee
tweekanten
kantenfront
frontmaken
maken:: voorvoorschromelijk misverstand
eerst tegen
tegen ware
ware of vermeende
vermeende militaristen,
oorlog als
als een
een standvastig
standvastig en
en onveronvereerst
militaristen,die
die den
den oorlog
mijdelijk verschijnsel
oorlog ten
ten allen
allentijde
tijdemomomijdelijk
verschijnsel beschouwen,
beschouwen, of
of althans
althans het
het uitbreken
uitbreken van
van een oorlog
aartegen volstrekt
gelijk
toerusting ddaartegen
volstrekt noodzakelijk
noodzakelijk oordeelen;
oordeelen;
gelijk achten, en daarom
daarom eene
eene volledige toerusting
de tweede
tweede plaats
plaats tegen
tegen hen,
hen,die
dieden
denoorlog
oorlogonvoorwaardelijk
onvoorwaardelijkveroordeelen
veroordeelen en
endaarom
daaromalle
alle
in de
voorzorgen daartegen
ofverderfelijke
verderfelijke zelfbegoocheling
zelfbegoocheling
daartegen verfoeien
verfoeien en
en als een redelooze verspilling of
brandmerken. De
eersten miskennen
miskennen of onderschatten
onderschatten den vooruitgang
vooruitgang en
en de
dekracht
krachtder
der
brandmerken.
De eersten
redelijke
en
zedelijke
beginselen,
de
laatsten
veronachtzamen
de
lessen
der
geschiedenis
en
de
redelijke
zedelijke beginselen, de laatsten veronachtzamen de lessen der geschiedenis en de
eischen der werkelijkheid.
werkelijkheid. Wie,
zonder een middenman
middenman te zijn
zijn in
in den
denbekenden
bekendenongunstigen
ongunstigen
Wie, zonder
zin des woords,
woords, met
metvaste
vaste hand
handhet
hetroer
roergrijpt
grijpten
ende
devaargeul
vaargeulvolgt
volgtzonder
zonderteterechterrechter-ofoflinkerlinkernoch blaam.
blaam. Hij
Hij raadpleegt
raadpleegt gestadig
gestadigzijn
zijn kompas
kompas en
en ziet
zietomhoog
omhoog
zijde te stranden verdient spot noch
naar de
poolster, waarheen
waarheen de
magneet hem
hem wijst,
wijst, maar
maar verzuimt
verzuimt niet tegelijkertijd
tegelijkertijd angstangstnaar
de poolster,
de magneet
vallig acht
acht teteslaan
slaanop
opelke
elkeklip
klipofofzandbank,
zandbank, die
diezijne
zijnevaart
vaart bedreigt
bedreigt of
of belemmert.
belemmert. Niet
Niet
vallig
door goedkeuring
kalm zijn
zijn
goedkeuringgestreeld,
gestreeld,noch
noch door
door afkeuring
afkeuringontmoedigd,
ontmoedigd, gaat
gaatde
de ware
ware pacifist kalm
sterk door
door zijn
zijn zeemanschap
zeemanschap en
en bezield
bezielddoor
doorhet
hetbewustzijn
bewustzijnven
veneen
eenhoog
hoogideaal.
ideaal. Laat
Laat
weg, sterk
ons zien,
zien, ofofdedegeschiedenis
geschiedenisder
dervredesbeweging
vredesbewegingininNederland
Nederlandgedurende
gedurendededelaatste
laatste2525jaren
jaren
beantwoordde
aan
deze
karakterschets;
m.a.w.
of
zij
onvervaard
en
welbewust
haar
doel
in
het
beantwoordde aan
karakterschets; m.a.w.
onvervaard welbewust haar doel in het
oog hield en er
er in
in geslaagd
geslaagd is den
den weg
weg daarheen
daarheen zonder
zonder aarzeling
aarzeling of afdwaling te
te bewandelen.
bewandelen.
Men moet hier
hier twee
twee stroomingen
stroomingen zorgvuldig
zorgvuldig onderscheiden:
onderscheiden: de
de oudste,
oudste,minder
minderbelangbelangrijk
en uiteraard
uiteraard slechts
slechtsindirecten
indirecteninvloed
invloeduitoefenend,
uitoefenend,afkomstig
afkomstigvan
vanprivaatpersonen
privaat personen of
of
rijk en
vereenigingen, de vredesbeweging
vredesbeweging in
in engeren
engeren zin;
zin; daarnevens
daarnevens de
de jongste,
jongste, uitgaand
uitgaand van
van
vereenigingen,
officieele
en verantwoordelijke
verantwoordelijke regeeringen
regeeringen en
en bestemd
bestemd om
omrechtstreeks
rechtstreeksinvloed
invloeduit
uitteteoefenen
oefenen
officieele en
op de
de verwezenlijking
verwezenlijking der
dergemeenschappelijke
gemeenschappelijke doeleinden.
doeleinden. Het
Hetbehoeft
behoeftgeen
geenbetoog,
betoog,dat
datdede
laatste het
beteekenis ver
ver van
van eerstgenoemde
eerstgenoemde moest
moest winnen,
winnen, ook
ook al
al beschouwt
beschouwt men
men de
de
laatste
het in beteekenis
verschijnselen,
openbaart, als
als de
de vrucht
vrucht van
vanhaar
haarvoorgangster.
voorgangster. Inderdaad
Inderdaad
verschijnselen, waarin
waarin zij
zij zich openbaart,
bestaat tusschen
stroomingen een
een nauw
nauw verband
verband ja,
ja,gestadige
gestadige wisselwerking.
wisselwerking. Het
Hetisis
bestaat
tusschen beide stroomingen
intussch,en
niet meer
meer dan
dan natuurlijk
natuurlijk en
en billijk
billijk in
in de
deeerste
eersteplaats
plaatsaan
aande
devredesbeweging
vredesbeweging door
intusschen niet
privaatpersonen de
aandacht te
te schenken.
schenken.
privaatpersonen
de noodige aandacht
I.
oorlog is bijna
bijna zoo
zoo oud
oud als
als de
de oorlog
oorlog zelf,
zelf,wel
welteteverstaan
verstaanvoorzoover
voorzooverhij
hij
Verzet tegen den oorlog
Ditverzet
verzetvond
vondeen
eenkrachtigen
krachtigensteun
steun
het bereik
bereik van de geschiedenis
geschiedenisder
der menschheid.
menschheid.Dit
valt binnen het
in het
het oorspronkelijk
oorspronkelijk Christendom
Christendom en openbaarde zich eeuwen
eeuwen lang in godsdienstige,
humanitaire
godsdienstige, humanitaire
en wetenschappelijke kringen en
en geschriften
geschriftenvan
vanprivaatpersonen
privaatpersonenen
enkerkelijke
kerkelijke overheden.
overheden. Het
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nam eene
eene collectieve
collectievegestalte
gestalteaan,
aan, d.w.z.
d.w.z.het
hetriep
riepvrijwillige
vrijwilligevereenigingen
vereenigingenininhet
hetleven,
leven,sedert
sedert
nam
den aanvang
aanvang der
der iIgde
eeuw, achtereenvolgens
achtereenvolgens in
inNoord-Amerika,
Noord-Amerika,ininEngeland
Engelanden
enop
ophet
hetvaste
vaste
den
9de eeuw,
land van
van Europa.
Europa. Nederland
Nederland behoorde
behoorde niet
niettot
totdedevoorgangers.
voorgangers.Eerst
Eerstonder
onderden
denindruk
indrukvan
van
land
den Fransch-Duitschen
Fransch-Duitschen oorlog
oorlog van
van 187o
1870 werd
werd op
op 26
26Jan.
Jan.1871
1871teteAmsterdam
Amsterdameen
eenNederNederden
Vredebond gesticht.
gesticht. Onder
Onder de
de leiding
leidingvan
vaneenige
eenigebekwame
bekwamemannen
mannenenenovertuigde
overtuigde
landsche Vredebond
landsche
aanhangers ontwikkelde
ontwikkelde deze vereeniging
vereeniging aanvankelijk
aanvankelijk eenige
mendenke
denkeaan
aan
aanhangers
eenigewerkzaamheid
werkzaamheid- men
de motie
motietot
totaanbeveling
aanbevelingder
der
arbitrage
van
den
voorzitter
MR.
VANEcK
ECKin
in de
de Tweede
TweedeKamer
Kamer
de
arbitrage
van
den
voorzitter
MR.
VAN
in Oct.
Oct. 1874,
1874,en
- wekte
en wekte
zij eenigen
weerklank
in de
openbare
meening,
zooalsblijkt
blijktuit
uitdede
in
zij eenigen
weerklank
in de
openbare
meening,
zooals
26 afdeelingen,
afdeelingen, waarop
waarop hij
hij eenmaal
eenmaal kon
kon bogen;
bogen;maar
maarweldra
weldraverflauwde
verflauwdededebelangstelling.
belangstelling.
26
De vredebond
vredebondleidde
leiddeeen
eenmin
minofof
meer
kwijnendbestaan,
bestaan,totdat
totdathijhijinin1901
Ig01samensmolt
samensmoltmet
met
De
meer
kwijnend
den in
in 1898
18g8opgerichten
opgerichten„Vrouwenbond
"Vrouwenbondvoor
voorarbitrage
arbitrageeneninternationale
internationaleontwapening",
ontwapening",ten
ten
den
een
tweede
meer
belovend
einde onder
onder den
den nieuwen
nieuwen en
enjuisteren
juisterennaam
naam „Vrede
"Vrede door
doorRecht"
Recht"
tweede meer belovend
einde
intetetreden.
treden.DitDit
hoofdzakelijk
te danken
den
sterken
indruk,welken
welkendedeEerste
Eerste
tijdperk in
waswas
hoofdzakelijk
te danken
aanaan
den
sterken
indruk,
Vredesconferentie te 's-Gravenhage
's-Gravenhage alom
alom had
hadgemaakt,
gemaakt,gedeeltelijk
gedeeltelijkook
ookaan
aanden
denbezielenden
bemelenden
Vredesconferentie
nleiding van
ijver van
vanMevr.
Mevr.
WASZKLEVICZ-VANSCHILFGAARDE,
SCHILFGAARDE, die,
naar aa
aanleiding
van de
de tentcontentconijver
WASZKLEVICZ-VAN
die, naar
stelling
van
vrouwenarbeid
in
18g8,
den
eersten
vrouwenbond
hier
te
lande
had
gesticht.
stelling van vrouwenarbeid in 1898, den eersten vrouwenbond hier lande had gesticht.
hetzelfdejaar
jaarwas
was Koningin
KoninginWILHELMINA
WILHELMINA ingehuldigd
het eerste
eerste vijf
vijfen
entwintig
twintig
In hetzelfde
ingehuldigden
en begint
begint dus het
Harer regeering.
regeering.
tijdperk Harer
jarig tijdperk
geschiedenis van
van het
het pacifisme
pacifisme hier
hier tetelande
landestaat
staatvoortaan
voortaan in
innauw
nauwverband
verband met
met
De geschiedenis
doorRecht,
Recht,
de gelijktijdig
gelijktijdig aangevangen
aangevangen officieele
officieele vredesbeweging.
vredesbeweging. Het
Het aantal
aantal leden van
van Vrede door
dat in 1901
Ig01 2000
2000bedroeg,
bedroeg, steeg
steegdoor
doordedekrachtige
krachtigepropaganda
propaganda van
van het
het bestuur
bestuur gestadig
gestadig in
in
dat
allerhande kringen
Ig14 het
het getal
getal van
van 5500
5500bereikt.
bereikt.Veel
Veelisisdaartoe
daartoebijgedragen
bijgedragen door
door
allerhande
kringen en had in 1914
naam"
Vrededoor
doorRecht",
Recht",onder
onderredactie
redactieaanvankelijk
aanvankelijk
orgaan der
der vereeniging
vereeniging met
met den
den naam
het orgaan
„ Vrede
van eene
eene kleine
kleine commissie,
commissie,van
van1915-1918
Ig15-1g18
van
den
heer
H.
CH.
G.
J.
VAN
DER
MANDE RE
van den heer H. CH. G. J. VAN DER MANDERE
als hoofdredacteur,
hoofdredacteur, den volvaardigen
volvaardigen eersten
eersten secretaris,
secretaris, als
als schrijver
schrijver bekend
bekend onder
onder den
den naam
naam
de Melville.
Melville.Gedragen
Gedragendoor
doordedegeestdrift
geestdriftvan
vanverklaarde
verklaardepacifisten
pacifistenhield
hielddit
dittijdtijdvan Edgar
Edgar de
schrift
tegen de
de gruwelen
gruwelen van
van den
den oorlog
oorlog te
te waarschuwen
waarschuwen en
en iedere
iedere gelegenheid
gelegenheid
schrift niet
niet op tegen
aan
grijpen om
der pacifistische
pacifistische beginselen
beginselen teteversterken
versterken en
enteteverbreiden.
verbreiden.Het
Het
aan te
te grijpen
om den invloed der
is niet
niet hier
hier de
de meest
meestgeschikte
geschikte plaats
plaats om
omanders
anders dan
dan bij
bij uitzondering
uitzondering namen
namen te
te noemen,
noemen,doch
doch
DEJONG
JONG VAN
VAN BEEK
DONK
enen
van
echtdie van
van Jhr.
Jhr.MR.
MR.B.B.DE
BEEKENEN
DONK
vanzijne
zijnebegaafde
begaafdeen
en beminnelijke echtgenoote
C. A.
A. KLUIJVER
KLUI]VER mogen
ontgenoote C.
mogeniningeen
geenoverzicht
overzichtvan
vande
de vredesbeweging
vredesbeweging in
in Nederland ontûch niet
nietof
ofnoode
noodebij
bij Vrede door
door Recht
Recht aansloten,
breken.
Natuurlijk hebben ook anderen, die zich
breken. Natuurlijk
desniettemin
totdedepropaganda
propagandader
dervredesidee
vredesideebijgedragen;
bijgedragen;doch
dochhet
hetisismoeilijk
moeilijkhet
hetaandeel
aandeel
desniettemin tot
te schatten, dat
dat daarbij
daarbij toekomt
toekomt aan
aan overtuigde
overtuigde aanhangers,
aanhangers, eerlijke
eerlijke weifelaars
weifelaars en
en zelfs
zelfsbesliste
besliste
tegenstanders.
Ook mag
mag niet
niet worden
wordenvergeten,
vergeten,dat
datdedebeide
beide
"HaagscheVredesconferentiën
Vredesconferentiën
tegenstanders. Ook
*Haagsche
van
18gg en
en 1907,
Ig07,welke
welkedoor
doorhet
hetoorspronkelijk
oorspronkelijkdoel
doelenenden
denmisleidenden
misleidenden
naamdedeaandacht
aandacht
van 1899
naam
destichting
stichtingvan
vanhet
het
van
pacifisten der
dergansche
ganschewereld
wereldopopNederland
Nederlandhadden
haddengevestigd,
gevestigd,alsook
alsookde
van de pacifisten
devorstelijke
vorstelijkemildheid
mildheidvan
van
ANDREW
CARNEGIE
hier
te
lande,
niet
weinig
Vredespaleis door
door de
ANDREW CARNEGIE hier te lande,
weinig
hebben
bijgedragen tot
ontwikkeling der
der vredesbeweging
vredesbeweging in Nederland.
Nederland. 1)1 )
hebben bijgedragen
tot de ontwikkeling
Inmiddels
Regeering de
de vredesbeweging
vredesbeweging met
met zeker
zeker wantrouwen
wantrouwen gade.
gade. Dit
Dit
Inmiddels sloeg
sloeg de Regeering
I)
i)

Voorbijzonderheden
bijzonderhedenzijzijverwezen
verwezennaar
naarde
deartikelen
artikelenininde
deNieuwe
NieuweGids
Gidsvan
vanJuli
Julien
enAugustus
Augustus1921
I92I
Voor

door
eH. G.
VAN DER
DER MANDERE.
MANDERE.
G. J.J.VAN
H. CH.
door H.
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bleek duidelijk,
duidelijk, toen
toen het
het twintigste
twintigsteWereld-vredescongres,
Wereld-vredescongres,waarop
waaropdedepacifisten
pacifistenvan
vanalle
allelanden
landen
bleek
gewoon waren
waren hunne
hunne denkbeelden
denkbeelden te
te ontwikkelen
ontwikkelen en
ende
demiddelen
middelentot
totwelslagen
welslagenteteoverwegen,
overwegen,
gewoon
in 1913
I9I3in
inden
denMaag
Haagzou
zoubijeenkomen
bijeenkomen:
al zooin
inhetzelfde
hetz;elfdejaar,
jaar,waarin
waarinhet
hetherstel
herstelvan
vanNederlands
Nederlands
in
: alzoo
onafhankelijkheid zou worden
worden herdacht
herdacht en het
het vredespaleis
vredespaleis geopend.
geopend. De
DeRegeering
Regeeringweigerde
weigerde
onafhankelijkheid
elken geldelijken
geldelijken steun
steun en
engaf
gafniet
nietzonder
zonder
aarz;elingvergunning
vergunningtot
tothet
hetgebruik
gebruikder
derberoemde
beroemde
elken
aarzeling
Ridderzaal, waar
waar ook de
Tweede Vredesconferentie
Vredesconferentie in
in1907
I907was
wasvergaderd.
vergaderd. H.
H.M.
M.de
deKoningin
Koningin
Ridderzaal,
de Tweede
was tot
tot haar
haar leedwez;en
Koninginwas
leedwezen verhinderd
verhinderdde
deleden
ledenvan
vanhet
hetcongres
congresteteontvangen,
ontvangen,H.
H. M.
M. de KoninginMoeder was
was afwezig.
afwezig.Desniettemin
Desnietteminaanvaardde
aanvaardde Z.
Z. K.
K. H.
H.de
dePrins
Prinsder
derNederlanden,
Nederlanden, ofschoon
ofschoon
Moeder
persoonlijk buitenslands,
buitenslands, welwillend
welwillendhet
hetprotectoraat
protectoraaten
enopende
opende Z.
Z. E.
E. de
de Minister
Ministervan
van BinnenBinnenpersoonlijk
landsche Zaken,
Zaken, MR.
MR.TH.
TH.
HEEMSKERK, tijdelijk
tijdelijk voorzitter
voorûtter van den
den Ministerraad,
Ministerraad, op
op 20
20 Aug.
Aug.
HEEMSKERK,
landsche
het congres
congres met
met eenige
eenigewelwillende
welwillendewoorden.
woorden.
het
De tegenzin
tegenûn der
derRegeering
Regeeringwas
wasgeenszins
geenszinsonverklaarbaar.
onverklaarbaar. Deze
Deze was
wasgrootendeels
grootendeels
De
toe te
te schrijven
schrijven aan
aan de
de niet
nietongegronde
ongegrondevrees,
vrees,dat
dathet
hetpacifisme
pacifismededeweerbaarheid
weerbaarheidvan
vanhet
hetrijk
rijk
toe
verzwakken. In
z;óó groote
groote en
en bonte
bonte menigte,
menigte,als
alszich
z;ichininEuropa
Europahad
hadvereenigd
vereenigd
wilde verzwakken.
In eene
eene zóó
z;oo mogelijk
mogelijk uit
uit teteroeien,
roeien,moesten
moesten
het gemeenschappelijk
gemeenschappelijk doel den
den oorlog
oorlog te
te bestrijden
bestrijden en
en zoo
met het
natuurlijk velen
oorzaken van
de bestaande
bestaande staatkundige
staatkundige
natuurlijk
velenworden
worden gevonden, die
die de oorzaken
van den oorlog in de
of maatschappelijke
maatschappelijke verhoudingen
niet aarzelden
aarzelden daartegen
daartegen uit
uit het
het oogpunt
oogpunthunner
hunner
of
verhoudingen zochten en niet
eigen politieke
politieke ofofsociale
socialeopvattingen
opvattingentetevelde
veldetetetrekken.
trekken.Dientengevolge
Dientengevolgewaren
warenop
ophet
het
eigen
en stellingen
I9I2 woorden
woorden gesproken
gesproken en
stellingen verkondigd,
verkondigd, welke
welke niet
niet
vorige congres
congres te
te Genève
Genève in
in 1912
vorige
zonder reden
reden ergernis
ergernis hadden
hadden gewekt
gewekt bij
bij sommige
sommige toenmalige
toenmalige regeeringen
regeeringen en
en in
in hare
hare oogen
oogen
zonder
de
Europeesche
veeleer
geschikt
waren
om
oorlogen
te
kweeken
dan
te
voorkomen.
Wilde
veeleer geschikt waren om oorlogen te kweeken dan te voorkomen. Wilde de Europeesche
vredesbeweging niet
dienstbaar worden
worden aan
aan bepaalde
bepaalde politieke
politieke partijen
partijen of
ofaspiratiën,
aspiratiën, dan
dan
vredesbeweging
niet dienstbaar
duidelijk blijken
blijken van de zuiverheid
zuiverheid harer
harer bedoelingen
bedoelingen en
ende
dezelfstandigheid
zelfstandigheidharer
hareridealen.
idealen.
moest duidelijk
20-23
I9I3 vergaderde,
vergaderde, in tegenwoordigtegenwoordigHet twintigste
twintigste Wereld-vredescongres,
Wereld-vredescongres, dat
dat van
van 2023 Aug. 1913
Het
700 der
der bijna
bijna r000
rooo ingeschreven
ingeschreven leden,
leden, en
endat
datvele
veleduizenden
duizendenmeer
meerininde
deNederNederheid van 66 áá 700
landsche residentie
residentie verzamelde,
verzamelde, is door
door den
densecretaris
secretaris van
van de
de Ned.
Ned.vereeniging,
vereeniging,tevens
tevens
landsche
secretaris-generaal
Ned. vredesvredessecretaris-generaalvan
van het
het uitvoerend
uitvoerend comité,
comité, met
met volle
volle recht
recht het hoogtepunt der Ned.
Hetheeft
heeftniet
niet
weinig
bijgedragenom
omhet
hetgerezen
gerezenwantrouwen
wantrouwen tete
beweging
genoemd 1).
weinig
bijgedragen
1 ). Het
beweging genoemd
beweging ininhet
hetjuiste
juistespoor
spoorterug
terug
ontzenuwen, verontruste
verontruste gemoederen
gemoederen gerust
gerust te
te stellen en de beweging
te voeren,
voeren, hetgeen
hetgeen ondergeteekende,
ondergeteekende, min
minofofmeer
meerzijns
zijnsondanks
ondanksvoorzitter
voorûttervan
vandit
ditcongres,
congres, uit
uit
eigen ervaring
ervaring en
en op
opgrond
grondvan
vangewichtige
gewichtigeenen
onwraakbaregetuigenissen
getuigenissenopenlijk
openlijkmag
magververonwraakbare
klaren.
het verleden.
verleden.
klaren. Inderdaad
Inderdaadbleef
bleefde
denaaste
naastetoekomst
toekomstvolkomen
volkomenvrij
vrijvan
vande
de smetten
smetten van
van het
HENRI LA
Forscher
den mond
mond van
van den
den Belgischen
Belgischen Senator
Senator HENRI
LA
Forscher toon
toon werd
werd vernomen
vernomen uit
uit den
FONTAINE,
voorûtter
van
het
bureau
te
Bern
en
tevens
de
onvermoeide
en
altijd
voorkomende
bureau
en tevens de onvermoeide en altijd voorkomende
FONTAINE, voorzitter van
onder-voorzitter
na de
de uitnoodiging
uitnoodiging van
van het
hetcongresbestuur
congresbestuur tot
tot
onder-voorzittervan
vandit
dit congres,
congres, toen
toen hij,
hij, na
beûchtiging
volgende week
worden geopend,
geopend,
bezichtiging van
van het
het Vredespaleis,
Vredespaleis,dat
datin
in de
de volgende
week officieel
officieel zou
zou worden
2I Augustus
Augustus namens
riam~ns het
het bestuur
bestuur de
decommissie
commissievan
vanontvangst
ontvangstdankte
danktevoor
voorhare
hare beleefdbeleefdop
op 21
heid
en beantwoordde
beantwoordde met
metdeze
dezefiere
fierewoorden
woorden:: „C'est
"C'est avec
avec une
une émotion
émotion sacrée,
sacrée, une
une émotion
émotion
heid en
que
paroles humaines
humaines sont impuissantes
impuissantes àà traduire,
traduire, que
que nous
nousavons
avons pénétré
pénétrédans
danscette
cette
que des paroles
maison
Cette oeuvre
oeuvreest
est notre
notre oeuvre
oeuvre et
etnous
nousavons
avonsleIedroit
droitde
deleIeproclamer
procIameravec
avecun
unjuste
juste
maison...
... Cette
orgueil:
nous cette
cette demeure
demeure serait
serait encore
encore une
une demeure
demeure de
de rêve.
rêve.Le
Leprivilège
privilèged'avoir
d'avoir
orgueil: sans
sans nous
visiteren
encorps,
corps,est
estun
unlégitime
légitimeprivilège
privilège
été
premiers, parmi
parmi les artisans
ärtisans de
de lalapaix,
paix,ààlalavisiter
eté les premiers,
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Het Vredespaleis te ·s-Gravenhage.

que
nous aurions
aurions eu le
Ie droit
droit de
de revendiquer.
revendiquer. Nous
Nousy yvoici
voicivenus,
venus,sans
sansoriflammes
oriflammes et
et sans
sans
que nous
quiont
ontpoursuivi
poursuivileur
leurtache
tachesans
sansambitionner
ambitionner
fanfares, modestement
fanfares,
modestement comme
comme ilil sied aà ceux qui
d'autre
récompense que
que lalasatisfaction
satisfactiondudu
devoir
accompli.
Cette
inangurationofficieuse,
officieuse,
d'autre récompense
devoir
accompli.
Cette
inanguration
précieuse
nos yeux
yeux comme
une
gravure
avant
la
lettre,
nous
la
faisons
Ie
coeur
en
liesse et
et
précieuse àa nos
comme une gravure avant la lettre,
faisons le coeur
liesse
l'
ame réconfortée".
réconfortée".
1'ame
Inderdaad, de hooge torens
torens en
en breede
breede hallen
hallen van
van het
hetprachtige
prachtigepaleis
paleisschenen
schenenden
dendroom
droom
der eeuwen
eeuwen te
te verwezenlijken
verwezenlijken en in
in een
eenluisterrijk
luisterrijk symbool
symbool aan
aan de
devermoeide
vermoeide en
enbeladen
beladen
der
volken
duurzamen vrede
vrede en
en eene
eene volledige
volledige ontwapening
ontwapening voor
voor tetespiegelen.
spiegelen.Helaas,
Helaas,dede
volken een duurzamen
Augustus-maand van
jaar verdreef
waan en sloeg de
de ontstelde
ontstelde volken
volken
zelfde Augustus-maand
van het
het volgend jaar
verdreef dien
dien waan
stomme verbijstering,
verbijstering, de
de vredesbeweging
vredesbeweging met
metplotselinge
plotselingeverlamming.
verlamming.
met stomme
Doch slechts
slechts een
een oogenblik,
oogenblik, zoowel
zoowel hier
hier te
te lande
lande als
als elders.
elders. Het
HetCarnegie
Carnegie Endowment
Endowment
vaardigde
krachtig protest
protest uit om
om de
deverschrikte
verschrikte wereld
wereldtegen
tegenontmoediging
ontmoedigingtete
vaardigde weldra
weldra een
een krachtig
overtuiging te
te vestigen,
vestigen, dat
datalleen
alleenrechtsvorming
rechtsvorming en
enrechtspleging
rechtspleging tegen
tegen
waarschuwen en
waarschuwen
en de overtuiging
dergelijke
rampen konden vrijwaren.
vrijwaren. Vrouwen uit
uit neutrale
neutrale en
enoorlogvoerende
oorlogvoerendelanden
landenriepen
riepen
dergelijke rampen
April'• 1915
1915 een
een internationaal
internationaal vrouwen-congres
vrouwen-congres bijeen
bijeen tete's-Gravenhage
's-Gravenhage en
engetuigden
getuigden
in April
luide van
van hare
hare machtelooze
machtelooze verontwaardiging.
verontwaardiging. Hieruit
Hieruit ontsprcot
ontsprcotde
deNederlandsche
Nederlandscheafdeeling
afdeeling
van den
den Internationalen Vrouwenbond
Vrouwenbond voor
voorden
denduurzamen
duurzamen
vrede, in 1919
1919 herdoopt in „Inter"Intervrede,
nationalen Vrouwenbond
Vrouwenbond voor Vrede
Vrede en
en Vrijheid".
Vrijheid". In het
het besef
besef van
van eigen
eigen zwakheid
zwakheid tegen
tegen de
de
nationalen
schijnbare almacht van het
het ruwe
ruwegeweld
geweldrichtte
richttehet
hetbestuur
bestuurvan
vanVrede
Vrededoor
doorRecht
Rechteene
eenenieuwe
nieuwe
vereeniging
vereeniging op:
op: den Ned.
Ned. Anti
Anti-Oorlogsraad,
hetorogene bestandbestandOorlogsraad, op breeder voet geschoeid
geschoeid en uit hetorogene
deelen samen gesteld,
gesteld, om
ommet
metvereende
vereendekrachten
krachtendedevredesidee
vredesideetetedoen
doenzegevieren.
zegevieren.Immers
Immersalal
eischte
deonzijdigheid
onûjdigheidstrenge
strengeingetogenheid,
ingetogenheid,zijzijverbood
verboodgeenszins
geensûnsdedevrije
vrijeuiting
uitingvan
vangedachten,
gedachten,
eischte de
de onpartijdige
onpartijdige voorbereiding
voorbereiding eener
eener betere
beteretoekomst.
toekomst.Niettemin
Nietteminwerd
werdde
dehoop
hoopop
opgeldegeldenoch de
Regeering verijdeld
verijdeld en
en aan
aan het
hettot
tothaar
haar gericht
gerichtverzoek,
verzoek, om
omeene
eeneconferentie
conferentie
lijken steun van de Regeering
met andere neutrale
Dedrang
drangtot
totaaneensluiting
aaneensluiting
neutrale Staten bijeen
bijeen te
te roepen,
roepen, geen gevolg gegeven. De
andere onzijdige
onûjdige landen leidde tot
tot een
een bijeenkomst
bijeenkomst te
te 's-Graven's-Gravenmet verwante instellingen in andere
1915,onder
onderpresidium
presidiumvan
vanMR.
MR.H.H.
DRESSELHUI]S, welke
ophage in April
April 1915,
C. C.
DRESSELHUIJS,
welke besloot
besloot tot de opcommissie voor
voor een
eenduurzamen
duurzamenvrede
vrede met internationaal
internationaal karakter,
karakter,
richting eener
eener Centrale
richting
Centrale commissie
waarvan de
Nederlandsche Anti-Oorlogsraad
Anti-Oorlogsraad als
bureau kon
kon fungeeren
fungeeren en
en eene
eeneafdeeling
afdeeling
waarvan
de Nederlandsche
als bureau
vormen. Door hare
hare gemengde
gemengde samenstelling
samenstelling uit
uit onzijdige
onûjdige en
enoorlogvoerende
oorlogvoerende landen
landen moest
moest
vormen.
zij nog
nog zorgvuldiger
zorgvuldiger dan
dan de
de Anti-Oorlogsraad
Anti-Oorlogsraad elken
elken zweem
zweem van
van bemoeiing
bemoeiing met
metden
denwereldwereldzij
vermijden en
enzich
zichtot
totvoorbereiding
voorbereidingeener
eenertoekomstige
toekomstigewereldorde
wereldordebeperken.
beperken.Daartoe
Daartoe
oorlog vermijden
werden internationale
internationale studie-commissiën
pacifisten uit alle
alle landen
landen tot
tot medewermedewerstudie-commissiën benoemd en pacifisten
king uitgenoodigd.
uitgenoodigd.
wereldoorlog had
had namelijk
namelijk de
de overtuiging
overtuiging bevestigd,
bevestigd, die
die reeds
reedsvroeger
vroeger door
doorde
de
De wereldoorlog
scherpzinnigste
pacifisten buitenslands
buitenslands was
was verkondigd
verkondigd —
- onder
onderwie
wiededeonvergetelijke
onvergetelijkeOosOosscherpzinnigste pacifisten
H. FRIED
FRIED eene
- dat
dathet
hetijdele
ijdelemoeite
moeitewas
was
tenrijker ALFRED H.
eeneniet
nietbetwiste
betwisteeereplaats
eereplaatsinnam
innam
tegen
den
oorlog
te
strijden,
zoolang
niet
eene
redelijke
inrichting
van
het
statenverband
tegen den oorlog te strijden, zoolang niet eene redelijke inrichting van het statenverband
Hetkwam
kwamerer
oorzaken en kansen
kansen van
van oorlog
oorlog geheel
geheel ofofgrootendeels
grootendeels had
hadweggenomen.
weggenomen. Het
de oorzaken
daarom op aan
aan zulk
zulk eene
eene inrichting
inrichting teteontwerpen
ontwerpenen
enaannemelijk
aannemelijk tetemaken.
maken.Aldus
Alduskreeg
kreegde
de
daarom
vredesbeweging een andere
andere richting
richting en
eneen
eenmeer
meerbegrensd
begrensden
enbereikbaar
bereikbaardoel:
doel:anarchie
anarchiemoet
moet
plaats maken
maken voor organisatie,
organisatie, niet de
de verschijnselen
verschijnselen der
der koorts,
koorts, doch
dochde
deoorzaken
oorzakender
derkwaal
kwaal
plaats
behooren het doelwit
doelwit te
te zijn.
behooren
-
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Hiertoe
Hiertoe had
had de
de Anti-Oorlogsraad
Anti-Oorlogsraad een minimum-program
minimum-program van
punten opgesteld,
opgesteld,
van vijf punten
Centrale organisatie
dat de
de Centrale
organisatie met geringe wijziging had
had overgenomen
overgenomen en
en in
in negen
negen punten
punten geforgefordat
Dienovereenkomstig werden
werdenverslagen
verslagenuitgebracht
uitgebrachtininden
denvorm
vormvan
vanmonographieën,
monographieën,
muleerd. Dienovereenkomstig
welke
verschenen. Zij
welke in vier
vierdikke
dikkedeelen
deelenbijbijMART.
MART.NIJHOFF
NI]HOFF verschenen.
Zij handelen
handelen over
over het
hetprobleem
probleem
van
de nationaliteiten,
nationaliteiten, m.a.w,
m.a.w. over
overden
denrechtstoestand
rechtstoestandvan
vannationale
nationaleminderheden
minderhedenbinnen
binnen
van de
een enkel staatsverband,
staatsverband, over
ontwikkeling der
der Haagsche
Haagsche VredesconfeVredesconfeover ontwapening,
ontwapening, over de ontwikkeling
rentiën door
door arbitrage,
arbitrage, rechtspraak
rechtspraak en
en den
den
rentiën
en verzoeningsraden,
verzoeningsraden,over
overde
de vrijheid
vrijheid der
der zee en
vrijen handel,
internationale sanctie van aangegane
aangegane verplichtingen en over
overparlementair
parlementair
vrijen
handel, over internationale
toezicht: kortom
kortom over nagenoeg
nagenoeg alle vragen,
vragen, welke
welke thans
thans nog
nog den
denVolkenbond
Volkenbondbezighouden;
bezighouden;
verslagen derhalve,
derhalve, welke
welkededeVolkenbondsorganen
Volkenbondsorganendesverkiezende
desverkiezendealsnog
alsnogmet
metvrucht
vruchtkunnen
kunnen
verslagen
raadplegen. Bovendien was men
men bedacht
bedacht op
op eene
eenevolledige
volledigeverzameling
verzamelingen
enruime
ruimeverspreiding
verspreiding
raadplegen.
van alle
alle officieele
officieele en
en officieuse,
officieuse, vaak
vaakook
ookparticuliere,
particuliere,redevoeringen
redevoeringen en
enandere
anderemeeningsmeeningsvan
uitingen, welke op den oorlog
oorlog en
en den
denafloop
afloopdaarvan
daarvanbetrekking
betrekkinghadden
haddenen
enbevorderlijk
bevorderlijkkonden
konden
uitingen,
zijn
het groote
groote doel:
doel:een
eenreorganisatie
reorganisatieder
derStaten-samenleving,
Staten-samenleving,welke
welkedede
oorzakenvan
van
zijn voor het
oorzaken
den oorlog wegnam en eene vreedzame oplossing
oplossing van
van geschillen
geschillenverzekerde.
vèrzekerde. Twee
Tweezware
zwaredeelen
deelen
van
minder dan
dan 2112
2112 en
en2646
2646bladzijden
bladzijden getuigen
getuigenvan
vandezen
dezenrusteloozen
rusteloozenarbeid,
arbeid, die
die
van niet minder
onder den naam
naam van
"NouvelIes
de
Hollande"
in
drie
talen
verzameld
eene
algemeene
bekendvan „Nouvelles de Hollande" in drie talen verzameld eene algemeene bekendheid heeft
heeft verkregen.
verkregen.
het feitelijk
feitelijk eind
eind van
van den
den oorlog
oorlog door
doorden
denwapenstilstand
wapenstilstand van
van 88November
November1918
1918
Na het
had de Nederlandsche
Nederlandsche Anti-Oorlogsraad
Anti-Oorlogsraad zijn reden van bestaan verloren en
en werd
werd hij
hij in
in Januari
Januari
1919
officieele ontbonden.
vredesbeweging was
was hiermede
hiermede echter geenszins geëindigd.
geëindigd. In
In
1919 officieele
ontbonden. De vredesbeweging
1919 ontsproot
ontsproot uit
uit eene
eene hervorming
hervorming van
van Vrede
Vrede door
door Recht,
Recht, dat
datininde
deschaduw
schaduw
den zomer van 1919
vàn den
denAnti-Oorlogsraad
Anti-Oorlogsraad zijn
zijn bescheiden
bescheiden bestaan
bestaan had
had voortgezet,
voortgezet, eene
eene nieuwe
nieuwe instelling
instelling
vin
onder
naam van
van Vereeniging
VolkenbondenenVrede
Vrede (V. E.
E. V.),
V.),welke
welkeklaarblijkelijk
klaarblijkelijk
onder den naam
Vereeniging voor Volkenbond
den inmiddels
inmiddelsteteVersailles
Versaillesopgerichten
opgerichtenVolkenbond
Volkenbonddede
aanvankelijkeverwezenlijking
verwezenlijking
in den
aanvankelijke
harer
Detoekomst
toekomstalleen
alleen
harer idealen
idealen of
of althans
althans den
den naasten
naasten weg
weg tot
tot haar
haar einddoel
einddoel ziet
ziet en huldigt. De
kan leeren,
het pacifisme,
pacifisme, verkondigd
verkondigd door
door personen
personen en
en vereenivereenikan
leeren, of
of deze
deze opvatting
opvatting juist
juist is
is en of het
gingen,
afmatting en moedeloosheid
moedeloosheid kan
kan overwinnen,
overwinnen, welke
teleurstellingen door
door
gingen, de afmatting
welke uit
uit de
de teleurstellingen
na den
den vrede
vrede van
van 28
28Juni
Juni 1919
1919 zijn
zijn ontstaan.
ontstaan. De vereeniging
vereeniging aanvaardde
schoone maar
maar
en na
aa nvaardde eene schoone
zware taak;
getuigt van
van volharding
volharding en
en wettigt
wettigtgoede
goedeverwachtingen.
verwachtingen.Treffend
Treffend
taak; doch
doch het verleden getuigt
deze goede
goedeverwachtingen
verwachtingennog
nogbinnen
binnendedeeerste
eersteregeerings-periode
regeerings-periodevan
vanHare
HareMajesteit
Majesteit
werden deze
bevestigd door
door de
detwee
tweeinternationale
internationaleconferentiën
conferentiëntete's-Gravenhage
's-Gravenhageinin1922:
1922:de
deeerste
eerste
zijdelings bevestigd
op initiatief
initiatiefder
derNederlandsche
Nederlandscheleden
ledenbijeengeroepen
bijeengeroependoor
doorden
den Internationalen
I nternationalenVrouwenbond
Vrouwenbondvoor
voor
Vrede en Vrijheid,
Vrijheid, de tweede door
door het
het Internationaal
InternationaalVerbond
Verbondvan
vanVakvereenigingen.
Vakvereenigingen. De eerste
eerste
conferentie was
was samengesteld
samengestelddoor
door41
41Nederlandsche
Nederlandscheenen70
70buitenlandsche
buitenlandschevereenigingen
vereenigingenenentelde
telde
conferentie
145 leden
levendigeber
beraadslaging
van33à
dagen werd
werd met
met bijna
leden uit Europa
Europa enAmerika.Na
enAmerika. Na eene levendige
aa dslaging van
a 44 dagen
algemeene stemmen
stemmeneene
eeneresolutie
resolutieaangenomen,
aangenomen,waarbij
waarbijvoor
voorhet
heteerst
eerst openlijk en ondubbelzinnig
ondubbelzinnig
werd verklaard,
verklaard, dat
"zoowel uit
uitpolitiek,
politiek,economisch
economischenenmilitair
militairals
alspsychologisch
psychologischoogpunt
oogpunt
dat de „zoowel
rampzalige
verhoudingen"
in
Europa
niet
alleen
het
gevolg
zijn
van
den
wereldoorlog,
"maar
rampzalige verhoudingen" in Europa niet alleen het gevolg zijn van den wereldoorlog, „maar
ook in
inhooge
hoogemate
matevan
vandedevredesverdragen"
vredesverdragen"van
van2828Juni
Juni1919
1919en
envolgende.
volgende.Daarom
Daarommoet
moet een
een
wereldcongres
een nieuwen vrede
vrede 'te
stichten, gegrond
gegrond op
op ware
ware
wereldcongres bijeen
bijeen worden
worden geroepen
geroepen om een
te stichten,
internationale overeenstemming en onderlinge
onderlinge rechtvaardigheid,
rechtvaardigheid, m.a.w.
m.a.w. op
opden
denzuiveren
zuiveren interinternationale
internationalen
Het onmiddellijk
onmiddellijk hierop
hierop volgend
volgend congres
congres van
van het
het Internationaal
Internationaal Verbond
Verbond
nationalen geest. Het
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van Vakvereenigingen
Vakvereenigingen bestond uit
uit 600
600afgevaardigden,
afgevaardigden, afkomstig
afkomstig van 24
24 volken,
volken, en
en vertegenvertegen getal van 14.000.000
sprek~rs nog
nogaanmerkelijk
aanm~rkdijk hooger
hooger
I4.000.000 leden,
leden, dat
dat door
door sommige
sommigesprekers
woordigde een getal
werd
werd geschat.
geschat. Men trok
trok met
met grooten
grooten nadruk
nadruk te
te velde
velde tegen
tegen de
de oorzaken
oorzaken en feiten
fûten van
van den
den
wereldoorlog, welke
welke men
m~ndaar
daarnatuurlijk
natuurlijkaan
aandedekapitalistische
kapitalistischeinrichting
inrichtingder
dermaatschappij
maatschappij ende
en de
geheime
geheime diplomatie
diplomatie toeschreef,
toeschreef, en
en verlangde
verlangde daarom
daarom met
metaandrang
aandrang eene
eene doortastende
doortastende herhervorming
van een en ander
vorming van
ander in socialistische
socialistische richting,
richting, waartoe
waartoe de
de oprichting
oprichting van
van een
een duurzaam
duurzaam
internationaal
oordee1e over
over den
den geest,
geest,
internationaal bureau
bureau noodzakelijk
noodzakelijkwerd
werdgeoordeeld.
geoordeeld.Hoe
Hoe m~n
men ook oordeele
deze conferentiën
conferentiën bezielde,
beûelde, en
en over
overde
destoute
stoutebeweringen,
beweringen,welke
welkedaar
daarmeermalen
meermalenwerden
werden
die deze
vernomen,
niemand zal
zal hare
hare groote
groote beteekenis
beteekenis als
als tijdaanwijzers
tijdaanwijzers ontkennen
ontkennen en velen
velen zullen
zullen
rn omen, niemand
ve
haar de schemering
schemering ontwaren
ontwaren van
van een
een nieuwen
nieuwendageraad,
dageraad, waarin
waarin de
de vrede
vredeeene
eenebeslissende
beslissende
in haar
en duurzame
duurzame overwinning
overwinning zal
zal behalen
behalen op
op den
denrampzaligen
rampzaligenenenvloekwaardigen
vloekwaardigenoorlog.
oorlog.
Het pacifisme,
pacifisme, dat
dat in
in de
de eerste
eerste25
25jaren
jarenvan
vanzijn
zijnbestaan
bestaanhier
hiertetelande
landemeer
meerdeed
deedblijken
blijken
van goeden wil
wil dan
dan van
van kloeke
kloeke daad,
daad,heeft
heeftonder
onderverschillende
verschillendenamen
namenenenvormen
vormeninindedelaatste
laatste
jaren met
met afwisselend
afwisselendsucces
succeszijne
ûjnenetelige
neteligemaar
mlareervolle
eervollebaan
baan doorloopen.
doorloopen.Door
Doorden
denoorlog
oorlog
25 jaren
tot nieuwe
nieuwe inspanning
inspanning geprikkeld,
geprikkeld, ontwikkelde
I9I5-I9I9eene
eeneverbazende
verbazendewerkwerktot
ontwikkelde het
het van
van 1915-1919
Nederland onevenredig
onevenredig veel
veel bij,
bij,om
den bodem
bodemvoor
vooreene
nieuwe
zaamheid en droeg
droeg het kleine Nederland
om den
eene nieuwe
te .effenen.
wereldgebeurtenissenkon
konhet
hetpacifisme
pacifismeniet
nietbeheerschen,
beheerschen,noch
noch
wereldorde te
effenen. Doch
Doch de wereldgebeurtenissen
de wortels uitroeien
uitroeien van
van het
het zedelijk
zedelijk kwaad,
kwaad, dat
datde
demaatschappij
maatschappij telkens
telkensverontrust
verontrust en
en voortvoortdurend
Daartoe zijn
zijn andere
andere factoren
factoren volstrekt
volstrektonmisbaar.
onmisbaar.
durend bedreigt.
bedreigt. Daartoe

II.
11.
Onafhankelijk
vredesbeweging door
door privaatpersonen
privaatpersonen en
en vereenigingen
vereemgmgen hee
hedt
Onafhankelijkvan
van de
de vredesbeweging
ft
ook
streven van
van vorsten
vorsten en
en volken
volken nnaar
vredesorganisatie der wereld
wereld gedurende
gedurende de
de
ook het streven
aa r eene vredesorganisatie
jarige regeering
vaderland zijn middelpunt gevonden
gevonden en
en tot
tot op
opzekere
zekere
25 jarige
regeering der
der Koningin in ons vaderland
behouden. Daargelaten
Daargelaten vroegere
vroegere vredesverdragen
vredesverdragen en
en enkele
enkele internationale
internationale conferentiën,
conferentiën,
hoogte behouden.
welke
zooalsdedeconventie
conventievan
vanGenève
Genèvevan
van22
22Augustus
Augustus
welke op
op den
den oorlog
oorlog betrekking
betrekkinghebben
hebben- zooals
I864 tot
verbetering van
der gewonden
gewonden op
op het
het slagveld,
slagveld, die
die van
vanSt.
St.Petersburg
Petersburgvan
van
1864
tot verbetering
van het
het lot der
I II December 1868
I868 tot
tot verbod
verbod van
van bepaalde
bepaalde projectielen
projectielen en de
de mislukte
mislukte proeve
proeve van
van codificatie
codificatie
van het
ging
eersteofficiëele
officiëelepoging
pogingtot
totbeteugeling
beteugelingvan
van
van
het oorlogsrecht
oorlogsrechtteteBrussel
BrusselininI874
1874- ging
dede
eerste
oorlog uit
uit van
van den
denRussischen
RussischenTzaar
TzaarNICOLAAS
NICOLAAS 11IIin
jaar I898.
naam des
des Keizers
Keizers
den oorlog
in het
het jaar
1898. In naam
noodigde de
de Minister
Ministervan
vanBuitenlandsche
BuitenlandscheZaken
Zaken
Graaf
MOURAVIEFF alle
St. Petersburg
Petersburg
Graaf
MOURAVIEFF
alle te
te St.
vertegenwoordigde Staten
conferentie, welke
welke de middelen
middelen moest
moest overwegen
overwegen om
omden
den
vertegenwoordigde
Staten tot
tot een
een conferentie,
onophoudelijken
wedijver
in
bewapwing
te
stuiten
en
door
de
vestiging
van
een
wezenlijken
onophoudelijken wedijver in bewapening te
door de vestiging van een wezenlijken
duurzamw vrede
volken van
van Europa
Europa van
van den
den steeds
steedszwaarderen
zwaarderen last
lastder
deroorlogsuitgaven
oorlogsuitgaven
duurzamen
vrede de volken
schoon~ doel
doel uitgekozen
uitgekozen en
enNederlands
NederlandsKoningin
Koningin
te verlossen.
verlossen. 's-Gravenhage
's-Gravenhage werd
werd voor dit schoone
aangezocht de verschillende
Tzaartot
te noodigen.
noodigen.
verschillende regeeringen namens den Tzaar
tot de
de bijeenkomst uit te
Wie destijds
destijds de middaghoogte
middaghoogte des
des levens
levens had
had bereikt
bereikt herinnert
herinn~rt zich
zich levendig,
levendig, met
met
Wie
welk een geestdrift
geestdrift dit
dit initiatief
initiatief werd
werd begroet
begroet en
enwelke
welkehoog
hooggespannen
gespannenverwachtingen
verwachtingendaardaarwelk
door
allerwege werden
ver stroomden
stroomden de
de pacifisten
pacifisten van
van alle
allelanden
landen
door allerwege
werden gewekt.
gewekt. Van
Van hûnde
heinde en ver
naar den
Haag en de oogen
oogen der
der gansche
gansche wereld
wereld waren
waren gevestigd
gevestigd op
op onze
onze schoone
schooneresidentie,
residentie,
naar
den Haag
waar het juk,
juk, waaronder
waaronder de
zou worden
worden verlicht
verlichten
endededageraad
dageraadeener
eenerbetere
betere
waar
de volken zuchtten, zou
wereldorde
zou
aanbreken.
Niet
allen
echter
waren
even
hoog
gestemd.
Menigeen
beschouwde
wereldorde zou aanbreken.
waren even hoog gestemd. Menigeen beschouwde
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zelfs de -conferentie
met zeker
zeker wantrouwen
wantrouwen en begreep,
begreep, dat
dat niet
niet alle
alle deelnemers
deelnemers even
even oprecht
oprecht
conferentie met
ingenomen waren
waren met het Russische voorstel en slechts
slechts schoorvoetend
schoorvoetend uit
uit politieke
politieke berekening
berekening
de
uitnoodiging hadden
hadden aangenomen.
aangenomen. Desniettemin
Desniettemin werd
werd de
de Eerste
EersteVredesconferentie
Vredesconferentie op
op
de uitnoodiging
18 Mei 1899
18
1899 met
bescheiden praal
historische vredezaal
vredezaal van
Huis ten
ten Bosch
Boschdoor
door
met bescheiden
praal in
in de
de historische
van het
het Huis
onzen
Minister van
van Buitenlandsche
Buitenlandsche Zaken,
Zaken, MR.
BEAUFORT als
geonzen Minister
MR. W. H. DE
DE BEAUFORT
als eere-voorzitter, geopend
in blijde
blijde verwachting
verwachting door
door landgenoot
landgenoot en
en vreemdeling
vreemdeling verwelkomd.
verwelkomd. Niet
Niet minder
minder
opend en in
Staten, waarvan
waarvan allen uit
uit Europa,
Europa, 22 uit Amerika,
Amerika, 4 uit Azië,
Azië, waren
waren door
door 138 personen
dan
dan 26 Staten,
vertegenwoordigd.
natuurlijk overbodig en onvereenigbaar
onvereenigbaar met den aard
aard van dit
dit opstel
opstel
vertegenwoordigd. Het is natuurlijk
om verloop en uitslag
uitslag dezer
dezer conferentie
conferentie in
in bijzonderheden
bijzonderheden te
te schetsen;
schetsen;alleen
alleende
deplaats,
plaats,welke
welke
haar toekomst
toekomst in
in de geschiedenis
haar
geschiedenis van
van de
de vredesbeweging
vredesbeweging der
derlaatste
laatste 25 jaren,
jaren, verdient eene
korte aanwijzing.
korte
aanwijzing.
Blijkens
tweede zorgvuldig
zorgvuldig herziene
herziene circulaire
circulaire van
den Russischen
Russischen Minister
Minister
Blijkens eene
eene tweede
van den
d.d. 3o
30 Dec. 1898 was
doel: „de
"de militaire
militaire toerustingen
toerustingentetebeperken
beperkenen
engewapende
gewapende
was het tweeledig doel:
"botsingen
vreedzame middelen
voorkomen". De eerste
eerste der
der drie
driesubcommissiën,
subcommissiën,
„botsingen door
door vreedzame
middelen te
te voorkomen".
waaronder
de
conferentie
hare
taak
verdeelde,
was
belast
met
het
onderzoek
der Russische
Russische
waaronder de conferentie hare taak verdeelde, was belast
het onderzoek der
voorstellen omtrent het
het eerste
eerste punt,
punt,strekkende
strekkendeom
omde
deaanschaffing
aanschaffingvan
vannieuwe
nieuwekrijgsmiddelen
krijgsmiddelen
te
en te
te water
water tijdelijk
tijdelijk te
te staken
staken en
en het
hetgebruik
gebruikvan
vansommige
sommigewapenen
wapenenen
enprojectielen
projectielen
te land en
te beperken.
beperken. Zij
ander nog niet
niet
Zij kwam
kwam echter
echter weldra
weldra tot
tot de
de overtuiging,
overtuiging, dat
dat de tijd voor een en ander
rijp
werk zou wezen hieraan
hieraan tijd
besteden. Haar
Haararbeid
arbeidwas
wasop
op
rijp was
was en
en het ijdel werk
tijd en moeite te besteden.
dit terrein
terrein zuiver
zuiver negatief
negatiefen
enleidde
leiddealleen
alleentot
toteene
eenewelmeenende
welmeenende
maarvolkomen
volkomenonvruchtbare
onvruchtbare
maar
verklaring, "dat
„dat de beperking
verklaring,
beperking der
der oorlogsl
oorlogslasten
het economisch
economisch en
en zedelijk
zedelijk welzijn
welzijn der
der
as ten voor het
„mmnschheidhoogst
hoogstwenschelijk
wenschelijkwas."
was." Deze
Deze betuiging,
"menschheid
betuiging, ofschoon
ofschoon niet
nietnieuw
nieuwnoch
nochtreffend,
treffend,
kan
moûelijk iemand verwonderen,
verwonderen, indien hij
hij haar
haar vergelijkt
vergelijkt met
met de
deslotsom,
slotsom,waartoe
waartoebijna
bijna
kan moeielijk
een kwart
kwart eeuw
eeuw later
later na
na zooveel
zooveel bittere
bittere ervaringen
ervaringen de
de derde
derdeVergadering
Vergadering van
van den
denVolkenbond
Volkenbond
in September
September 1922 te
Genève is
is gekomen.
gekomen. Immers
Immers het
het betreft
betreft hier
hier een
een einddoel,
einddoel, dat
dat niet
niet
te Genève
willekeurig
kunstmatig kan
kan worden
worden bereikt,
bereikt, maar
maar het
het natuurlijk
natuurlijk en
en onvermijdelijk
onvermijdelijk gevolg
gevolg
willekeurig en kunstmatig
van eene
eene wereldinrichting,
wereldinrichting, welke
welke oorlogen
oorlogen voorkomt
voorkomt en
en belet.
belet.
moet zijn van
tweede doel
doel werd
werd evenmin
evenmin volkomen
volkomen bereikt,
bereikt, zooals
zoo als de
de naaste
naaste toekomst
toekomst maar
maar alal
Het tweede
duidelijk zou bewijzen.
bewijzen. Niettemin
Niettemin werd
werd eene
eem uitvoerige
uitvoerigeconventie
conventieonderteekend
onderteekendtot
tot„vreed"vreedte duidelijk
zame beslechting
beslechting van internationale
internationale geschillen".
bekende middelen
middelen van
van goede
goedediensten
diensten
zame
geschillen". De bekende
bemiddeling door
door derden
derden werden
werden verbeterd
verbeterd en
en versterkt,
versterkt, de
de arbitrage,
arbitrage, ofschoon
ofschoon niet
niet ververen bemiddeling
nauwkeurig geregeld
geregeld en
en warm
warm aanbevolen.
aanbevolen. Een
Eeninternationaal
internationaal Hof
Hofvan
vanArbittrage,
Arbittrage,
plichtend, nauwkeurig
waaraan groote
besteed en
enwaarvan
waarvan men
mendedeschoonste
schoonsteverwachtingen
verwachtingenkoesterde,
koesterde,
waaraan
groote zorg
zorg was besteed
werd te 's-Gravenhage
's-Gravenhage gevestigd in
in den
den vorm
vorm van
van een
eeninternationaal
internationaal bureau
bureau met
met een
een NederNederwerd
landschen secretaris-generaal
beschouwden dit
dit Hof
Hof
landschen
secretaris-generaalen
en onder
onder internationaal
internationaaltoezicht.
toezicht. Velen beschouwden
vrucht der
der conferentie;
conferentie; meer
meer positief
positiefaangelegde
aangelegdeen
enminder
minderhoopvol
hoopvolgestemde
gestemde
als de schoonste vrucht
verwachtten meer
meer heil van
van de
de eerste
eerste officieele
officieele codificatie
codificatie van
van het
hetoorlogsrecht
oorlogsrecht teteland
land
geesten verwachtten
van de
de toepassing
toepassing op
op den
denzeeoorlog
zeeoorlogvan
vande
debovengenoemde
bovengenoemde conventie
conventie van
vanGenève
Genèvevan
van
en van
22 Augustus 1864.
r864.
Vredesconferentie had
had dus
dus haar
haar aanvankelijk
aanvankelijk doel
en het
hettweede
tweedeslechts
slechts
De Vredesconferentie
doel gemist en
gedeeltelijk bereikt.
mag zij
zij met
met blijdschap
blijdschap worden
worden herdacht
herdacht als
als eene
eene der
der gewichtigste
gewichtigste
gedeeltelijk
bereikt. Toch mag
gebeurtenissen bij
den aanvang
aanvang der
derregeering
regeeringvan
vanHare
HareMajesteit:
Majesteit:niet
nietalleen
alleenwegens
wegensdede
gebeurtenissen
bij den
rechtsstreeks verkregen
verkregen resultaten, maar vooral omdat zij
zij voor
voor de
deeerste
eerstemaal
maaleen
eengroot
grootaantal
aantal
rechtsstreeks
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uitverschillende
verschillendewerelddeelen
werelddeelenbijeenbracht
bijeenbrachtom
omvreedzaam
vreedzaamenenvriendschappelijk
vriendschappelijkeene
eene
Staten uit
betere wereldorde
wereldorde voor
voortetebereiden
bereidenen
enwapengeweld
wapengeweldteteonderdrukken
~nderdrukken:
inderdaadeen
eenwelkomstwelkomstbetere
: inderdaad
groet uit
uit den
den hemel
hemel bij
bij de
deinhuldiging
inhuldigingder
derjonge
jongeVorstin.
Vorstin.
groet
jaren later
later werd
werd een tweede
tweede schrede
schrede gezet
gezet op
op denzelfden
denzelfden weg.
weg. Andermaal
Andermaalwas
was
Acht jaren
AA S II
uitverkoren; andermaal
andermaal ging
initiatief officieel
officieel uit
uitvan
vanTzaar
Tzaar NICOL
NICOLAAS
11 en
en
Nederland uitverkoren;
ging het initiatief
vereenigden zich
zichde
deáfgevaardigden
afgevaardigden van
vaneen
eengroot
grootaantal
aantalStaten,
Staten,op
op uitnoodiging
uitnoodigingvan
vanKoningin
Koningin
vereenigden
opbouw eener
eener nieuwe
nieuwewereldorde.
wereldorde.
Wilhelmina, te 's-Gravenhage
's-Gravenhage om samen te werken
werken aan
aan den opbouw
Tegelijkertijd, 3o
30 Juli
Juli 1907,
1907, werd de
de hoeksteen
hoeksteen geplaatst
geplaatst van
van het
hetprachtig
prachtigpaleis,
paleis,door
door ANDREW
ANDREw
CARNEGIE aan het Hof
Hof van
van Arbitrage
Arbitrage en de
de idee
idee des
desvredes
vredesgewijd.
gewijd.Door
Doortusschenkomst
tusschenkomsteener
eener
CARNEGIE
afzonderlijke stichting,
Nederlandsch beheer
beheer en
en toezicht,
toezicht,werd
werdde
degrootsche
grootsche
afzonderlijke
stichting, onder uitsluitend Nederlandsch
eerlang aangevangen
aangevangen en
jaren voltooid.
opening had
had plaats
plaats in
in tegentegenbouw eerlang
en binnen
binnen zes
zes jaren
voltooid. De opening
woordigheid van
Koningin-Moeder, in
in hetzelfde
hetzelfdejaar,
jaar,
woordigheid
van Hare
Hare Majesteiten
Majesteiten de
de Koningin
Koningin en
en de Koningin-Moeder,
waarin het eeuwfeest
eeuwfeest van
van het
hetherstel
herstelvan
vanNederlands
Nederlandsonafhankelijkheid
onafhankelijkheid door
door de
debevrijding
bevrijding
waarin
de Fransche
Fransche overheersching
overheersching in
in 1813
1813 met dankbare
dankbare vreugde
vreugde werd
werd gevierd
gevierd 1).
1).
van de
15 Juni 1907 werd in de
de beroemde
beroemde ridderzaal
ridderzaal op
op het
hetBinnenhof
Binnenhofde
deTweede
TweedeVredesVredesOp 15
conferentie geopend, welke door
door de
de ruimere
ruimere deelneming
deelneming van
van Amerika
Amerika thans
thans 44
44 staten
staten en
en 300
300
conferentie
werd gesloten.
gesloten. Het programma
leden vereenigde
vereenigde en niet
niet vóór
vóór 18 October
October werd
programma was
was nog
nog meer
meer
leden
omvattend, doch had
had opzettelijk
opzettelijk het
het vraagstuk
vraagstuk der
der ontwapening
ontwapening laten
laten rusten;
rusten; immers
immersdede
omvattend,
jongste wereldgebeurtenissen,
wereldgebeurtenissen, met
name de
de Russisch-Japansche
Russisch-Japansche oorlog
oorlog in
in het
hetverre
verre Oosten,
Oosten,
jongste
met name
hadden maar
maar al
duidelijk geleerd,
geleerd, dat
dat het
het oogenblik
oogenblik voor
vooreen
eenalgemeene
algemeeneontwapening
ontwapeningnog
nog
hadden
al te duidelijk
niet was
was aangebroken.
aangebroken. De
De conferentie
conferentie vergenoegde
vergenoegde zich
zichmet
meteene
eenebijna
bijnaletterlijke
letterlijkeherhaling
herhaling
fraaie verklaring
verklaring van
van 1899. Daarentegen
Daarentegen was de
de aandacht
aandacht gevestigd
gevestigd op
opde
deherziening
herzieningen
en
der fraaie
uitkomstenen
en hare
hare toepassing
toepassing op
op den
den oorlog
aanvulling der
der in 1899 verkregen
verkregen uitkomsten
oorlog ter
ter zee. De
De
aanvulling
conventie tot
tot vreedzame
vreedzame beslechting
beslechting van
van internationale
internationale geschillen
geschillen werd
werdnauwkeurig
nauwkeurig herzien
herzien
conventie
en in
in tweeën
tweeën gesplitst;
gesplitst; eene
eene nieuwe
nieuweovereenkomst
overeenkomst gesloten
gesloten tot
totoplossing
oplossingder
derveeljarige
veeljarige twisttwistvraag over
noodzakelijkheid eener oorlogsverklaring,
oorlogsverklaring, het
oorlogsreglement eveneens
aanvraag
over de noodzakelijkheid
het oorlogsreglement
eveneens aanmerkelijk
reeks verdragen over den zeeoorlog
zeeoorlog onderteekend,
onderteekend,waardoor
waardoor
merkelijk verbeterd
verbeterd en
en voorts eene reeks
vroegere
en bedenkelijke
bedenkelijke leemten
leemten werden
werdenaangevuld.
aangevuld.Voor
Vooreene
eenevolledige
volledige
vroegere gebruiken vervielen en
regeling
het hoogst
hoogst belangrijk
belangrijk recht
recht der
der neutraliteit
neutraliteit ontbrak
ontbrak de
de beschikbare
beschikbare tijd.
tijd.
regeling van het
dat het
Naast het Hof
Hof van Arbitrage
Arbitrage van
van 1899, dat
het ondanks
ondanks zijn
zijnonmiskenbare
onmiskenbare verdiensten
verdiensten
thans
zwaar had
verantwoorden, werd
werd in 1907
1907 een
een Internationaal Prijzenhof
Prijzenhof opgericht,
thans zwaar
had te verantwoorden,
bestemd
geschillen over prijs
prijs en buit
buit in
in den
denzeeoorlog
zeeoorlog in
inhoogste
hoogsteinstantie
instantietetebeslissen.
beslissen.
bestemd om geschillen
te
stellen,
waaraan
rechtsEene
poging,
om
bovendien
een
vast
Hof
van
Arbitrale
Justitie
in
te
stellen,
waaraan
rechtsvan
Arbitrale
Justitie
Eene
om bovendien een vast
geschillen,
ongeschikt
voor
arbitrage,
ter
beslissing
zouden
worden
opgedragen,
mislukte
geschillen, ongeschikt voor arbitrage, ter beslissing zouden worden opgedragen, mislukte
niettegenstaande
lofwaardige inspanning
inspanning der
der voorstanders.
voorstanders. Alle
Alle pogingen,
pogingen,om
omdedearbitrage
arbitrage
niettegenstaande de lofwaardige
tot
bindenden regel
regel te
te verheffen
verheffen leden
ledenschipbreuk
schipbreuk op
opden
denhardnekkigen
hardnekkigen tegenstand
tegenstand der
der
tot bindenden
Duitsche afgevaardigden
afgevaardigden tegen
tegen de
de vurig
vurigbegeerde
begeerdeen
enmet
metnadruk
nadrukbepleite
bepleiteverplichte
verplichtearbitrage.
arbitrage.
De samenstelling
samenstelling van
van het
het ontworpen
ontworpen Hof
Hofvan
vanJustitie
Justitiestrandde
stranddeop
ophet
hetonoverkomelijk
onoverkomelijkbezwaar,
bezwaar,
om de gelijkwaardige
gelijkwaardige aanspraken
aanspraken der
der talrijke deelnemers te
te verzoenen
verzoenen met
metde
depractische
practischeeischen,
eischen,
waaraan
Ook het
hetveelgeprezen
veelgeprezenprijzenhof,
prijzenhof,
waaraaneen
een rechterlijk
rechterlijkcollege
collegenoodwendig
noodwendig moet
moet voldoen.
voldoen. Ook
ofschoon volledig uitgewerkt,
uitgewerkt, kwam
kwam feitelijk
feitelijk niet
niet tot
totstand.
stand.Sommige
SommigeStaten
Statenmaakten
maaktennamelijk
namelijk
Recht ". La
„Vrede door Recht".
I)
Men zie:
ais de
Mérnoire illustré,
iIIustré, publié
publié par
par "Vrede
La Haye
Haye 1913.
1913'
Le Pal
Palais
de la
la paix. Mémoire
I) Men
zie: Le
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bezwaar eene
rechtspraak tete erkennen,
te passen
passen recht
recht zelf
zelfniet
nietvaststond.
vaststond.
bezwaar
eene rechtspraak
erkennen, zoolang
zoolang het
het toe te
pogingen, om
om dit
dit recht
recht te
te codificeeren
codificeeren in
in de
de zoogenaamde
zoogenaamde Zeerecht-conferentie
Zeerecht-conferentie te
te Londen
Londen
De pogingen,
slaagden oogenschijnlijk naar
naar wensch,
wensch, maar
maar werden
werdenniet
nietgeratificeerd.
geratificeerd.Aldus
Aldusbleven
bleven
in 1908/9 slaagden
de vruchten
vruchten der
der Tweede
TweedeVredesconferentie,
Vredesconferentie,hoewel
hoewelgeenszins
geenszinsonbelangrijk,
onbelangrijk,beneden
benedendie
dievan
van
1899
richtten de
de blikken
blikken der
der telkens
telkens teleurgestelde
teleurgestelde pacifisten
pacifisten zich naar
naar de
de derde
derde vredesvredes1899 en richtten
conferentie,
wederom acht
acht jaren
jaren later
later moest
moestbijeenkomen.
bijeenkomen.
conferentie, welke wederom
de Tweede
Tweede
Op grond
grond namelijk
langdurige beraadslagingen
beraadslagingen in de
Op
namelijkvan
vande
de ervaring
ervaring bij
bij de
de langdurige
opgedaan had
had de
deNederlandsche
Nederlandscheafgevaardigde
afgevaardigde MR. T. M. C. ASSER het verVredesconferentie opgedaan
standigdenkbeeld
geopperd om
omeenederdeconferentie
tijdigtetedoen
doenvoorafgaan
voorafgaan door
dooreene
interstandig denkbeeld geopperd
eene derde conferentie tijdig
eene intervan voorbereiding. Het voorstel was geprezen en aangenomen, doch de uituitnationale commissie van
voering liet veel te
te wenschen.
wenschen. Slechts
Slechts enkele
enkele Staten
Staten benoemden
benoemdenbijtijds
bijtijds een
een nationale
nationalecommissie
commissie
samen met andere
andere voor de bedoelde
bedoelde internationale
internationale commissie
weg te
te helpen
helpenbanen.
banen.
om samen
commissie den weg
deze enkelen
enkelen behoorde
behoorde Nederland.
Nederland. Eene
Eene commissie
commissie van
van voorbereiding
voorbereiding voor de
de derde
derde
Tot deze
DEBEAUFORT
in
vredesconferentie onder presidium van
van den
den oud-minister
oud-minister Mr.
Mr. W.
W. H. DE
BEAUFORT hield zich in
vredesconferentie
den winter van
van 1913/14
1913/14 onledig met
met het
hetonderzoek
onderzoekder
deraanhangige
aanhangigevraagstukken
vraagstukken en diende
diende op
op
bij den
den Minister
Ministervan
vanBuitenlandsche
BuitenlandscheZaken
Zakeneen
eenuitgebreid
uitgebreiddossier
dossierin,
in,bestaande
bestaande
22 Juni 1914 bij
zestien voorstellen
voorstellenofofontwerpen,
ontwerpen,elk
elkafzonderlijk
afzonderlijk in even
even zooveel
zooveel bijlagen
bijlagen zorgvuldig
zorgvuldig toegetoegeuit zestien
Twee maanden
maanden later
later brak
brak de
de oorlog
oorlog uit,
uit,die
dieden
denweg
wegnaar
naareen
eenderde
derdevredesconferentie
vredesconferentie
licht. Twee
afsneed
den nauwgezetten
nauwgezetten arbeid
arbeid der
der commissie
commissie naar
naar de
dezolders
zoldersvan
vanhet
hetarchief
archiefverwees.
verwees.
afsneed en den
Gedurende
ruim vierjarigen
vierjarigen oorlog handhaafde
handhaafde de Nederlandsche
Nederlandsche regeering
regeering met
met
Gedurende den ruim
niet genoeg te
te loven
loven ernst
ernst en
en beleid
beleideene
eenestrenge
strengeonzijdigheid,
onzijdigheid, zooals
zooals deze
dezenaar
naar het
hettoenmalig
toenmalig
stellig
volkenrecht werd
werd opgevat
opgevat en
en toegepast.
toegepast. Wie
Wiebedenkt,
bedenkt, dat
dathet
hetrecht
rechtder
derneutraliteit
neutraliteit
stellig volkenrecht
een der
der jongste
jongste loten
loten isisvan
vanden
dennog
nogjeugdigen
jeugdigenstam
stamen,
en,alhoewel
alhoewelopgenomen
opgenomenininhet
hetprogram
program
der
Vredesconferentie, in 1907 tot een latere bijeenkomst
bijeenkomst was uitgesteld,
uitgesteld, kan
kan eenigereenigerder Tweede
Tweede Vredesconferentie,
mate beseffen,
beseffen, welke
welke talrijke
talrijke en netelige
netelige vragen
vragen moesten
moesten rijzen
rijzen bij
bij een
eenverbitterden
verbitterdenoorlog
oorlog
mate
zee
tusschen
onmiddellijke naburen,
land en ter
ter zee
tusschen onze onmiddellijke
naburen, die
die elkander
elkander vlak
vlak bij
bij onze
onze grenzen
grenzen te
te land
op het
het felst
felst bestookten.
bestookten. Vorstin
Vorstin en
envolk
volkwaren
waren eenparig
eenparig overtuigd
overtuigd van
van Nederlands
Nederlands recht
recht en
en
den vrede
vrede te
tehandhaven
handhaven door
door stipte
stipte vervulling
vervulling der
deraan
aan de
deneutraliteit
neutraliteitverbonden
verbonden
plicht om den
doch niet
niet minder
minderdoor
dooronverbiddelijke
onverbiddelijke aanspraak
aanspraak op de
de daaruit
daaruit voortvloeiende
voortvloeiende
verplichtingen, doch
rechten.
Voor
de
wijze
van
toepassing
dezer
algemeen
als
juist
erkende
doch
uiterstzware
zware
rechten. Voor
wijze van toepassing dezer algemeen als juist erkende doch uiterst
taak is het
het Nederlandsche
Nederlandsche volk
volkwarmen
warmenen
enduurzamen
duurzamendank
dankschuldig
schuldigaan
aanzijne
zijneRegeering
Regeeringonder
onder
taak
het kabinet
CORT VAN
VAN DER
DER LINDEN
LINDEN en inzonderheid
inzonderheid aan
aan den
den Minister
Minister van
vanBuitenlandsche
Buitenlandsche
kabinet CORT
JHR. MR
Zaken, JHR.
. J. LOUDON. Te recht
MR.J.LoUDON.
recht is
is onlangs
onlangs door
door een
een edel
edelvaderlander
vaderlander deze
deze dankbaarheid
dankbaarheid
vertolkt in
schilderij aan
aan de Tweede
Tweede Kamer
Kamer aangeboden
aangeboden en
en door
door haren
haren voorvoorvertolkt
in den vorm eener schilderij
zitter
in
waardige
woorden
aanvaard.
Hare
Majesteit
gaf
een
schoon
voorbeeld
en
toonde
zitter waardige woorden aanvaard. Hare Majesteit gaf
schoon voorbeeld en toonde
een klaar
klaar besef van
den toestand
toestand door
door den
den waardigen
waardigen eenvoud
eenvoud en
en strenge
strengeingeingevan den ernst van den
togenheid
van Haar optreden en leefwijze in
in deze
deze donkere
donkere jaren.
jaren. De
De talrijke
talrijke en
en levendige
levendigehuldehuldetogenheidvan
sluiten van
van den
den
betuigingen, welke
welke Maar
Haar in
stormachtige najaarsdagen
najaarsdagen van
betuigingen,
in de stormachtige
van 1918
1918 na
na het
het sluiten
wapenstilstand
te
beurt
vielen,
waren
slechts
een
zwakke
weerklank
van
den
stillen
dank
en
wapenstilstand te beurt
waren slechts een zwakke weerklank
den stillen dank en
zijne
de warme genegenheid, die het
het gansche
ganscheNederlandsche
volk voor
voor
beminde Oranje-Vorstin
Oranje-Vorstin
Nederlandsche volk
beminde
koestert. Zij
Zij hebben
hebbenop
ophet
hetjuiste
juisteoogenblik
oogenblikde
dehechte
hechtebanden
bandentusschen
tusschenvorstenhuis
vorstenhuisen
envolk
volk
koestert.
en het
het vertrouwen
vertrouwen in
in de
detoekomst
toekomstvan
vanhet
hetvaderland
vaderlandaanmerkelijk
aanmerkelijk
op treffende wijze bevestigd en
versterkt.
.
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den wervelstorm,
wervelstorm, die
die jaren
jaren lang
lang den
denvrede
vredehad
hadweggevaagd
weggevaagd en
engansch
ganschEuropa,
Europa,
Na den
ook ons
óns vaderland,
vaderland, zwaar
zwaar had
had geteisterd,
geteisterd, volgden
volgdenkalmer
kalmermaar
maargeenszins
geenszinsonbewogen
onbewogenjaren.
jaren.
Ook
Nederland werd
werd de
de vraag
vraag gericht,
gericht, of
of het
het zich
zichwilde
wildeaansluiten
aansluitenbij
bijden
denVolkenbond,
Volkenbond,
Ook tot Nederland
het Vredesverdrag van Versailles
28 Juni
Juni
die volgens den
den wensch
wensch van
van President
President WILSON in het
Versailles d.d. 28
1919 was
opgenomen en bestemd
bestemd scheen,
scheen, om
omalle
allebeschaafde
beschaafde staten
statendes
desaarde
aardeteteomvatten.
omvatten.
was opgenomen
de vraag
vraag uiterst
uiterst moeilijk
moeilijk te
te beantwoorden.
beantwoorden.Gold
Goldhet
hetdedegarantie
garantie
Voor een onzijdigen Staat was de
hij niet
nietdeelnam,
deelnam,ofofeen
eenonpartijdige
onpartijdigeen
enzelfzelfeen vredesverdrag
vredesverdrag na een
een oorlog,
oorlog, waaraan
waaraan hij
van een
standige
tot bescherming
bescherming van
van den
denwereldvrede
wereldvrede?
Traden andere
andere neutrale
neutrale staten
staten toe
toe en
en
standige unie tot
? Traden
was zelfs wel
wel de
de aansluiting
aansluiting van
van eene
eeneder
derhoofdpartijen,
hoofdpartijen, de
deVereenigde
Vereenigde Staten
Statenvan
vanNoordNoordwas
de stichtingsacte
stichtingsacte gevaren,
gevaren, welke
welke zelfs
zelfs het
het
Amerika, ten
volle verzekerd?
verzekerd? Of
Amerika,
ten volle
Of schuilden
schuilden er
er in de
laatste
maakten en althans neutrale
neutrale staten als
als Nederland
Nederland moesten
moestendoen
doenaarzelen?
aarzelen?
laatste twijfelachtig maakten
antwoord op deze vragen
vragen is niet
niet hier
hier op
op zijne
zijne plaats.
plaats. Genoeg,
Genoeg, dat
dat onder
onder den
den invloed
invloedvan
van
Het antwoord
gebleven
de in 1919 overwegend blijde
blijde verwachtingen
verwachtingen en
en op het voetspoor van
van andere
andere onzijdig gebleven
regeeringen -na na
eene
hoffelijke
doch
onbeduidendegedachtenwisseling
gedachtenwisselingtusschen
tusschendedestichters
stichters
regeeringen
eene
hoffelijke
doch
onbeduidende
Lord ROBERT
CECIL, en de
de afgevaardigden
afgevaardigden
van den
den Volkenbond,
Volkenbond, vertegenwoordigd
vertegenwoordigd door
door Lord
ROBERT CECIL,
van
Nederlandsche regeering
regeering zich tot toetoeder onzijdige Staten te
te Parijs
Parijs in
in Maart
Maart 1919 - ook
ook de Nederlandsche
treding bereid
bereid verklaarde
verklaarde en
en het
hetdaarop
daaropbetrekkelijk
betrekkelijk wetsontwerp
wetsontwerp door
doordedeStaten-Generaal
Staten-Generaal
waar werd twijfel geopperd
geopperd
en verheven
verheventot
totde
deWet
Wetvan
van88Maart
Maart 1920. Wel is waar
werd goedgekeurd en
en bleef
bleef alle
alle geestdrift
geestdrift achterwege,
achterwege, maar
maar de tweeledige
tweeledige overtuiging,
overtuiging, dat
dat Nederland
Nederlandniet
nietmocht
mocht
achterblijven
breed opgezette
opgezette poging
poging tot
totwaarborg
waarborg van
vaneen
eentoekomstigen
toekomstigentoestand
toestand
achterblijven bij
bij eene
eene breed
van
duurzamen vrede
vrede en
en dat
dat het
hethier
hierbovendien
bovendienbetrof
betrofeene
eeneproef,
proef,welke
welkevoor
voorverbetering
verbetering
van duurzamen
oogenschijnlijk bestemd
schroom en
enbeklonk
beklonkNederlands
Nederlands
vatbaar
vatbaar en
en oogenschijnlijk
bestemd was,
was, overwon
overwon den
den schroom
lidmaatschap.
goede gevolgen
gevolgen lieten
lieten niet
nietlang
langop
opzich
zichwachten.
wachten.Wel
Welverwierf
verwierfNederland
Nederlandgeen
geen
De goede
den Raad
Raad van
van den
den Volkenbond
Volkenbond onder
onder de
de vier
vierniet-permanente
niet-permanente leden
leden en
enbehoort
behoort het
het
zetel in den
Raad toetoeevenmin
de twee
twee nieuwe
nieuweleden,
leden,door
doordedeBondsvergadering
Bondsvergaderingvan
van 1922 aan
aan den Raad
evenmin tot de
1920 te
te Genève,
Genève,waaraan
waaraan het
het
gevoegd,
maar op
de eerste
eerste Bondsvergadering
Bondsvergadering in November
November 192o
gevoegd, maar
op de
Bondsverdrag
Haag als
als zetel
zetel van
van den
denBond
Bonddedevoorkeur
voorkeur
Bondsverdrag of
of Covenant
Covenant boven
boven Brussel
Brussel en
en den Haag
had
maakte de talrijke
talrijke Nederlandsche
den Minister
Minister van
van
had gegeven, maakte
Nederlandsche delegatie
delegatie onder
onder leiding van den
A.
VAN
KARNEBEEK,
een
goed
figuur
en
op
de
tweede
BondsBuitenlandsche
Zaken,
Jhr.
MR.
H.
figuur
BondsBuitenlandsche Zaken, Jhr. MR. H. A. VAN KARNEBEEK,
Sept. 1921
1921 werd laatstgenoemde onverwachts tot voorzitter gekozen.
gekozen. Minister
Minister
vergadering van 5 Sept.
VAN
KARNEBEEK vervulde de zware
zware taak
taak onberispelijk
onberispelijk en verwierf zich de
de achting
achting en
engenegengenegenVAN KARNEBEEK
ontheid der
der gansche
gansche vergadering,
vergadering, hetgeen bij
bij de
de ingewikkelde
ingewikkelde verhoudingen
verhoudingen uit
uit den
denoorlog
oorlogontstaan zonder twijfel ook den Nederlandschen Staat
Staat ten
ten goede
goedeisisgekomen
gekomenen
enwellicht
wellichtnog
nogkomen
komen
zal. Overwicht
Overwichttoch
tochvan
vanzakelijke
zakelijkebelangen
belangendoet
doetden
deninvloed
invloedvan
vanpersoonlijke
persoonlijkeopvattingen
opvattingen
zal.
overwegingen geenszins
geenszins te niet.
niet. Ook
Ook op
opde
dederde
derdeBondsvergadering
Bondsvergadering in
inSeptember
September 1922
en overwegingen
was
Nederlands aandeel
miskennen of
of teteonderschatten
onderschatten
was Nederlands
aandeelinin den
den verrichten
verrichtenarbeid
arbeidniet
niettete miskennen
JHR. MR
MR.. J.
J. LOUDON
LOUDON als president van eene
o.a. Nederlands
Nederlandseerste
eersteafgevaardigde
afgevaardigde JHR.
en fungeerde o.a.
der belangrijkste
belangrijkste commissiën.
schijnt het
het twijfelachtig,
twijfelachtig, ofofdeze
dezegeenszins
geenszinsteteversmaden
versmaden
commissiën. Toch schijnt
blijken van
achting en welgezindheid
welgezindheid wel geheel
geheel opwegen
opwegen tegen
tegen de
denadeelen,
nadeelen,die
dieeenmaal
eenmaal
blijken
van achting
den bestaanden
bestaanden Volkenbond
Volkenbond kunnen
kunnen voortvloeien
voortvloeien:: wel te verstaan,
verstaan, tenzij
tenzij de
de voornaamste
voornaamste
uit den
gebreken
hersteld en de
de vijandige
vijandige geesten
geesten ininwaarheid
waarheid verzoend
verzoend zijn.
zijn.
gebreken tijdig
tijdig hersteld
alle' overige
aanzien door
door den
den Volkenbond
Volkenbond aan
aan Nederland
Nederlandbetoond
betoond
Hooger dan alle'
overige eer
eer en aanzien
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staat de vestiging
vestiging te
te 's-Gravenhage
's-Gravenhage van
van het
het Permanent Hof van
van Internationale
InternationaleJustitie
Justitie of liever
Internationaal Gerechtshof.
Gerechtshof. Ontsproten
Ontsproten uit
uit de
de bescheiden
bescheidenen
enschier
schierverscholen
verscholenkiem
kiemvan
van
van het Internationaal
artikel in
inhet
hetBondsverdrag
Bondsverdrag(art.
(art.14),
14),
met
ernst
talent
voorbereid
doornationale
nationale
een enkel artikel
met
ernst
enen
talent
voorbereid
door
internationale commissiën,
H~f op
op voorstel
voorstel van
van den
den Bondsraad
Bondsraad door
door de
de BondsBondsen internationale
commissiën, werd
werd het
het Hof
vergadering
van 1921
1921 met
met algemeene
algemeene stemmen
stemmenopop- en
en ingericht
en op 15
ingericht en
15 Februari
Februari 1922
1922 in
in
vergadering van
tegenwoordigheid
Majesteit de Koningin
Koningin in
inhet
hetVredespaleis
Vredespaleistete's-Gravenhage
's-Gravenhage
tegenwoordigheid van
van Hare
Hare Majesteit
geopend. Een
EenNederlandsch
Nederlandschrechtsgeleerde,
rechtsgeleerde,MR.
MR.B.B.C.
C.J.J.LODER,
LODER, bekleedt den hoogen
hoogen
plechtig geopend.
der wereld. Vele
Vele natiën
natiën en
en genegenerang
internationaal gerechtshof
gerechtshof der
rang van
van voorzitter
voorzitter van
van het
het eerste
eerste internationaal
ratiën
hebben aan
aan dezen trotschen
trotschen bouw
bouw medegewerkt.
medegewerkt. Nederland
Nederland geniet
geniet het
het voorrecht
voorrecht dien
dien
ratiën hebben
bouw
zijne landpalen
landpalen voltooid
zien en
en alzoo
al zoo eene
eenetoevlucht
toevluchttetebieden
biedenenenvoortaan
voortaan
bouw binnen zijne
voltooid te zien
rechtspraak te
waarborgen aan
aan gedingvoerende
gedingvoerende internationale
internationale partijen.
partijen.
rechtspraak
te waarborgen
Moge het
het voorafgaande
voorafgaande de
de slotsom
slotsom rechtvaardigen,
rechtvaardigen, welke
welke zonder
zonder aarzeling
aarzeling of
of overoverMoge
drijving
aldus
mag
luiden.
drijving aldus
de vredesbeweging
vredesbeweging der
der laatste
laatste vijf
vijfen
entwintig
twintigjaren,
jaren,zoowel
zooweldoor
doorprivaatpersonen
privaatpersonen
In de
en
vereenigingen, als door
door regeeringen
regeeringen en
en staatslieden,
staatslieden, speelde
speelde Nederland
Nederland eene
eenewaardige
waardige
en vereenigingen,
Voorz~ker
der minste
minste fraaie
fraaie en geurige
geurige bloemen
bloemen in
in den
den nationatioen eervolle rol. Voorz:
ker isis het
het niet eene der
nalen ruiker,
ruiker, welke
Hare Majesteit in September
September 1923
1923 zal
zal worden
worden aangeboden,
aangeboden, dat
dat onder
onder
nalen
welke aan
aan Hare
Hare
Hare gezegende regeering
regeerir:.g het
het luisterrijk
luisterrijk Paleis des
des Vredes
Vredes in
inHare
Hareresidentie
residentie zijne poorten
heeft geopend om
om tot
tot zetel
zetel tetestrekken
strekken voor
voor de
destrenge
strengeThemis
Themisder
dergansche
ganschewereld,
wereld,bestraald
bestraald
door de goddelijke
goddelijke zon
zon der
der Gerechtigheid.
Gerechtigheid.
door
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ONTWIKKELING DER VAKBEWEGING
DOOR

J. DEKKER,
J.
DEKKER, Voorzitter van
vanhet
hetAlgemeen
AlgemeenNederlandsch
Nederlandsch
Vakverbond.
Vakverbond.

H
H

et terrein,
terrein,dat
vakbeweging (V.Bew.)
(V.Bew.) bewerkt,
bewerkt, is zóó
zóó uitgebreid,
uitgebreid,de
aard harer
harer werkwerkdat de vakbeweging
de aard
zaamheden
aantal vakacties
groot, dat het
het onmogelijk
onmogelijk isis
zaamheden zóó
zóó verschillend,
verschillend, het
het aantal
vakacties zóó
zoo groot,
in een
in
een kort
kort bestek
bestek als
als dit,
dit, over
over de
de "ontwikkeling
dervakbeweging"
vakbeweging" een volkomen
„ontwikkeling der
beeld
te geven.
geven. Daarom
Daaromzal
zaldit
ditopstel
opstelbeperkt
beperktmoeten
moetenblijven
blijventot
tothet
hetininherinnering
herinneringbrengen
brengen
beeld te
van
de
merkwaardigste
gebeurtenissen,
welke
zich
in
de
laatste
25
jaren
in
de
V.Bew.
van de merkwaardigste gebeurtenissen, welke zich in de laatste 25 jaren in de V.Bew.
hebben voorgedaan.
voorgedaan. Daaraan
Daaraan voorafgaande
voorafgaandezal
zal gepoogd
gepoogd worden
worden een verklaring
hebben
verklaring te geven
geven van
van
oorzaak
ons land,
land, terwijl
terwijl aan
aan het
het slot
slot
oorzaak en
en ontstaan
ontstaan der
der verschillende
verschillende richtingen
richtingen van
van de
de V.Bew. in ons
besproken
toekomst-taak, welke
zelf heeft
heeftgesteld.
gesteld.
besproken zal
zal worden
worden de
de toekomst-taak,
welke zij
zij zich zelf
In 1898
I898 heeft
heeftde
detegenwoordige
tegenwoordigeMin.
Min.v.v.O.
O.K.
K.&&W.
W. het
het ontstaan
ontstaan van
van de arbeidersbeweging
arbeidersbeweging
toegeschreven aan
aan „een
"eenlevendig
levendiggevoel
gevoelvan
van onvoldaanheid"
onvoldaanheid"der
derarbeiders
arbeiders„met
"metden
denbestaanden
bestaanden
maatschappelijken
dit gevoel
gevoeloverging
overgingininernstige
ernstigeontevredenheid
ontevredenheidbij
bijsommigen,
sommigen,
maatschappelijken toestand". Dat dit
behoeft geen verwondering te baren. Indien
Indien men
men kennis
kennis neemt
neemtvan
vande
deschromelijke
schromelijke toestanden,
toestanden,
waarin
verkeerden, dan
berusting der
derarbeiarbeiwaarin vele arbeiders voorheen verkeerden,
dan begrijpt
begrijpt men eigenlijk de berusting
ders van dien tijd niet
niet en
en evenmin
evenminde
delijdzaamheid
lijdzaamheidder
derwerkgevers
werkgeverstetedien
dienaanzien.
aanÛen. Het rapport
der Staatscommissie, ingesteld
ingesteld om
omo.m.
o.m.teteonderzoeken
onderzoeken:
welkede
detoestand
toestandis,is,waarin
waarinfabrieken
fabrieken
: welke
en werkplaatsen
werkplaatsen hier
het oog
oog op
op de
de veiligheid,
veiligheid.de
degezondheid
gezondheid en
en
hier te
te lande
lande zich
zich bevinden met het
het welzijn
welzijn der
derwerklieden
werkliedenen
enwelke
welkemaatregelen
maatregelendien
dientoestand
toestandzouden
zoudenkunnen
kunnenverbeteren,
verbeteren,
verschenen op 27
27 Juli
Juli 1887,
I887, isiséén
éénsombere
sombereschildering
schilderingvan
vandedeellende
ellendeen
endedeontbering,
ontbering,waarwaarverschenen
hunnerals
alsonveronveraan
arbeiders ten prooi
prooi vielen,
vielen,en
endie
dieberustend
berustenddoor
doordedemeerderheid
meerderheidhunner
aan de arbeiders
anderlijke feiten werden
werden aanvaard.
aanvaard. De
Deverklaringen
verklaringen van den
den Maastrichtschen
Maastrichtschengeestelijke
geestelijke WIJNEN
afgelegd voor
forsche lijnen
lijnen de
delichamelijke
lichamelijke en
en
b.v., afgelegd
voor deze
deze Staatscommissie,
Staatscommissie,schilderen
schilderen in
in forsche
moreele
waaraan de
waren blootgesteld.
blootgesteld.
moreele mishandeling, waaraan
de arbeiders
arbeiders dier
diér dagen waren
het uithalen
uithalendoor
doorarbeiders
arbeidersder
derbakovens
bakovensvan
vandedeaardewerkfabriek
aardewerkfabriekder
derFa.
Fa. REGOUT,
REG OUT,
Van het
deze geestelijke,
geestelijke, dat
dat de
de fabrikant
fabrikant daaraan
daaraan zijn jachthond
jachthond of zijn
zijn paard
paard niet
niet zou
zouwagen.
wagen.
zegt deze
der directeuren
directeurenvan
vandede
Maastrichtsche
aardewerkfabriekenverklaarde,
verklaarde, dat
datde
destokers
stokers
Een der
Maastrichtsche
aardewerkfabrieken
werkten van
van 1I Jan.
Jan. tot 31
3I Dec.,
Dec., gedurende
gedurende jaren
jaren achtereen,
achtereen, zonder
zonder één
één vrijen
vrijen dag.
dag. Jongens
Jongens van
van
12
I2 tot 13
I3 jaar
jaarverrichtten
verrichtten destijds
destijds 66nachten
nachtenper
perweek
weekarbeid.
arbeid.De
DeDirecteur
Directeurantwoordde
antwoordde
(nadat hij
medegedeeld, dat
jongen het werk
werk spelende
spelende deed)
deed) op
op een
een hem
hemgestelde
gestelde
(nadat
hij had
had medegedeeld,
dat een
een jongen
vraag: „Dus
"Dusgij
gijnoemt
noemtdit
ditnachtwerk
nachtwerkvan
vankinderen
kinderenininUw
Uwfabriek,
fabriek,6 6nachten
nachtenachtereen,
achtereen, een
een
werk, dat
dat spelenderwijs
spelenderwijs verricht
verricht wordt?",
wordt?", bevestigend!
bevestigend!
werk,
Bovenstaande wordt
onder welke
welke omstandigheden
omstandigheden meermeerBovenstaande
wordt herinnerd,
herinnerd, om aan
aan te toonen, onder
dere arbeiders
arbeiders verkeerden
verkeerden in
die dagen,
dagen, waarbij
waarbij nog
nogopgemerkt
opgemerktmoet
moetworden,
worden,dat
dathier
hierniet
niet
dere
in die
elders beter
beter was.
was. Overal
Overal bestonden
bestonden
een specifiek Limburgsch geval wordt genoemd, omdat het elders
onm~nschelijk lange werktijden,
werktijden, onmogelijk
onmogelijk lage
lage loonen,
loonen, waarbij
waarbij bovendien
bovendien nog
nog komt,
komt, dat
dat
onmenschelijk
destijds de arbeidersbescherming
arbeidersbescherming door
sociale wetgeving
wetgeving hier
hier in
inons
onsland
landvrijwel
vrijwelonbekend
onbekend
destijds
door sociale
was. De
De arbeiders
arbeiders hadden
hadden daarbij
daarbij nog
geleerd, op welke
welke wijze
wijze zichzelf
ûchzelf het
het best
best tetebebewas.
nog niet
niet geleerd,
thans kennen,
kennen, bestond
bestond niet.
niet.Terwijl
TerwijlEngeland
Engeland —de
-de bakermat
bakermat
schermen. V.Bew., zooals wij
wij die thans
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der V.Bew,
V.Bew. - reeds sinds den
den aanvang
aanvang der
der ige
Igeeeuw
eeuwbloeiende
bloeiendeen
enkrachtige
krachtigeV.Ver.
V.Ver.kende,
kende,had
had
men in ons land daarvan
Hetorganisatie
organisatie leven
leven der
derarbeiders
arbeiders isis
daarvannog
nog maar
maar heel
heel weinig
weinig begrip.
begrip. liet
dan ook niet begonnen
begonnen met
met de
de vorming
vorming van
van vak-Ver.,
vak-Ver., doch
doch met
met het oprichten van
van alge-.
algehier dan
Hierdoor kan
kan ook
ook het
hetverschil
verschil tusschen
tusschen het
hetwezen
wezen der
der V.Ver.
V.Ver. in
inEngeland
Engeland
meene organisaties. Hierdoor
een Ver.
Ver. van
van wolwolin ons
ons land
land worden
worden verklaard.
verklaard. In Londen bestond o.a.
o.a. reeds
reeds in
in 1785
en die in
1785 een
werkers, zooals
zooals wij
wij lezen
lezen inin„Theorie
"TheorieenenPractijk
Practijkvan
vanhet
het
Britsche
Vakvereenigingswezen"
werkers,
Britsche
Vakvereenigingswezen"
de WEBB'S
WEBB'S beschreven.
Ver. van
van vakgenooten,
vakgenooten, zooals
zooalserermeerdere
meerderewaren.
waren.
door de
beschreven. Een
Een zuivere Ver.
men reeds
reedsvroeg
vroegdaar
daarde
detaak
taakder
derV.Ver.
V.Ver.had
had beperkt
beperkt tot
totde
debehandeling
behandelingder
dervakbelangen
vakbelangen
Dat men
uit de
demededeeling
mededeeling (blz.
(blz.26
26IeIedeel)
deel)dat
dat„indien
"indieneen
eenlidlidredekavelt
redekaveltover
overpolitiek"
politiek"
blijkt wel uit
blijkt
zijn als de
de Vocrzitter
Vocrzitter het
het hem
hem gelast,
gelast, een
een boete
boetevan
vaneen
een
in de
de vergadering
vergadering"en
„enniet
niet stil
stil wil
wil zijn
shilling zal
zal moeten
moeten betalen".
betalen". Mede
Mededoor
doordergelijke
dergelijke bepalingen
bepalingen isisininEngeland
Engelandhet
hetkarakter
karakter
der
V.Bew. gevormd
gevormd en
haar taak
taak afgebakend,
afgebakend, bestaande
het betoonen
betoonen van
van de
de
der V.Bew.
en haar
bestaandeinin het
solidariteit
en dedehandhaving
handhavingenenverbetering
verbeteringder
derarbeidsvoorwaarden.
arbeidsvoorwaarden.De
Deomstandigheden,
omstandigheden,
solidariteit en
verkeerde, werkte
totstandkoming van
van V.Ver.
V.Ver. in
in Engeland
Engelandinindedehand
hand
waarin de
waarin
de industrie
industrie verkeerde,
werkte de totstandkoming
en beletten
beletten hier
hier deze
dezetotstandkoming.
totstandkoming. InInons
onsland
land
had
men
slechts
enkeleplaatsen
plaatsen
en
had
men
slechts
opop
enkele
industrie,
waar de
de arbeiders
arbeidersinineeneen
eenigszins
aanzienlijk
aantalsamengetrokken
samengetrokkenwerden.
werden.
industrie, waar
eenigszins
aanzienlijk
aantal
Fabriekswezen ontbrak
geheel, doch
doch eigenlijke
eigenlijke groot-industrie
groot-industrie kende
kende men
men hier
hier niet.
niet.
Fabriekswezen
ontbrak niet geheel,
Handwerk was
was langen
Handwerk
langen tijd
tijdoverheerschend.
overheerschend.Handwerk
Handwerkwaarin
waarin„baas"
"baas"en
en„knecht"
"knecht"samen
samen
arbeidden, deed
deed hier
hiermeer
meerpatriarchale
patriarchale verhoudingen
verhoudingen ontstaan.
ontstaan. Ook
Ook dit
ditmoet
moetvan
vaninvloed
invloed
arbeidden,
geweest zijn
zijn op
ophet
hetkarakter
karakterder
derNederlandsche
NederlandscheV.Bew.
V.Bew.enendaaruit
daaruitkan
kanook
ookverklaard
verklaardworden,
worden,
dat de arbeiders
arbeiders in
in ons
onsland
landlangen
langentijd
tijdzeer
zeergematigd
gematigdwaren
warenininhet
hetstellen
stellenhunner
hunnereischen
eischenenen
het voeren
voeren van
van de
deactie
actievoor
voorverwezenlijking
verwezenlijkingdaarvan.
daarvan.De
Depersoonlijke
persoonlijkeomgang
omgangtusschen
tusschenwerkwerkdátgroote
groote ververgever en werknemer,
werknemer, het samenwerken,
samenwerken, het
samen lijden,
lijden, deed
deed niet
niet dat
gever
het soms samen
schil ontstaan,
ontstaan, dat
dat geconstateerd
geconstateerd kon
konworden
wordentusschen
tusschenden
denfabrieksarbeider
fabrieksarbeideren
enden
denfabrieksfabriekseigenaar, die geen
geenhandarbeid
handarbeidverrichtte.
verrichtte.En
Enhierdoor
hierdoormede
mededuurde
duurdehet
hetzeer
zeergeruimen
geruimentijd,
tijd,
eigenaar,
aleer er
er in
in ons
onsland
landeen
eenV.Bew.
V.Bew.van
vanbeteekenis
beteekeniswerd
werdgevormd,
gevormd,die
die zich
zicher
ertoe
toebepaalde
bepaalde
voor en aleer
om speciaal
speciaal de
de arbeidsvoorwaarden
arbeidsvoorwaarden harer
harer leden als
als doel
doel harer
harer bemoeiingen te kiezen.
kiezen. In
Inons
ons
mee ne bonden
bonden (werkliedenver.)
gevormd,
land is
is het
hetzóó
zóógeweest,
geweest,dat
dater
ereerst
eerst alge
land
algemeene
(werkliedenver.) werden gevormd,
waaruit
V.Bew. zou
zou voortkomen.
voortkomen. Wél
Wélkende
kendemen
menorganisaties
organisaties - in
den regel
regel
waaruit later
later de
de V.Bew.
in den
plaatselijke - die
zich
tooiden
met
den
naam
van
V.Ver.,
doch
wat
thans
onder
vaka
ct ie
die zich tooiden met den naam van V.Ver., doch wat thans onder vakactie
wordt verstaan,
verstaan, was
was voor
voordeze
dezeV.Ver.
V.Ver.van
vanmeer
meerbijkomstigen
bijkomstigenaard,
aard,terwijl
terwijlhoofdzaak
hoofdzaakwas
waseenige
eenige
uitkeering te verleenen
verleenen bij
bij ziekte
ziekte of
ofoverlijden,
overlijden,gewichtig
gewichtigdoen
doenbijbijeen
eenbegrafenis
begrafenisvan
vaneen
eender
der
uitkeering
leden en
en vooral
vooral het
hetjaarfeest
jaarfeestvieren.
vieren.HUDIG
HUDIG zegt in zijn
zijn proefschrift,
proefschrift, dat
gelegenheid
dat bij
bij die gelegenheid
patroons met
met„innemende
"innemende
bereidwilligheid"
kw,menkijken
kijkennaar
naarhet
het
vermaakhunner
hunner
de patroons
bereidwilligheid"
kw2men
vermaak
toezien bij
bij de
despelletjes
spelletjes van
van hun
hun kinderen".
kinderen". Door
Door de
devorming
vorming
ondergeschikten, "zooals
ondergeschikten,
„zooals ze
ze toezien
van de
de Internationale
Internationale arbeiders
arbeiders vereeniging
vereenigingen
enhet
hetpropageeren
propageerenharer
harerbeginselen,
beginselen,berustende
berustende
op het
het „Communistische
"Communistische Manifest"
Manifest" ininhet
hetarbeidersblad
arbeidersblad „de
"deWerkman",
Werkman",werd
werdininons
onsland
land
de kiem gelegd voor het separatisme,
separatisme, dat
Nederlandsche V.Bew. kenmerkte
kenmerkte en in
in den
denloop
loop
dat de
de Nederlandsche
jaren hoe langer
langer hoe
hoe duidelijker
duidelijker zou
zou worden
worden opgemerkt.
opgemerkt. Wel
Wel schuchter,
schuchter, en
en slechts
slechts door
door
der jaren
armoede en
en ellende
ellende voor
voorde
de
enkele
werd aanvankelijk
aanvankelijk als
enkele personen,
personen, werd
als het
het kwaad,
kwaad, waaruit
waaruit de
de armoede
arbeidende
- „de
"departiculiere
particuliere eigendom"
eigendom" -aangewezen,
aangewezen,maar
maardeze
deze opoparbeidendeklasse
klassevoortspruit
voortspruit
later de
de strijdvraag
strijdvraag geworden die in
in Nederland
Nederlandde
deV.Bew.
V.Bew.zou
onderverdeelen in
in de
de
vatting is later
zou onderverdeelen
zoo als wij
wij die
die thans
thanskennen.
kennen. Reeds
Reedsdadelijk
dadelijkwerd
werddeze
dezegedachte
gedachte door
door
verschillende
groepen, zooals
verschillende groepen,
153

verschillende personen bestreden,
organisaties als Werkliedenverbond, Patrimonium
bestreden, later
later door
door organisaties
Patrimonium
RK. Volksbonden.
Volksbonden. Echter
Echter was
eene partij,
partij, zoomin
andere, een
een juiste
juiste
en R.K.
was bij
bij de eene
zoomin als
als bij
bij de
de andere,
van de
de wijze,
wijze, waarop
waarop de
de V.Bew,
V.Bew.ten
tendienste
diensteder
derleden
ledenhet
het
vruchtbaarstwerkzaam
werkzaam
voorstelling van
vruchtbaarst
aa nwezig. Er moest
kon zijn, aanwezig.
moest eerst
eerst nog
nog veel
veel worden
worden beleefd
beleefdeer
eermen
mende
detaak
taakder
derV.Bew.
V.Bew.nauwnauwkeurig
had afgebakend.
afgebakend. De
Deoprichting
oprichtingvan
vanhet
hetAlg.
Alg.Ned.
Ned.Werklieden
WerkliedenVerbond,
Verbond,geleid
geleiddoor
door
keurig had
personen, die
Internationale stelden
schrede op
op den
den weg
weg
personen,
die zich
zich tegenover
tegenover de
de Internationale
stelden was
was een volgende schrede
der ontwikkeling
ontwikkeling van
V.Bew. Van
Van den
den aanvang
aanvang af
af hield
hield deze
dezeorganisatie
organisatie zich
zichechter
echterook
ook
der
van de V.Bew.
met politieke
politieke vraagstukken
vraagstukken en
en het
hetschijnt
schijntniet
nietgewaagd
gewaagdteteveronderstellen,
veronderstellen,dat
datdaarbij
daarbij
bezig met
het
richtsnoer was
was:: het
het verzet
verzet tegen
tegendedebezwaren
bezwareninzake
inzakeden
den
particuliereneigendom
eigendomder
der
het richtsnoer
particulieren
Het Verbond
Verbond had
immers in zijn
zijn program
program eene
eene bepaling
bepaling opgenomen
opgenomen
productiemiddelen. Het
had immers
ontsproten uit
uit plichtmatigen
plichtmatigenen
en
luidende:
luidende : "het
„het Verbond
Verbond erkent
erkent het
het bijzonder
bijzondereigendom,
eigendom, mits ontsproten
rechtvaardigen arbeid".
arbeid".
rechtvaardigen
Later werd
werd opgericht
opgericht „Patrimonium"
"Patrimonium" als
als Chr.
Chr. Werklieden-Ver.,
Werklieden-Ver., die
die zich
zicheveneens
eveneens
Later
plaatste tegenover
tegenover de
de Internationale.
Internationale.
plaatste
Ook Patrimonium
Ook
Patrimonium stelde zich
zichals
alstaak:
taak:het
hetbevorderen
bevorderender
derV.Bew.
V.Bew.maar
maarwas
waszelf
zelfgeen
geen
verschillende R
Volksbonden, die in
in den
den loop
loop van
van den
dentijd
tijdwaren
waren
evenmin .als
V.Ver., evenmin
als de verschillende
R. K. Volksbonden,
gevormd
samenvoegden tot
tot den
den„Nederlandsche
"NederlandscheRoomsch-Katholieke
Roomsch-KatholiekeVolksbond".
Volksbond".
gevormd en
en zich
zich samenvoegden
groepeering waren
waren in
in ons
onsland
landsinds
sinds1893
I893ook
ookverschillende
verschillendeV.Ver.
V.Ver.
Naast bovenstaande groepeering
bijeengevoegd met
Dem. Bond,
Bond, waarbij
waarbij zich
zich later
later eveneens
eveneens voegde
voegde de
de Soc.-Dem.
Soc.-Dem.
bijeengevoegd
met den
den Soc. Dem.
hetNationaal-Arbeids-Secretariaat
Nationaal-Arbeids-Secretariaat(N.
(N.A.
S.).
Wijlen
heer
SPIEKMANschreef
schreef
Arb. Partij, in het
A. S.).
Wijlen
de de
heer
SPIEKMAN
over
het ontstaan
ontstaan van
van deze
deze Centrale
Centrale in
in „de
"deNieuwe
NieuweTijd",
Tijd",dat
dat
naaraanleiding
aanleidingvan
van het
het
over het
naar
internationaal
oprichting in
in de
deverschillende
verschillende landen
landen van
van een
een
internationaalsociaal
sociaalcongres
congrestete Brussel
Brussel de
de oprichting
lichaam, besproken
besproken was,
was, hetwelk
hetwelkkon
konstrekken
strekkentot
totdaadwerkelijke
daadwerkelijke aaneensluiting
aaneensluitingder
derarbeidersarbeidersorganisaties
zoowel nationaal
nationaal als
als internationaal.
internationaal. In
In dederesolutie
resolutiewaarin
waarinhet
het
organisaties onderling,
onderling, zoowel
socialistisch
standpunt van
van strijd
strijd tusschen
tusschenkapitaal
kapitaalen
enarbeid
arbeidwas
wasgeschetst
geschetst(de
(debestrijding
bestrijding
socialistisch standpunt
van
particulieren eigendom
eigendom dus)
dus) wordt
wordt verder
verder gezegd:
gezegd:
van den particulieren
"In
het bijzonder
bijzonder beschouwt
beschouwt het
het congres
congres het
hetals
alseen
eendringende
dringendenoodzakelijkheid,
noodzakelijkheid, dat
datde
de
„In het
"arbeidersklasse
stijd inin vakvereenigingen
vakvereenigingen organiseere,
„arbeidersklassezich
zich tot
tot het
het voeren
voeren van zulk een stijd
organiseere, ten"einde
macht van het aantal
aantal alsook
doel
„einde zoowel door de macht
alsook door
door geldelijke
geldelijkemiddelen
middelen het
het beoogde doel
„te bereiken.
"te
bereiken.
"Van
opvattingen uitgaande,
uitgaande,beveelt
beveelthet
hetcongres
congresallen
allenarbeiders
arbeidersde
dekrachtige
krachtigeonderonder„Van deze opvattingen
"steuning
der vakorganisaties
vakorganisaties aan.
aan.
„steuning der
"Het
congres beveelt,
beveelt, overal
overal waar
waar dit
dit mogelijk
mogelijk is,
is,in
inelk
elkland
landaan
aande
deoprichting
oprichtingvan
vaneen
een
„riet congres
"Nationaal
welke zijde
dan ook,
ook, een
een conflict
conflict
„Nationaal Arbeidssecretariaat,
Arbeidssecretariaat,opdat
opdatzoodra
zoodraer,
er, van
van welke
zijde dan
"mocht
ontstaan tusschen
tusschenkapitaal
kapitaalenenarbeid,
arbeid,dedearbeiders
arbeidersder
derverschillende
verschillendenationaliteiten
nationaliteitenerer
„mocht ontstaan
"mede
dehoogte
hoogtekunnen
kunnenworden
wordengebracht,
gebracht,enenininstaat
staatzullen
zullenzijn
zijnhun
hunmaatregelen
maatregelen
„mede op de
„te nemen".
"te
nemen".
de gegeven
gegeven antwoorden
antwoorden staan
ten dienste
dienste - hebben,
hebben, juist
juist
Vermoedelijk - de
staan ons
ons niet ten
om het
het socialistische
socialistische karakter,
karakter, dat
dat deze
deze Centrale
Centrale krachtens
krachtens haar
haar vorming
vorming en
en oprichting
oprichtingmoest
moest
dragen,
Alg. Nederl.
Neder!.Werkl.
Werk!.Verb.,
Verb ... het
hetChr.
Chr.Werkl.
Werk!.Verbond
Verbond„Patrimonium"
"Patrimonium" als
als
dragen, zoowel het Alg.
RK. Volksbond
Volksbond bedankt
bedankt om tot
tot dit
dit Secretariaat
Secretariaat toe
toe tetetreden,
treden,waartoe
waartoe ze
zewel
welwaren
warenuituitde R.K.
genoodigd.
desamenstelling
samenstellingvan
vandeze
dezeCentrale
Centraleenenuituitdedepogingen
pogingentot
tot
Op te merken
merken valt
valt echter,
echter, uit
uitde
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uitbreiding daarvan,
daarvan, dat er weinig
weinig teekening
teekening was
was in
in de
deV.Bew.
V.Bew.Het
Hetgeheel
geheelwas
was nog
nog een „Amal"Amaluitbreiding
Nederlandsche VakVakgama" dat
dat nog
nog een
eenlangdurig
langdurigzuiveringsproces
zuiveringsproces behoefde,
behoefde,aleer
aleervan
vaneen
een Nederlandsche
gama"
kon
worden
gesproken.
De
verwachtingen,
welke
van
het
N.A.S.
zijn
gekoesterd,
beweging
kon
worden
gesproken.
De
verwachtingen,
welke
van
het
N.A.S.
zijn
gekoesterd,
beweging
zijn nooit
nooit verwezenlijkt.
verwezenlijkt. De
De strijd
strijd tusschen
tusschen de
de socialistische
socialistischepartijen,
partijen, bij
bij het
hetN.A.S.
N.A.S.aangesloaangeslozijn
ten, veroorzaakte
veroorzaakte eveneens
eveneens tweedracht
tweedracht tusschen
tusschendedeV.Ver.,
V.Ver.,saámgevoegd
saamgevoegdininhetzelfde
hetzelfdeverband
verband
ten,
beidesocialistische
socialistischepartijen
partijenuitgeworpen
uitgeworpenwerden.
werden.Toen
Toenontstond
ontstond
en had
had tengevolge,
tengevolge, dat
datdedebeide
en
dus een
eenzuivere
zuivereVakcentrale,
Vakcentrale,ofofbeter
betereen
eencentrale
centraleorganisatie,
organisatie,waarbij
waarbijuitsluitend
uitsluitendV.Ver.
V.Ver.
dus
Volgens de
depublicaties
publicatiesover
overditditVerbond
Verbondwas
wasechter
echterdedekiem
kiemder
der
verdeeldheidachtergeachtergeVolgens
verdeeldheid
bleven.
bleven. Wij
Wij lezen
lezen immers
immers in
in „de
"de Nieuwe
NieuweTijd"
Tijd"van
van 1900
I900 dat
dat het
hetN.A.S.
N.A.S.„de
"despeelbal
speelbalvan
van
partijleiders" was.
was. En
Enniet
niet
alleenhierdoor
hierdoorblijkbaar,
blijkbaar,doch
docheveneens
eveneenswijl
wijlhet
hetSecretariaat,
Secretariaat,
partijleiders"
alleen
volgens dit
ditmaandschrift
maandschriftniet
nietvoldeed
voldeed
aandedeverwachtingen
verwachtingendie
dieervan
ervanwaren
warengekoesterd,
gekoesterd,was
was
volgens
aan
deze organisatie
organisatie niet in staat de massa
massa der
zich te
te trekken.
trekken. Scherp
Scherp heeft
heeftde
deheer
heer
deze
der arbeiders
arbeiders tot zich
SPIEKMAN, diediedestijds
- in
integenstelling
tegenstellingb.v.
b.v.met
met
heer
HENRIPOLAK
POL~K - een
eenwarm
warm
SPIEKMAN,
destijds
denden
heer
HENRI
voorstander van
het N.A.S.
N .A.S.was,
was,de de
tekortkomingengecritiseerd.
gecritiseerd.ErErwas
voorstander
van het
tekortkomingen
wasblijkbaar
blijkbaarbij
bijde
de
leiders
óf
geen
klaar
besef
van
wat
een
Centrale
van
V.Ver.
in
de
eerste
plaats
behoorde
leiders 6f geen klaar besef van wat een Centrale van V.Ver. in de eerste plaats behoorde tete
ófdeze
dezeleiders
leidersbeschikten
beschiktenniet
nietover
overvoldoende
voldoendekennis
kennisom
omhun
hun
taaknaar
naarbehooren
behoorenteteververzijn, 6f
taak
HENRI POLAK,
beweerdeook
ook
vullen. De
Deheer
heerHENRI
vullen.
POLAK,voorzitter
voorzittervan
vanden
denAlg.
Alg.Diamantbewerkers
Diamantbewerkers Bond, beweerde
laatste in
I901. Hoe
Hoe het
het zij:
zij: in
in 't't begin
begin van
van de
de toe
20e eeuw kon
kon men
men in ons
ons land nog
nog niet
niet
het laatste
in 19oI.
Erwas
wasnog
nogzelfs
zelfsgeen
geenvaststaande
vaststaandemeening
meening
spreken van een
een behoorlijk
behoorlijk gefundeerde
gefundeerde V.Bew.
V.Bew. Er
spreken
omtrent het
hetkarakter
karakter der
derV.Bew.
V.Bew.De
Debegrippen
begrippenhierover
hieroverbleven
blevenzeer
zeerverward.
verward. Men
Men
gevormd omtrent
eenerzijds de
deV.Bew.
V.Bew.dienstbaar
dienstbaartetemaken
makenaan
aande
deverwezenlijking
verwezenlijkingvan
vanhet
hetsocialisme
socialisme
wenschte eenerzijds
- door deelname aan den
den strijd
strijd tusschen
tusschen kapitaal
kapitaal en
en arbeid,
arbeid, om
omden
denparticulieren
particuliereneigendom
eigendom
- en anderzijds
anderzijds wenschte
men dat
dat toch
toch ook
ook weer
weerteteverdoezelen
verdoezelendoor
doordedeV.Bew.
V.Bew.neutraal
neutraal
wenschte men
deredactie
redactiein
inde
deNieuwe
Nieuwe
noemen. Een
Een neutraliteit,
neutraliteit, zooals
zooals het
het nog
nog in
in 1898
I898in
ineen
eenopstel
opstelvan
vande
te noemen.
Tijd werd
werd gezegd,
nooit langer
langer moest
moest worden
worden volgehouden
volgehouden dan
dan volstrekt
volstrekt noodig
noodigis.
is.Men
Men
gezegd, die nooit
achtte
noodig, omdat
omdat R.K.
R.K.arbeiders
arbeidersenenWerkl.verbonders
WerkI.verbondersniet
nietdoor
doorden
densocialistischen
socialistischen
achtte die noodig,
geest
moesten worden
worden afgestooten.
afgestooten.„Verstandige
"Verstandigesocialisten
socialistenzullen
zullen(dergelijke)
(dergelijke)strijdvragen
strijdvragen
geest moesten
buiten
V.Ver. weten
weten te
te houden",
houden",zoo
zooschreef
schreefdestijds
destijdsde
deredactie
redactievan
vandedeNieuwe
NieuweTijd.
Tijd.
buiten de V.Ver.
Het standpunt,
standpunt, dat
aantal arbeiders,
arbeiders, dat voor
voor V.Bew.
V.Bew.en
ensocialistische
socialistischepartij
partij
dat door
door een
een groot aantal
hetzelfde einddoel
einddoel stelde,
stelde,werd
werdgedeeld,
gedeeld,werd
werdaldus
aldusomschreven:
omschreven:„de
"deonafhankelijke
onafhankelijke(neutrale)
(neutrale)
vakbeweging
den bodem
bodemvan
vanden
denklassenstrijd
klassenstrijdstaande".
staande". Dit
Ditwas
wasvoor
voormeerderen
meerderen vakbeweging op
op den
die
de V.Bew.
V.Bew. zuiver
zuiver neutraal
neutraal en
en haar
haar taak
taak beperkt
beperkt wenschten
wenschten te
weer een
een steen
steen
die de
te houden
houden --- weer
in
des
Zoo scheidde zich
zich b.v.
b.v.van
van„de
"dePost",
Post",dedegrootste
grootsteV.Ver.
V.Ver.van
vanpostpersoneel
postpersoneelin
des aanstoots. Zoo
r899,
afdeeling Amsterdam
Amsterdam op 99 Apr.
Apr. een
eensociaalsociaal1899, de
de afdeeling
afdeeling Deventer
Deventer af,
af, omdat
omdat voor
voor de afdeeling
democraat
niet hebben
hebben
democraathad
hadgesproken.
gesproken.Ook
Ookdeze
dezeopvatting
opvatting was
was nog
nog een
een der groeistuipen, die niet
leden
telde,
later
de
kern
vormde
van
den
belet
dat
deze
Bond,
die
toen
reeds
over
de
2000
leden
later
de
kern
vormde
van
den
2000
belet dat deze Bond, die toen reeds over de
tegenwoordigen
degrootste
grootsteorganisatie
organisatie van
van postpersoneel
postpersoneel in ons
ons land.
land.
tegenwoordigen machtigen
machtigen C.B.P.T.T.,
C.B.P.T.T., de
eeuw niet nauw2oe eeuw
Het
aantal leden vereenigd
vereenigd in
in V.Ver.
V.Ver. isisover
overdedeeerste
eerstejaren
jarender
der 20e
Het aantal
keurig
te geven,
geven, mede
mededoor
doorde
degebrekkige
gebrekkige administratie
administratie en
en onvolledige
onvolledige statistieken,
statistieken, die
die
keurig op te
ngehouden.
Bovendien
bemoeilijkten
de
verschillende
richtingen
destijds
werden
gevoerd
en
aangehouden.
verschillende
richtingen
aa
destijds werden gevoerd
in
de V.Bew.
V.Bew. de
de totstandkoming
totstandkoming van
van een
een juist
juist overzicht.
overÛcht.
in de
Als
van het
het bepaalde
bepaalde karakter,
karakter, dat
socialistische V.Bew.
V.Bew. kenmerkte,
kenmerkte, ontontAls gevolg
gevolg van
dat de socialistische
stonden
de R.K.
R.K.ofofProt.
Prot.
Godsdienst
basisaanvaardden
aanvaarddenen
enwerd
werdde
de
stonden meerdere
meerdere V.Ver.
V.Ver. die de
Godsdienst
alsals
basis
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noodzakelijke eenheid
V.Bew. - in ons
onsland,
land,om
omzijn
zijngeringer
geringeraantal
aantalarbeiders
arbeiders nog
nóg
noodzakelijke
eenheidin
in de V.Bew.
behoefte
noodzakelijker dan
verwaarloosd.Niettegenstaande
Niettegenstaandedit,
dit,werd
werddedebehoefte
noodzakelijker
danin
in het
het buitenland
buitenland -verwaarloosd.
aan V.Bew. hoe
hoe langer
langer hoe
hoeduidelijker
duidelijker gevoeld
gevoelden
enontstonden
ontstondenininde
degroote
grootesteden
stedensteeds
steedsmeer
meer
aan
organisaties. Nog
Nog altijd
altijd ontbreekt
ontbreekt overeenstemming,
overeenstemming, zelfs
zelfs bij
bijde
deleden
ledender
derzelfde
zelfdeV.Ver.
V.Ver.over
over
organisaties.
aard, wijze
- voor
voordie
diedagen
dagen - beaard,
wijze van
van samenstelling
samenstellingen
entaak
taakder
derV.Bew.
V.Bew.InInorganisaties
organisatiesvan
van
nauwkeurig vastgesteld,
wijze men
men als
alsV.Ver.
V.Vei:.
duidenden omvang, had men nog niet nauwkeurig
vastgesteld, op welke wijze
wenschte te
te werken.
werken. Hierover
Hierover isis in
in de
de jaren
jaren 1902
1902en
en1903
1903b.v.
b.v.inin„Mercurius"
"Mercurius"de
de Nat.
Nat.Bond
Bond
wenschte
Handels- en
enKantoorbedienden,
Kantoorbedienden, tegenwoordig
tegenwoordig de
de grootste
grootste vakbond
vakbond in
in ons
onsland,
land,waarin
waarin
van Handelsgroep werknemers
werknemers is
is vereenigd,
vereenigd, heftig
heftiggestreden.
gestreden.Aanvankelijk
Aanvankelijkals
alsplaatselijke
plaatselijkeVer.
Ver.tete
deze groep
opgericht, met de
de bedoeling,
bedoeling,ininsamenwerking
samenwerkingmet
metdedepatrcons,
patrcons,
waarvaneen
eenaantal
aantal
Rotterdam opgericht,
waarvan
heeren uit
uitdedeRotterdamsche.
Rotterdamsche.handelswereld
handelswereldcommissarissen
commissarissenwaren,
waren,de
debelangen
belangen
vooraanstaande heeren
te behartigen,
behartigen, speciaal
speciaal door
doorbevordering
bevorderingvan
vanonderwijs,
onderwijs,waartoe
waartoe deze
dezeorganisatie
organisatieeen
een
der leden te
handelsavondschool oprichtte,
nationale V.Ver.
V.Ver. in_
in 1904
1904 den
den
handelsavondschool
oprichtte,heeft
heeftdeze
dezeBond
Bondtoch
toch ook
ook als nationale
organic:atie vorm gekozen.
gekozen.
centralen organisatie
in ons
onsland
landde
deV.Bew.
V.Bew.bezig
bezig
zich
verschillenderichtingen
richtingenteteontwikkelen
ontwikkelenen
en
Was dus in
zich
inin
verschillende
te breiden,
breiden,in
hetjaar
jaar 1903
1903 kwam
kwam daar
daar door
door eigenoverschatting
eigenoverschatting van
van een
een deel
deel der
der beweging
beweging
uit te
in het
einde aan.
aan. Terwijl
Terwijl - zooals de Voorzitter
Voorzitter van
van het
hetNederl.
Neder!.Verb.
Verb.van
van V.Ver.
V.Ver.in
1919 schreef
schreef
in 1919
een einde
1903 een
een Vakbond
Vakbond van
van een
een
het Gedenkboek
Gedenkboek van
van het
het 25-jarig
25-jarig bestaan
bestaan der
der S.D.A.P.
S.D.A.P. - in 1903
in het
paar duizend leden
leden reeds
reedsals
alseen
eenwonder-groot
wonder-grootlichaam
lichaamwerd
werdaangemerkt,
aangemerkt,waagden
waagden de
de verschilverschilpaar
V.Ver.leiders
leidersinindat
datgedenkwaardige
gedenkwaardigejaar
jaareen
eenpoging,
poging,om
omdoor
doordaadwerkelijken
daadwerkelijkenstrijd,
strijd,
lende V.Ver.
- een algemeene
algemeene werkstaking
zelfs
de
parlementaire
werkzaamheid
der
Volksvertegènwoorwerkstaking zelfs de parlementaire werkzaamheid der Volksvertegenwoormaken. De
De aanleiding
aanleidingdaartoe
daartoe was
was een
een staking
staking van
van het
het spoorwegpersoneel,
spoorwegpersoneel,
diging onmogelijk te maken.
uitgebroken in
in Januari
Januari teteAmsterdam,
Amsterdam,waarbij
waarbij toepassing
toepassing van
van de
de „solidariteit"
"solidariteit" der
der arbeiders,
arbeiders,
uitgebroken
het niet
niet willen
willenverrichten
verrichtenvan
van„besmet"
"besmet"werk
werkvan
vanveemarbeiders,
veemarbeiders,het
hetbegin
beginwas
wasgeweest.
geweest. Het
Het
deeconomische
economischeverhoudingen,
verhoudingen,waaronder
waaronderdit
ditpersoneel
personeelleefde,
leefde,
daarbij wel
wel vanzelf,
vanzelf,dat
datde
spreekt daarbij
oorzaak waren,
waren, dat
dat een
eenbeweging,
beweging,als
alstoen
toenplaats
plaatsvond,
vond,kon
konuitbreken.
uitbreken.De
Deloonen
loonenvan
vanhet
het
de oorzaak
spoorwegpersoneel waren
waren zóó
zóó laag,
laag, de
de behandeling
behandelingvan
vanhet
hetpersoneel
personeeldoor
doorsommige
sommigemeerderen
meerderen
hondsch, dat
dat er na
na het
het uitbreken
uitbreken van
de staking
staking te Amsterdam
Amsterdam bij
bij het
het personeel
personeel in het
het
zóó hondsch,
van de
geheele land slechts één begeerte bestond: om
om nu
nu tetetrachten,
trachten,door
door middel
middelvan
vande
dewerkstaking,
werkstaking,
TweedeKamer
Kamerisisdaar
daar
één slag
slag een
eeneinde
eindetetemaken
makenaan
aanhet
hetlang
langverduurde
verduurdeleed.
leed.InIndedeTweede
met één
destijds, bij
bij gelegenheid
gelegenheidder
derinterpellaties
interpellatiesvan
van
H. MEES
TROELSTRA, inzonderheid
inzonderheid op
op
de de
H. H. MEES
en en
TROELSTRA,
gewezen.
Te lange
langearbeidstijd,
arbeidstijd,te telage
lage
bezoldiging,onbillijke
onbillijkepremies
premiesen
enboetestelsels,
boetestelsels,de
de
gewezen. Te
bezoldiging,
dehoogere
hoogere ambtenaren,
ambte~aren, dat
dat alles
alles had
had zulk
zulk een
een geest
geest
behandeling
van lager
lager personeel
personeel door
door de
behandeling van
van
verbittering gekweekt
geheele personeel,
personeel, zelfs
zelfs de
de kalmste
kalmste menschen
menschen met
metjarenjarenvan verbittering
gekweekt dat
dat het geheele
langen
een bevel
bevel tot
totneerlegging
neerlegging
langen diensttijd
diensttijd bereid
bereid waren,
waren,ja,
ja, op
op vele
vele plaatsen
plaatsen hoopten,
hoopten, op
op een
van den arbeid.
arbeid. Dit was
was echter
echter organisatorisch
organisatorisch niet
een staking
staking van
vanspoorspoorniet mogelijk,
mogelijk, want
want op een
wegpersoneel
had niemand gerekend.
gerekend. Op
Op II11Jan.
Jan.was
wasnog
nogdoor
dooreen
eender
der leiders
leiders van
van de
de spoorspoorwegpersoneel had
wegpersoneelorganisaties
een vergadering
vergadering teteAmsterdam,
Amsterdam,dat
datdit
ditpersoneel
personeelde
deeerste
eerste
wegpersoneel organisaties gezegd in een
25
jaar niet
dezedus
dus
geheel
onverwachtestaking,
staking,die,
die,op
op
25 jaar
niet aan
aan staking
stakingkon
kondenken.
denken.Evenwel
Evenwel- deze
geheel
onverwachte
29 Jan.
die, zooals
zooals wij
wij in
in officieele
officieele bescheiden
bescheiden
Jan. te Amsterdam aan
aan de
de Rietlanden was uitgebroken die,
31 Jan.
Jan. op enkele stations volkomen anarchie
anarchie had veroorzaakt,
veroorzaakt, eindigde in den
den nacht
nacht
lezen, op 31
van
Febr. d.a.v.
d.a.v. Men
Men heeft
heeft daarna
daarna de
de revolutionnaire
revolutionnaire beginselen
beginselen trachten
trachten toe te
te passen
passen in
in
van I1 Febr.
de
V.Bew., door
door aan
aan te sturen
sturen op
op een
eenalgemeene
algemeene werkstaking
werkstaking voor
voor politieke
politiekedoeleinden.
doeleinden.
de V.Bew.,
15 6
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Aanleiding hiertoe
hiertoe was
aan spoorwegAanleiding
was de
devoorbereiding
voorbereiding van
vanwettelijke
wettelijke bepalingen,
bepaling~n, waarbij
waarbij aan
spoorw.!gpersoneel en
en andere
personeel
andere overheidsdienaren
overheidsdienaren werkstaking
werkstaking verboden
verboden werd.
werd. Reeds
Reeds op
op 20
20 Febr.
werd een
een comité
het z.g. „Comité
g~sticht door
door een 40-tal
40-talsociasociawerd
comité gevormd
gevormd het
"Comité van
van Verweer"
Verweer" gesticht
listische
en
anarchistische
V.Ver.
„ter
wering
van
een
wet,
die
de
vrijheid
van
staken
van een wet, die de vrijheid van staken aanaanlistische en anarchistische V.Ver. "ter
randt".
V.Bew. op
op een
een verkeerd
verkeerd terrein
terrein was, is duidelijk.
duidelijk. In
Inons
onsland
landtoch
toch
randt". Dat
Dat hiermede
hiermede de
de V.Bew.
wordt
V.Bew. was
was echter
echterblijkblijkwordt de
de tot
tot standkoming
standkomingvan
vanwetten
wettenniet
niet belet
belet door
door staking.
staking. De V.Bew.
baar
ontwikkeling gevorderd,
gevorderd, dat
dat dit
dit begrepen
begrepenwerd.
werd.Op
Op 22 April vergaderde
baar nog
nog niet
niet zóóver in ontwikkeling
het Landelijk
Comité
van
Verweer
en
met
uitzondering
van
de
vertegenwoordigers
vanéén
één
Landelijk Comité van Verweer en met uitzondering van de vertegenwoordigers van
A.N.D.B.stemde
- stemde
de geheele
vergaderingvoor
voordeze
deze motie:
motie:
organisatie
organisatie- dedeA.N.D.B,
de geheele
vergadering
"Het
Comitévan
vanVerweer,
Verweer, gehoord
g~hoord de
deverklaring
verklaring van
van verschillende
verschillende Hoofdbestuurders
Hoofdbestuurders
„Het Comité
„en de
"en
de nationale
nationale Federatie
Federatie van
vanTransportarbeiders,
Transportarbdders, besluit:
besluit:
„de staking
"de
staking van
van spoorwegarbeiders
spoorwegarbeiders te proclameeren
proc1ameeren op een
een nader
nader te
te bepalen
bepalen datum
datumen
en
"verder
de beweging
beweging te
te doen
doen slagen."
slagen."
„verder die
die vakken
vakken tot
tot staking
staking op
op te
te roepen,
roepen, die noodig zijn om de
Op 6 April d.a.v. werd
werd uitvoering
uitvoering gegeven
gegeven aan
aan deze
dezemotie
motieen
enwerd
werdhet
hetspoorwegbedrij
spoorwegbedrijf
f
in het geheele
geheele land
land zeer
zeer ernstig
ernstigverstoord.
verstoord. Echter
Echter was
was het
hetresultaat
resultaat van
van deze
dezeactie
actieniet
nietzoodanig
zoodanig
als
de Januaristaking
Januaristaking had kunnen
kunnen doen
doen verwachten,
verwachten, en
en werd
werd een
een mislukking,
mislukking, die
die de
de ontwikontwikals de
keling der V.Bew.
V.Bt!W. zeer
zeerernstig
ernstigheeft
heeftgeschaad.
geschaad. De
DeNederlandsche
NederlandscheV.Bew.
V.Bew.werd
werduiteengeslagen.
uiteengeslagen.
geleerd, hoe
hoe zij
zij niet had te werken, en
verkregen les
les isislater
latergebleken
gebleken
Tevens was echter geleerd,
en de toen verkregen
niet
- het
het
niet tevergeefs
tevergeefstetezijn
zijngeweest.
geweest.Met
Metdeze
dezegebeurtenis
gebeurtenisisiswel
weleen
eendeel
deelder
dergeschiedenis,
geschiedenis,
oudere deel -,, afgesloten.
afgesloten.
De V.Bew.
V.Bew.heeft
heeftzich
zich
betrekkelijkspoedig
spoedignanadit
ditonheil
onheilweder
wederopgericht
opgerichten
enverder
verder
betrekkelijk
ontwikkeld.
Deorganisatie
organisatiekwam
kwamblijkbaar
blijkbaar door
door den
den nood
nood der
derarbeiders,
arbeiders, die
diehoe
hoelanger
langerhoe
hoe
ontwikkeld. De
de been
beendan
danverwacht
verwacht kon
kon worden
worden na
na den
denwarboel
warboel in
in
beter begrepen werd,
werd, spoediger
spoediger weer
weer op
op de
I903.
De eerste
eerstetelling
tellingvan
vandedeleden
ledender
derV.Ver.,
V.Ver.,welke
welkeofficieel
officieelwerd
werdondernomen
ondernomendoor
doorhet
het
1903. De
van 1906
I906 waren
waren 2193
2I93V.Ver.
V.Ver.
Centraal Bureau
Centraal
Bureauvoor
voorde
deStatistiek,
Statistiek, gaf
gaf aan,
aan, dat
dat er
er aan
aan het eind van
met
I28.845 leden.
heeft dit
dit Bureau
Bureaujaarlijksche
jaarlijksche overzichten
overzichten gegeven
gegevenvan
van den
den
met 128.845
leden. Vanaf
Vanaf I9IO
1910 heeft
omvang der
Uit deze
dezeoverzichten
overzichtenblijkt
blijktoverduidelijk,
overduidelijk, dat
datsinds
sinds1903
I903dede
omvang
der V.Bew.
V.Bew. in ons land. Uit
een macht
macht van
vanbeteekenis
beteekenisisisgeworden,
geworden,die
diehaar
haarinvloed
invloedopophet
hetsociale
socialeleven
levenkrachtig
krachtig
V.Bew. een
gelden. biet
Hetgrootste
grootsteaantal
aantalleden,
leden,tot
totdusver,
dusver,werd
werdinin1921
I92Ibereikt,
bereikt,toen
toenhet
hetaantal
aantalgeorgeordoet gelden.
ganiseerden
ganiseerden 683.468 bedroeg.
bedroeg. Deze
Deze sterke
sterke ontwikkeling
ontwikkeling moet
moetvoor
vooreen
eenzeer
zeergroot
grootdeel
deelworden
worden
die gekozen
gekozen werd,
werd, n.l.
n.l.centralisatie
centralisatieininnationale
nationale
toegeschreven aan den beteren organisatievorm, die
toepassen van
van de
de lessen,
lessen,die
diealalstrijdende
strijdendewerden
werdengeleerd;
geleerd;het
hetbetrachten
betrachtenvan
vangroote
groote
Ver.; het toepassen
voorzichtigheid; toewijding
toewijding en
en ijver
ijverder
derleiders
leidersvoor
voordedebeweging,
beweging,terwijl
terwijlvooral
vooralook
ookinindede
voorzichtigheid;
laatste jaren
jaren door
door de
dewerkloosheidsvoorziening,
werkloosheidsvoorziening, die
diedede
V.Bew.
inzonderheidalsalshaar
haartaak
taak
laatste
V.Bew.
inzonderheid
aanvaardde, duizenden
de rijen
rijen der
der V.Ver.
V.Ver.
aanvaardde,
duizenden zijn
zijn opgenomen
opgenomen in
in de
Was een
een der
der boven
boven reeds
reeds aangeduide
eerste
Centrale
- het
het N.A.S.
N.A.S.
Was
aangeduidetekortkomingen
tekortkomingender
der
eerste
Centrale
- het niet behoorlijk
behoorlijk bijhouden
bijhouden van
Neder!. Verb.
Verb. van
van
van statistieken,
statistieken, na
na de
de oprichting
oprichting van het Nederl.
kwam hierin
hierin verandering.
verandering. Deze
Deze in
in1905
I905opgerichte
opgerichteVakcentrale,
Vakcentrale, waarin
waarin zich
zichdedeafafV.Ver., kwam
gescheidenen uit het
het N.A.S.
N.A.S.vereenigden,
vereenigden,is is
dusverrededegrootste
grootsteV.Ver.-Centrale
V.Ver.-Centrale gegegescheidenen
tottot
dusverre
bleven en
enheeft
heeftaltijd
altijdeen
eenuitgebreide
uitgebreidestatistiek
statistiekaangehouden.
aangehouden. De
DeNederl.
Neder!.V.Bew.
V.Bew.heeft
heeftzich
zich
bleven
verder ontwikkeld
ontwikkeld en
endoor
doorhaar
haarverbindingen
verbindingeneneninrichtingen
inrichtingengereed
gereedgemaakt
gemaaktvoor
voorde
detaak,
taak,
verder
haar op sociaal-economisch gebied ten
ten deel
deel valt.
valt.
die haar
Neder!. Verb.
Verb.van
vanV.Ver.,
V.Ver., omvattende
omvattende de
de z.g.
z.g.moderne
moderne V.Bew.,
V.Bew., isis het,
het, nietnietHet Nederl.
II57
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tegenstaan
de Zijn
arbeiders, niet
niet mogen
mogengelukken
gelukkende
deV.Bew.
V.Bew.
tegenstaande
zijn veelomvattend
veelomvattend werk
werk ten
ten bate der arbeiders,
in één
één Organisatie
Organisatie samen
samen te
te trekken.
trekken. De
Deoorzaak
oorzaak hiervan
hiervan moet
moetdieper
dieperzitten,
zitten,dan
dan soms
soms wordt
wordt
gedacht en
en geschreven.
geschreven. Men
Men meent,
meent,dat
datdedeKerk
Kerkbelette,
belette,om
omzich
zichtetevereenigen
vereenigenininV.Ver.
V.Ver.
en dat hierin
hierin de
de aanleiding
aanleiding tot
tot de
de onderscheidene
onderscheidene richtingen
richtingen isis tetezoeken.
zoeken.
Indien de moderne
moderne V.Bew.,
V.Bew.,voorbeeldig
voorbeeldiggeorganiseerd,
georganiseerd,omvattende
omvattendehet
hetgrootste
grootsteaantal
aantal
(op 1I Jan. 1920
247.764
1920247.
764 leden), beschikkende
over een
een leger van bestuurders,
welke allen
allen
arbeiders (op
beschikkende over
bestuurders, welke
altijd weer den „roep
"roep tot organisatie
organisatie deden
deden schallen",
schallen", in
in het
hetbezit
bezitvan
vanstevige
stevigekassen,
kassen,haar
haartaak
taak
had beperkt tot
totde
debehartiging
behartigingvan
vandedearbeidsvoorwaarden
arbeidsvoorwaardenharer
harerleden,
leden,dan
danzou
zouhet
hetmogelijk
mogelijkzijn
zijn
geweest, dat ook de
de Nederl.
Neder!.V.Bew.
V.Bew.zich
zichininéén
éénenkele
enkeleOrganisatie
Organisatiehad
hadsamengevoegd.
samengevoegd.De
Deoorzaak
oorzaak
echter, die
echter.
die destijds
destijdsbelette,
belette,dat
datWerkl.Verb.,
Werk!.Verb.,Patrimonium
Patrimoni urnen
enR.
R K.
K.Volksbond
Volksbondzich
zichvereenigden
vereenigden
met het
het N.A.S.,
N.A.S.,belemmerde
belemmerdebijbijdede
totstandkoming
van
het
N.V.V.
daaruitvoortgekomen
voortgekomen
totstandkoming
van
het
N.V.V.
enen
dededaaruit
zich
klaar
enen
duidelijk
rekenschap
centralisatie de
de toetreding
toetredingvan
vanleden,
leden,diedie
zich
klaar
duidelijk
rekenschaphadden
haddengegeven
gegevenvan
van
de
uiteindelijke bedoeling
Verbond. Het
Het N.V.V.
N.V.V.beschouwt
beschouwtzich
zichzelf
zelfimmers
immers als
alsde
de
de uiteindelijke
bedoeling van
van dit Verbond.
rechtmatige erfgenaam
erfgenaam der
der oude
oude beweging,
beweging, die dezelfde
rechtmatige
dezelfde doeleinden
doeleinden nastreeft,
nastreeft, doch
doch alleen
alleen in
in
vragen
van tactiek
tactiek afwijkt
afwijkt van deze
dezebeweging.
beweging.De
Demoderne
moderneV.Bew.
V.Bew.erkent
immerseveneens
eveneens
vragen van
erkent immers
de tegenstelling
tegenstelling van
van belangen
belangen van
vandedemaatschappelijke
maatschappelijkeklassen,
klassen,welke
welkeininhet
hetprivaat-bezit
privaat-bezitder
der
productiemiddelen
wil kloek,
kloek, welberaden
welberaden en
enenergiek
energiekden
denklassenklassenproductiemiddelen haar
haar oorsprong
oorsprong heeft
heeft en wil
zij
strijd voeren. Strijd
strijd
Strijd voeren
voeren dus
dus om
om het
hetbezit
bezitder
derproductiemiddelen.
productiemiddelen.En
Endezen
dezenstrijd
strijdvoert
voertzij
steeds
met de
de politieke
politieke partij,
partij, die
die eveneens
eveneenshetzelfde
hetzelfdedoel
doelnastreeft,
nastreeft,inintrouw
trouwbondgenootbondgenootsteeds met
schap.
Dat heeft
heefttengevolge
tengevolgegehad,
gehad,dat
datook
ookdedeconfessioneele
confessioneeleV.Bew.,
V.Bew.,die
dieuiteraard
uiteraardniet
nietden
den
schap. Dat
kl as senstrijd wil voeren, zich
Het Doorluchtig
DoorluchtigEpiscopaat
Episcopaatgaf
gafin
in1909
1909
klassenstrijd
zich krachtiger
krachtiger organiseerde.
organiseerde. Het
RK. zich
zichververals
en nadrukkelijke
nadrukkelijke wensch
kennen, dat
hun onderhoorige
onderhoorige R.K.
als zijn ernstige en
wensch te kennen,
dat de hun
eenigen en
en vereenigd
vereenigd zullen
zullen blijven
blijven in
in R.K.
RK.organisaties.
organisaties. Op
Op18
18Juli
Juli1909
1909werd
werdopgericht
opgerichthet
het
IOvakbonden
vakbonden
"Bureau
Roomsch-Katholieke Vakorganisatie",
Vakorganisatie", waarbij
waarbij zich
zich aansloten
aansloten 10
„Bureau voor de Roomsch-Katholieke
deR.K.
RK.V.Bew.
V.Bew.een
eennieuwe
nieuweweg
weggekozen,
gekozen, die
die
9356 leden.
leden. Hierdoor
Hierdoor werd
werd ook
ook door
door de
met 9356
eveneens
bleek te leiden
leiden tot
tot een
eenbetere
beterewerking
werkingder
derV.Bew.
V.Bew .
eveneens bleek
jaarverslagen, door
Bureau uitgegeven, wijzen
wijzen op
op een
eenvoortdurende
voortdurende uitbreiding
uitbreiding
De jaarverslagen,
door dit Bureau
der R.K.
RK. V.Bew.
V.Bew. tot
tot 1921,
1921, toen
toen er
erop
op1 IJan.
Jan.158.052
158.052leden
ledendeel
deelvan
vanuitmaakten.
uitmaakten.
der
1909het
hetChr.
Chr.Nat.
Nat.
Ook de
de Prot.-Chr.
Prot.-Chr. V.Ver.
V.Ver.breidden
breiddenzich
zichuit,
uit,sinds
sindsdeze
dezeininJuli
Juli1909
Ook
Jan. 1921
1921
V.Verbond gevormd
gevormd hadden.
hadden. Opgericht
Opgericht met
met 5000
5000 leden
leden telde
telde dit
dit Verbond
Verbond op iI Jan.
V.Verbond
76488 leden.
leden.
vakorganisatie, thans
thans vereenigd
vereenigd in het
het Alg.
Alg. Nederl.
Neder!.Vakverbond,
Vakverbond, bleven
bleven tot
tot aan
aan
De vakorganisatie,
1912 zonder onderling
1912
onderling verband.
verband. Het
Het heeft
heeft geruimen
geruimen tijd
tijd geduurd,
geduurd, eer
eer de
de verschillende
verschillendeV.Ver.,
V.Ver.,
bij wie,
wie, zooals
zooalsininhethet
eerste
jaarverslagstaat:
staat:„de
"deeconomische
economischeactie,
actie,onafhankelijk
onafhankelijkvan
van
bij
eerste
jaarverslag
daarbuiten liggend
streven of beginsel
beginsel op
op den
denvoorgrond
voorgrondstaat",
staat",elkaar
elkaarhebben
hebben gegeeenig daarbuiten
liggend streven
vonden. Op
Op initiatief
initiatiefvan
vanden
denNat.
Nat.Bond
Bondvan
vanHandelsHandels-enenKantoorbedienden
Kantoorbedienden„Mercurius"
"Mercurius"
vonden.
werd op 22 Juni
Juni 1912
Neder!.Verb.
Verb.van
vanNeutrale
NeutraleV.Ver.
V.Ver.gesticht
gestichtmet
metaanvankelijk
aanvankelijk2.680
2.680
1912 het Nederl.
werd
Ook in
in dit
ditVerbond
Verbondvermeerderde
vermeerderde geleidelijk
geleidelijk het
het ledental
ledental tot
tot1919,
1919,toen
toendoor
doormmassale
leden. Ook
as sale
aansluiting van groote
groote organisaties
organisaties van
van Overheidspersoneel
Overheidspersoneel deze
dezeVakcentrale
Vakcentraleeen
eenbeduidende
beduidende
plaats ging
ging innemen.
innemen.Het
Hetgrootst
grootstaantal
aantalleden
ledenwerd
werdhier
hierinin1920
1920saam
saamvereenigd,
vereenigd, zoodat
zoodat
plaats
dit Verb.
Verb. op
op 1I Januari
Januari 1921
1921 51983
51983 leden
leden telde.
telde.
ledental van
van het N.A.S.
N.A.S. dat
datna
nahet
hetonheil
onheilinin1903
1903steeds
steedsminder
minderorganisaties
organisaties in
in
Het ledental
zich vereenigde,
vereenigde, daalde
daalde in
in 1910
19IO zelfs
zelfs tot
tot 3.4541eden.
3.454Ieden. Deze
Deze Centrale
Centrale heeft
heeft in
inden
denrevolutionnairen
revolutionnairen
zich
158
158

na den
den oorlog
oorlog haar
haar ledental
ledental nog
nog weer
weer weten
weten op
op tetevoeren
voeren tot
tot48764
48764op
op I1 jan.
Jan. 1921.
1921.
tijd na
riode van
Er isis echter
echterdoor
doordedemalaise,
malaise, die
dievolgde
volgde op
opde
dekorte
korte pe
periode
van opbloei
opbloei van
van het
het
Er
economische leven
het eindigen
eindigen van
van den
den wereldoorlog,
wereldoorlog, thans
thans eenige
eenige teruggang
teruggang in
inden
den
economische
leven na
na het
omvang der
der geheele
geheele Nederl.
Neder!. V.B.
V.B. tetebespeuren.
bespeuren.
omvang
gevolgen van
van den
denoorlog,
oorlog,welke
welkeomwentelingen
omwentelingenveroorzaakten
veroorzaakten in
in CentraalCentraal- en
en
De gevolgen
Oost-Europa, hebben
hebben in
in het
het najaar
najaar van 1918
1918 ook de Nederl.
Neder!. V.Bew.
V.Bew. beroerd.
beroerd. De
De V.Ver.,
V.Ver., die
die
Oost-Europa,
welbewust den
den klassenstrijd
klassenstrijd willen
willenvoeren,
voeren,die
diehaar
haarmacht
machtaan
aanwillen
willenwenden,
wenden,om
omde
deproprowelbewust
ductiemiddelen aan
vraag van
van
ductiemiddelen
aan het
het private
private bezit
bezit te
te onttrekken,
onttrekken,werden
werdeninindie
diedagen
dagen voor
voor de vraag
Erwaren
warentoen
toenoogenblikken,
oogenblikken,dat
datde
deleiding
leidingder
dermoderne
moderne
van haar
haar theorie
theorie gesteld.
gesteld. Er
toepassing van
V.Bew. op de
de politieke
politieke verhouding
verhouding in
in ons
onsland
landeeneen
grooten
invloedoefende.
oefende.Op
Oppolitiek
politiek
V.Bew.
grooten
invloed
was dit
ditmedegedeeld
medegedeeld door
door den
denleider.
leider.De
Demoderne
modernearbeidersarbeidersterrein, in de
de Tweede
Tweede Kamer,
Kamer, was
terrein,
beweging -waartoe
waartoehet
hetN.V.V.
N.V.V.gerekend
gerekend werd
werd zou
- zou
naar
macht
den
Staatgrijpen.
grijpen.
beweging
naar
de de
macht
in in
den
Staat
nietgebeurd,
gebeurd,omdat
omdatdedeleiding
leidingder
dermoderne
moderneV.Bew.
V.Bew.den
denpartijleider
partijleiderniet
nietwenschte
wenschtetete
Dit isisniet
Op 20
20 Nov.
Nov.1918
1918werd
werddit
ditdoor
doorden
denVoorzitter
Voorzitter van
van het
het N.V.V.
N.V.V.in
inde
deTweede
TweedeKamer
Kamer
volgen. Op
gezegd. Dat
Dat daarbij
daarbij gedacht
gedacht werd
werd aan
aan de
dehistorie
historievan
van1903,
1903,isisuituitdie
dieredevoering
redevoeringeveneens
eveneens
gezegd.
gebleken. Er
Er was
was geleerd,
geleerd,dat
datdedearbeiders
arbeidersininons
onsland,
land,ten
tenaanzien
aanzienvan
vandergelijke
dergelijkegewichtige
gewichtige
gebleken.
Het spreekt,
spreekt, dat
dat de
de confessioneele
confessioneele V.Bew.,
V.Bew.,
gebeurtenissen, niet tot
totalle
alledaden
dadenbereid
bereidzijn.
zijn. Het
gebeurtenissen,
tvenals de
neutrale, welke
welke niet
niet streven
streven naar
naar het
hetcommunaal
communaal bezit
bezitder
derproductie-middelen,
productie-middelen,
Evenals
de neutrale,
geen geval
geval tot
tothet
hetvoeren
voerenvan
vanden
denklassenstrijd
klassenstrijdbereid
bereidwaren,
waren,een
eenklassenstrijd,
klassenstrijd,die
diedan
danzou
zou
in geen
Ditbelette
beletteniet,
niet,dat
datdoor
dooralle
allerichtingen
richtingender
derV.Bew.
V.Bew.inindie
die
zijn geëindigd
geëindigd in een
een revolutie.
revolutie. Dit
zijn
dagen bij de
de Regeering
Regeeringop
opverstrekkende
verstrekkendemaatregelen
maatregelen werd
werdaangedrongen.
aangedrongen.
dagen
neutr. V.Bew.
V.Bew.verlangde
verlangde o.m.:
o.m.:Volledige
Volledigeerkenning
erkenningder
dervakorganisatie,
vakorganisatie,onmiddellijke
onmiddellijke
De neutr.
tegemoetkoming in
financieelen nood
personeel in
van Rijk,
Rijk, Gemeente
Gemeente
tegemoetkoming
in den
den financieelen
nood van
van het
het personeel
in dienst van
en Spoorweg;
Spoorweg; invoering
invoering van
van een
eenambtenarenwet,
ambtenarenwet, na
naoverleg
overlegmet
metdedeorganisatie,
organisatie,onmiddellijke
onmiddellijke
invoering van den
den wekelijkschen
wekelijkschen rustdag
rustdag en een maximum
maximum arbeidsduur
arbeidsduur van
van 45
45 uur
uur per
perweek.
week.
R.K.Vakorganisatie
Vakorganisatie had
had een
eengroot
grootaantal
aantal voorstellen,
voorstellen,terwijl
terwijl de
demoderne
moderne
Ook het Bureau v. d. R.K.
de Regeering
Regeering indiende.
V.Bew.
eveneens een
een 15-tal
15-tal eischen
eischen bij
bij de
V.Bew. eveneens
Behalve
politieke eischen,
eischen,zooals
zooalsinvoering
invoering
van
vrouwenkiesrechtenenafschaffing
afschaffingder
der
Behalve politieke
van
vrouwenkiesrecht
de
invoering
van
den
wetteEerste
Kamer,
behoorde
tot
die
van
de
moderne
V.Bew.,
naast
Eerste Kamer, behoorde
die van de moderne V.Bew., naast de invoering van den wettelijken
8-uren dag,
dag, de
deeisch
eischvan
vansocialisatie
socialisatievan
vanalle
allebedrijven,
bedrijven,die
diedaarvoor
daarvoor ininaanmerking
aanmerking
lijken 8-uren
komen.
Hiermede werd
werd concreet
concreetvoorgesteld
voorgesteldde
deverwezenlijking
verwezenlijking van
van datgene,
datgene, wat
wat door
door de
de
komen. Hiermede
socialistische partijen
partijen van
van verschillende
verschillendeschakeeringen
schakeeringenjarenlang
jarenlangwas
wasnagestreefd.
nagestreefd.De
Demoderne
moderne
V.Bew. heeft
heeft sindsdien
sindsdien deze
dezeeisch
eischals
alshaar
haarvoornaamste
voornaamsteprogrampunt
programpuntgepropageerd.
gepropageerd.
Hiernaar
Sindsde
dedagen
dagenvan
vanNov.
Nov.1918
1918isiswel
welvoortdurend
voortdurendin
inde
de V.Bew.
V.Bew.
Hiernaar wordt gestreefd. Sinds
over
omwenteling van
van een
een productie
productie-wezen
gesproken, zijn
zijn hiervoor
hiervoor studiecommissies
studiecommissies
wezen gesproken,
over deze
deze omwenteling
aan
werk geweest
bezig, doch
doch in
in ons
onsland
landisiserertot
totdusverre
dusverreniets
nietsvan
vanterechtgeterechtgeaan het
het werk
geweest en
en nog bezig,
Mrt.1920
1920een
eenStaatscommissie
Staatscommissieingesteld,
ingesteld, om
om te
te onderonderkomen.
Wel werd
werd bij
bij K.B.
K.B.van
van11I IMrt.
komen. Wel
zoeken, door
door welke
welke wettelijke
wettelijke maatregelen
maatregelen de
devoortbrenging
voortbrengingen
enverdeeling
verdeelingvan
vangoederen
goederenmeer
meer
dienstbaar kunnen worden gemaakt
ook vertegenwoordigers
vertegenwoordigersder
der
gemaaktaan
aanhet
hetalgemeen
algemeen belang, waarin ook
V.Bew.
werdenopgenomen,
opgenomen,doch
dochresultaten
resultatenvan
vanden
denarbeid
arbeiddezer
dezercommissie
commissiezijn
zijnnog
nogniet
nietbekend.
bekend.
V.Bew. werden
De R.K. V.Bew.
V.Bew. heeft
heeft sinds
sindshet
hetvoorjaar
voorjaar van
van 1919
1919 nagestreefd
nagestreefd een regeling
regeling der
derbedrijfsorganibedrijfsorganisatie, terwijl
terwijl de
de neutrale
neutraleV.Bew.
V.Bew.alsalsprogrampunt
programpuntvaststelde
vaststeldededemedezeggenschap
medezeggenschapder
derarbeiarbeitijdsomstandighedenhebben
hebbenechter
echtergeleid
geleidtot
tottoestanden,
toestanden,
ders
in het
hetproductie-proces.
productie-proces.DeDetijdsomstandigheden
ders in
-
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waarbij
sterk door
door de
de economische
economische inzinking,
inzinking,de
deeischen
eischender
derV.Bew.
V.Bew.onvooronvoorwaarbij vele werkgevers, sterk
haar invloed op het economisch
leven onverzwakt
onverzwaktdoet
doet
waardelijk afwijzen.
afwijzen. Dat
Dat de V.Bew. echter haar
economisch leven
in de
de laatste
laatste jaren.
jaren. De
De stakingen
stakingen der
der
gelden, blijkt uit de verschillende gebeurtenissen, ook nog in
havenarbeiders
in
1920
en
der
metaalbewerkers
in
havenarbeiders in
en der metaalbewerkers in 1921/1922 zijn
er de
de bewijzen
bewijzen van.
van. InInzijn er
dien de
de V.Bew.
V.Bew. echter
echter blijft
blijft op
ophet
hetterrein,
terrein,waar
waarzij
zij haar
haar taak
taak behoort
behoort te
te vinden,
vinden,dan
danzal
zalzij
zij bij
bij
de verdere ontwikkeling van het
het maatschappelijk
maatschappelijk leven
leven een
eenbelangrijke
belangrijke rol
rol kunnen
kunnenen
enmoeten
moeten
nu hebben
hebben hare
hare vertegenwoordigers
vertegenwoordigers in
in de
deverschillende
verschillendeofficieele
officieeleinstituten
instituten
vervullen. Reeds nu
vervullen.
hun plaatsen ingenom~n.
Zoo
in
den
Hoogen
Raad
van
Arbeid,
een
instelling,
in
1919
totstand
stand
ingenomen. Zoo in den I-ioogen Raad
Arbeid, een instelling, in 1919 tot
gekom~n, die
volgens den Minister
Minister de
de verbinding
verbinding moest
m:>est zijn
zijn tusschen
tusschen de
demaatschappij
maatschappij en
en
gekomen,
die volgens
overheid, een permanente
permanente vertegenwoordiging
vertegenwoordiging van
leven bij
bij de
deorganen
organen
de overheid,
van het
het volle
volle sociale leven
van
staat, een
een instelling
instelling van
van georganiseerd
georganiseerd overleg
overleg tusschen
tusschen de
de Ver.
Ver. van
van werkgevers
werkgevers en
en
van den staat,
arbeiders
eenerzijds en
Min. v.
v. Arb.
Arb.anderzijds,
anderzijds, beiden
beiden voorgelicht
voorgelicht door
door hen,
hen, die
dievan
van
arbeiders eenerzijds
en het Min.
de
sociale wetgeving
wetgevingeen
eenbijzondere
bijzonderestudie
studiehebben
hebbengemaakt.
gemaakt. Op
Ophet
hetgebied
gebiedvan
vande
desociale
sociale
de sociale
Door
wetgeving
aarbij van
wetgeving heeft
heeft de
de V.Bew.
V.Bew. een
een taak,
taak, w
waarbij
bestuurders veel
van de
de bestuurders
veel wordt
wordt gevergd.
gevergd. Door
de instelling, na het
het eindigen
eindigen van
van den
denwereldoorlog,
wereldoorlog, van
vanhet
hetInternationale
InternationaleArbeidsbureau,
Arbeidsbureau,
met zijn
zijn jaarlijksche
jaarlijksche conferenties,
conferenties, waar
waar de
de sociale
socialewetgeving
wetgevingwordt
wordtvoorbereid,
voorbereid,isishet
hetgebied,
gebied,
waarop de
zich heeft
heeft tetebewegen,
bewegen, enorm
enorm uitgebreid.
uitgebreid. De
Dealgemeene
algemeenecrisis,
crisis,die
dietegentegenwaarop
de V.Bew. zich
woordig
in ons
ons
woordig internationaal
internationaalhet
het volksleven
volksleven bedreigt,
bedreigt, heeft
heeft vanzelfsprekend
vanzelfsprekendook
ook de
de V.Bew.
V.Bew. in
land geteisterd. Het aantal
aantal leden,
vooral gedurende
gedurende den oorlog en kort
kort na
na den
den oorlog
oorlogmet
met
leden, dat vooral
verm~erderd, nam
nam af,
af,hoewel
hoewelniet
nietzoo
zoosterk
sterkals
alsdestijds
destijdsde
degroei
groeiwas.
was.Maar
Maar
duizendtallen
is vermeerderd,
duizendtallen is
de
organisatie en
middelen der
der V.Bew. zijn
zijn thans
thans van dien
dien aard,
aard, dat
dat zij
zij in staat
staat is,
is, nietnietde organisatie
en de
de middelen
tegenstaande de moeilijkheden,
moeilijkheden, waarvoor
waarvoor zij
zij gepl
geplaatst
wordt, haar
haar taak
taak te
te vervullen.
vervullen. En
En die
die
tegenstaande
aatst wordt,
moeilijkheden,welke
welkevoortspruiten
voortspruiten uit
uitde
degevolgen
gevolgender
der
taak
is veelomvattend.
veelomvattend. Vooral
Vooral dedemoeilijkheden,
taak is
buitengewoon groot.
groot. Zij
Zij gaat
gaatechter
echteronverdroten
onverdroten voort,
voort,om
omde
debelangen
belangenvan
van
werkloosheid, zijn buitengewoon
bezwarensteeds
steedsgrooter
grooterworden.
worden.
de bij
bij haar
haar aangesloten
aangesloten leden
ledentetedienen,
dienen,niettegenstaande
niettegenstaandedede
bezwaren
Dat
daarbijdedeV.Bew.
V.Bew.zich
ûchzou
zoumoeten
moeten
Een groot
groot arbeidsveld
arbeidsveld ligt
ligtvoor
voorhaar
haaropen.
open.
Een
Dat
daarbij
tot haar
haar oorspronkelijke
oorspronkelijke taak:
taak:het
hethandhaven
handhavenenenverbeteren
verbeterender
derarbeidsvoorwaarden,
arbeidsvoorwaarden,
beperken tot
zooals nog onlangs
onlangs door
door een
autoriteit in de
de V.Bew.
V.Bew. werd
werdgeschreven,
geschreven, wordt
wordt door
door de
demeeste
meeste
zooals
een autoriteit
leden der
der V.Bew.
V.Bew. niet
nietaanvaard.
aanvaard. De
De eischen
eischen en
enverlangens
verlangens der
der V.Bew.
V.Bew.strekken
strekken zich
zichverder
verder
leden
Hoewel begrepen
begrepen wordt,
wordt, dat
dat vele
velezaken,
zaken,waarvoor
waarvoor de
de V.Bew.
V.Bew.strijdt,
strijdt,door
doorde
demacht,
macht,die
diezijzij
uit. Hoewel
kan ontwikkelen,
het duidelijk
duidelijkdat
datdaarnaast,
daarnaast, vooral
vooraltengevolge
tengevolge
kan
ontwikkelen, verkregen
verkregen kunnen
kunnen worden,
worden, is het
van de
degebleken
geblekennoodzakelijkheid
noodzakelijkheidder
derwettelijke
wettelijkevaststelling
vaststellingvan
vanverschillende
verschillendesociale
socialemaatmaatErvalt
valtnog
nogweinig
weinigvan
van
de V.Bew.
V.Bew.meer
meeren
enmeer
meerhierop
hierophaar
haarkracht
krachtzal
zalconcentreeren.
concentreeren.Er
regelen, de
te zeggen,
zeggen, of
ofde
deontwikkeling
ontwikkelingder
derV.Bew.
V.Bew.zal
zalgaan
gaanininde
derichting
richtingvan
vanhet
hetpolitieke
politiekeleven.
leven.Veel
Veel
zalontwikkelen.
ontwikkelen.
zal er van
van afhangen,
afhangen, op
op welke
welke wijze
wijze het
heteconomisch
economischgebeuren
gebeurenzich
zichverder
verderzal
zal
Indien
de:
tegenwoordige behandeling
behandeling van
vanallerlei
allerleisocialen
socialenwetgevenden
wetgevendenarbeid,
arbeid,verband
verband
Indien de
' tegenwoordige
houdende
het bedrijfsleven,
bedrijfsleven, geconcentreerd
geconcentreerd wordt
wordt in
in afzonderlijke
afzonderlijke instituten,
instituten, dan
dan zal
zal
houdende met het
daarop de
de V.Bew.
V.Bew.zeker
zekergrooten
grooteninvloed
invloed
uitoefenen,of of
daaraanmisschien
misschiendaadwerkelijk
daadwerkelijk
daarop
uitoefenen,
daaraan
deelnemen.
d eelnemen.
het sociale
sociale leven
leven isishet
hetgewenscht,
gewenscht,dat
daterervoortdurend
voortdurend
Voor een rustige ontwikkeling van het
zij tusschen
tusschende
deorganisaties
organisatiesder
derwerkgevers
werkgevers en
ender
derarbeiders.
arbeiders. De
Detijd,
tijd,dat
dateenzijdig
eenzijdigdede
overleg zij
werkgevers de
arbeidsvoorwaarden vaststelden,
vaststelden, isis voor
voorgoed
goedvoorbij.
voorbij.De
Deontwikkeling
ontwikkelingder
der
werkgevers
de arbeidsvoorwaarden
V.Bew. in de
de laatste
laatste jaren
jaren heeft
heeft daaraan
daaraan een einde
einde gemaakt.
gemaakt. Indien
Indiendoor
door overheid
overheid of
of werk-
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getracht zou
zou worden
wordendedeV.Bew.
V.Bew.uituit
te schakelen
dan
zullen
botsingen
niet
uitblijven.
gevers getracht
te schakelen
dan
zullen
botsingen
niet
uitblij
vens
schade der
der gemeenschap.
gemeenschap. Het
Het lijkt
lijkt ons
ons geboden,
geboden, dat
dat van
van weerszijden
weerszijden wordt
wordtaangestuurd
aangestuurd
tot schade
samenwerking, die
diegegrondvest
gegrondvestisisop
opwaardeering.
waardeering. Dit
Ditzal
zaltot
totdedebeste
besteuitkomsten
uitkomstenvoeren.
voeren.
op samenwerking,
_partijvoor
voordedearbeiders
arbeidersnaast
naast
Daarbij moet de
de V.Bew.
V .Bew.ten
tenslotte
slotteworden
worden
gelijkberechtigde
Daarbij
dede
gelijkberechtigde
_partij
werkgevers in
inhet
hetproductieproces.
productieproces.Bevredigende
Bevredigendetoestanden,
toestanden,ten
tenbate
bateonzer
onzervolksgemeenvolksgemeende werkgevers
schap, zullen
zullen hierdoor
hierdoor zeker
zeker worden
worden bevorderd.
bevorderd.
schap,

16
16r
18981 923.
1898-1923.

66

DE MIDDENSTANDSBEWEGING
DOOR
A. INGENOOL
INGENOOL

Directeur van het
hEt Bureau
Bureauvan
vanden
denNederlandschen
Nedfrlandschen Middenstandsfond.
Middenstandsl:ond.
JR., Directeur

B
B

ijij het
het nagaan
nagaanvan
vanhetgeen
hetgeenininons
ons
vaderlandgedurende
gedurendededelaatste
laatste2525jaren
jarenop
opzoo
zoovelerlei
velerlei
vaderland
gebied
is geschied,
geschied,mag
magdedevermelding
vermeldingvan
vanhet
hetontstaan
ontstaander
derMiddenstandsbeweging
Middenstandsbeweging
gebied is
daarmede ook
ook van
vande
deplaats,
plaats,die
diededeorganisatie
organisatievan
vanden
denmiddenstand
middenstandhecdën
heden ten
ten
en daarmede
dage
in onze
onzemaatschappij
maatschappij inneemt,
inneemt, zeker
zeker niet
nietachterwege
achterwege blijven.
blijven. Dit
Dit tetemeer,
meer,daar
daar
dage in
de genoemde
genoemde beweging
beweging zich
zich steeds
steedsgekenmerkt
gekenmerkt heeft
heeftdoor
dooreen
eenstreven
strevennaar
naarerkenning
erkenningenen
welter
terzake
zakegerekend
gerekendkan
kanworden
worden
ondersteuning van
van het
het wettig
wettiggezag,
gezag,en
enhaar
haarvermelding
vermeldingdus
duswel
in
een „Gedenkboek",
•• Gedenkboek", dat
dat aan
aan het
hetNederlandsche
Nederlandsche volk
volkgeschonken
geschonken zal
zal worden
worden als
alseen
eenherherill een
innering aan de
de eerste
eerste 25
25jaren
jaren der
der zoo
zoogelukkige
gelukkige regeering
regeering zijner
zijner Koningin.
Koningin.
Wanneer
woord „middenstand"
"middenstand" gebezigd
gebezigd wordt,
wordt, dient
dient men
menwel
Wanneer hier
hier het woord
welallereerst
allereersttete
zijn
bedenken, dat
dat daarmede
daarmede niet de
de middenstand
middenstand in
inzijn
zijn geheelen omvang
omvang wordt
wordt bedoeld. Al zijn
er geen
geen grenzen
grenzen tetetrekken,
trekken, die
dieeenerzijds
eenerzijdsafbakenen
afbakenen waar
waar de
demiddenstand
middenstand feitelijk
feitelijk begint,
begint,
anderzijds
waar de overgangen
overgangen van en
en naar
naar de
de beide
beide andere
andere standen,
standen,
anderzijds waar
waar hij
hij eindigt,
eindigt, m.a.w. waar
die hem
hem omringen,
omringen, zijn
zijn gelegen,
gelegen, daar
daar st
staat
het toch
toch vast,
vast, dat
dat tot
totden
denmiddenstand
middenstand behooren
behooren
aat het
al degenen, die zich
zich niet
niet kunnen
kunnen of
ofwillen
willenrekenen
rekenen tot
tot het
hetz.g.
z.g.„proletariaat"
"proletariaat" of
of tot
totde
degrootgrootal
bezittende klasse,
klasse, welk
welk ambt,
ambt, welke
welke betrekking
betrekking of
of welk
welk bedrijf
bedrijf men
men ook
ookuitoefent
uitoefentofofwelke
welke
bezittende
men in
in de maatschappij
maatschappij ook
de middenstandsmiddenstandspositie men
ook vervult.
vervult. Echter zij, die betrokken zijn bij de
beweging, zij
dus, die
die zich
zich als middenstanders
middenstanders georganiseerd
georganiseerd hebben,
een
beweging,
zij dus,
hebben, vormen
vormen slechts een
gedeelte, hoewel een
een zeer
zeer belangrijk
belangrijk gedeelte, van
van dien
dien middenstand;
middenstand; het
het zijn
zijnde
dezelfstandig
zelfstandig
heeftdeze
deze
handeldrijvenden, speciaal
Want alal heeft
handeldrijvenden,
speciaalde
de neringdoenden,
neringdoenden,en
en de
de klein-industrieelen.
klein-industrieelen. Want
groep niet het
het monopolie
monopolie van
van het
het woord
woord „Middenstand",
"Middenstand", de
de overige
overige groepen
groepen hebben
hebben zich
zich
groep
nimmer als zoodanig
zoodanig georganiseerd,
georganiseerd, zoodat,
zoodat, als
als men
men spreekt
spreekt van
van„middenstandsbeweging"
"middenstandsbeweging"
nimmer
en „middenstandsorganisatie",
•• middenstandsorganisatie", stilzwijgend
stilzwijgend bedoeld
bedoeld wordt
wordt de
de actie,
actie, welke
welke door
door de
dekleinkleinhandelaars
en
de
klein-industrieelen
hier
te
lande
gevoerd
wordt.
handelaars en
klein-industrieelen
te lande gevoerd wordt.
werd begonnen
begonnen in navolging
navolging van
van België,
België,
De beweging
beweging dateert
dateert van
van het
hetjaar
jaar I902,
1902, en werd
waar
jaren te voren
voren was
was ontstaan.
ontstaan. In
InAntwerpen
Antwerpen (I899)
Namen (I90I)
(1901) waren
(1899) en in Namen
waar zij
zij eenige jaren
reeds
den middenstand
middenstand - "de
kleine burgerij", zooals
zooals men
men hem
hem daar
daar toen
toen
reeds congressen voor den
„de kleine
nog noemde - gehouden, en het
het isisvooral
vooral geweest
geweestnaar
naaraanleiding
aanleidingvan
vanlaatstbedoeld
laatstbedoeldcongres,
congres,
lande de
de stoot
stoot tot
tothet
hetstichten
stichtenvan
vaneen
eenmiddenstandsorganisatie
middenstandsorganisatie gegeven
gegevenwerd.
werd.
dat ook hier te lande
Dat congres
congres werd
werd n.l.
n.l. door
dooreenige
eenigeAmsterdamsche
Amsterdamsche middenstanders
middenstandersbijgewoond,
bijgewoond,onder
onderwie
wie
J.
J. S. NIEUWSEN,
MEuwsEN, de
de man,
man, die
die later
later bleek
bleek voorbeschikt
voorbeschikt te
zijn de pionier
pionier van de
de beweging
beweging in
in
te zijn
Nederland te worden.
worden. Van
Van de
de toenmalige
toenmalige Regeering
Regeering (Ministerie
(Ministerie-DR.
KUYPER I90I-I904)
-D R. KUYPER
1901-1904)
Nederland
men tevens
tevensgedaan
gedaan tetekrijgen,
krijgen, dat
datzij
zij zich
zichofficieel
officieelop
opdat
datcongres
congresdeed
deedvertegenwoordigen,.
vertegenwoordigen,
wist men
waartoe
Prof. M.
NOORDTZIJ te Kampen
Kampen werd
werd aangewezen
aangewezen 1).
waartoe Prof.
M. NOORDTzIJ
dan ook
ook deze
deze mannen
mannen uit
uitNamen
Namenteruggekeerd
teruggekeerdwaren,
waren,vingen
vingenzijzijonmiddellijk
onmiddellijk
Toen dan
aan een congres
congres op
ol' Nederlandschen
Nederlandschen bodem
bodem voor
voor te
te bereiden,
bereiden, waarvan
waarvan de opzet
opzet uitging
uitging van
van
aan
I)
Diensverslag,
verslag,over
overditditcongres
congresuitgebracht,
uitgebracht,isisgeplaatst
geplaatstin
inde
deNederl.
Neder!.Staatscourant
Staatscourant van
van 33 December
December
r) Diens
IgoI
283.
z goi No. 283.
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de „Algemeene
"AlgemeeneWinkeliers-Vereeniging"
Winkeliers-Vereeniging" te
te Amsterdam
Amsterdam 1) in samenwerking
samenwerking met de „Belgische
"Belgische
Vereeniging voor
en verdediging
verdediging der
der belangen
belangen der
der Kleine
Kleine Burgerij".
Burgerij". De
Dekrachtige
krachtige
Vereeniging
voor studie
studie en
daad,
daarmede verricht werd,
werd, heeft
heeft den
denmiddenstand
middenstandininNederland
Nederlandals
als't 'tware
warewakker
wakker
daad, welke daarmede
geschud en
en de
deorganisatiezin
organisatiezinover
overhem
hemvaardig
vaardigdoen
doenworden,
worden,want,
want, toen
toeneenmaal
eenmaal dit
dit„Derde
"Derde
geschud
Internationaal Congres
Congres voor
voor den
den Handeldrijvenden
Middenstand" in
in Amsterdam
Internationaal
Handeldrijvenden Middenstand"
Amsterdam op 33 en
en44
gehouden werd,
werd, waren
waren inmiddels
inmiddels overal
overal in
in den
den lande
landereeds
reedsmiddenstandsmiddenstandsSeptember
September 1902 gehouden
in het
hetleven
levengeroepen.
geroepen.Ongeveer
Ongeveer12o
120vereenigingen
vereenigingenwaren
warenten
tencongresse
congresse
vereenigingen 2) in
officieel
personen uit
uit binnen-en
binnen-enbuitenbuitenofficieel vertegenwoordigd,
vertegenwoordigd, terwijl
terwijl niet
niet minder
minder dan
dan ruim
ruim 1600
i600 personen
Uitv~rend Comité
Comi.tébestond
bestond
van het
het congres
congres zich
zich hadden
hadden -doen
.doen inschrijven.
inschrijven. Het Uitvoerend
land als leden van
deheeren
heerenJ.J.S. S.
MEUWSEN, Voorzitter;
Voorzitter;C.C.H.H.
VANDEN
DENVELDEN,
VELDEN, Secretaris
Secretaris en
enG.G.MULLER,
MULLER,
uit de
NIEUWSEN,
VAN
Penningmeester, allen te Amsterdam,
Amsterdam, van
van wie
wieeerstgenoemde
eerstgenoemdehet
hetalgemeen
algemeensecretariaat
secretariaatwaarwaarnadat het
hetcongres
congresals
alszijn
zijnalgemeen
algemeen
voorzitter
benoemde
Prof.
M. NOORDTZIJ
nam, nadat
voorzitter
benoemde
denden
heerheer
Prof.
M. NOORDTZIJ
te Kampen.
Kampen. ZEx.
ZEx.DR.
DR.A.A.KUYPER,
KUYPER, Minister van Binnenlandsche
Binnenlandsche Zaken;
Zaken; ZEx. MR.
MR. J.J. C.
C.DE
DE
MAREZOYENS,
Minister
Waterstaat,
MR. J.J. A.
A.LOEFF,
LOEFF, Minister
MAREZ
OYENS,
Ministervan
van
Waterstaat,Handel
Handelen
enNijverheid;
Nijverheid; ZEx.
ZEx. MR.
Minister
MR.G.G.VAN
VANTIENHOVEN,
TIENHOVEN, Commissaris
Noord-Holland
van Justitie;
Justitie; ZEx.
ZEx.MR.
Commissarisder
derKoningin
Koningin in
in Noord-Holland
en de
de heer
heerMR.
MR.W.
W.F.F.
VANLEEUWEN,
LEEUWEN, Burgemeester
hunne bebeVAN
Burgemeester van
van Amsterdam, verleenden
verleenden hunne
scherming
aanhet
hetcongres,
congres,terwijl
terwijldede
heer
P.TVTEIN
J. TUTEIN
NOLTHENIUS als vertegenwoordiger
vertegenwoordiger
scherming aan
heer
R. R.
P. J.
NOLTHENIUS
der Nederlandsche
Nederlandsche Regeering
Regeering optrad.
optrad.
der
dit congres
congres in
inbehandeling
behandelinggeweest,
geweest,onderwerpen
onderwerpenvan
vanden
den
Talrijke onderwerpen
onderwerpen zijn
zijn op dit
Talrijke
meest uiteenloopenden aard,
aard, doch
doch die
diealle
allehet
hetmiddenstandsbelang
middenstandsbelangraakten,
raakten,en
endie
diegebaseerd
gebaseerd
waren
het treffen
treffen van
vanmaatregelen
maatregelenom
omdedebestaanszekerheid
bestaanszekerheid van
van den
denmiddenstand
middenstandteteververwaren op het
hoogen of om
om ongezonde
ongezonde toestanden
toestanden ten
ten bate
bate van
van't'talgemeen
algemeenen
envan
vanden
denMiddenstand
Middenstandininhet
het
hoogen
verbeteren. Waar het echter voor het
het eerst
eerst was,
was, dat
dat de
de Nederlandsche
NederlandscheMiddenstand
Middenstand
bijzonder te verbeteren.
als zoodanig bijeen
bijeen kwam,
kwam, is het
het begrijpelijk,
begrijpelijk, dat ten
ten·. aanzien
onderwerpen niet
niet
aanzien van
van de meeste onderwerpen
een eenparig oordeel direct verkregen werd. Op twee punten
punten verschilden
verschildenevenwel
evenwelde
demeeningen
meeningen
niet, en deze
deze waren
waren dan
dan ook
ook van
van buitengewone
buitengewone beteekenis
beteekenis te achten.
achten. Het
Het eerste
eerste betrof
betrof de
de met
met
algemeene
stemmen aangenomen
aangenomen conclusien
conc1usien naar
naar aanleiding
aanleiding van
van een
een rapport,
rapport, uitgebracht
uitgebracht
algemeene stemmen
Heeswijk over
over "Verheffing
„Verheffing van den
NOUWENS teteHeeswijk
den Handeldrijvenden
HandeldrijvendenMiddenstand
Middenstand
DR. J.
J. NOUWENS
door DR.
door het vereenigingsleven",
vereenigingsleven", en
welke conclusien
conc1usien o.m. inhielden
inhielden het
het besluit
besluit ininbeginsel
beginseltot
tot
door
en welke
oprichting van eenen algemeenen
algemeenen bond
bond van
van vereenigingen
vereenigingen van
van den
den handeldrijvenden
handeldrijvenden middenmiddenstand, die eerbiedigen
eerbiedigen moest
moest zelfstandigheid
zelfstandigheid in
in eigen
eigenkring
kringvan
vande
deaangesloten
aangeslotenvereenigingen.
vereenigingen.
tweede betrof
betrofeen
eenbesluit,
besluit,om
omhet
hetvolgende
volgendejaar
jaar(1903)
(1903)een
eennationaal
nationaalmiddenstandscongres
middenstandscongres
Het tweede
te Rotterdam
Rotterdam te
te houden,
houden, waar
waar dan
dan getracht
getrachtzou
zouworden
wordenbetreffende
betreffendede
deverschillende
verschillendeonderonderwerpen
meer positieve
positieve uitspraken
uitspraken teteverkrijgen.
verkrijgen.
werpen meer
spoedig een
een feit
feit geworden.
geworden. De
De NederNederoprichting van
van een
een bond,
bond, als bovenbedoeld, is spoedig
De oprichting
landsche Bond van
van Vereenigingen
Vereenigingen van
vanden
denHandeldrijvenden
Handeldrijvenden Middenstand
Middenstandwerd
werdofficieel
officieel
landsche
3 ), en verkreeg de
gesticht in een vergadering,
vergadering, gehouden te
te Utrecht
Utrechtop
op 29 Januari 1903 3),
de Koninklijke
Zijn zetel is
is gevestigd
gevestigd te
te Utrecht.
Utrecht.
lijke goedkeuring
goedkeuring bij
bij besluit
besluit van
van 13
13 Juni
Juni 1903. Zijn
Opgericht i1Maart
Maart igoo.
1900.
II)) Opgericht
Vaak zijn
Handelsvereenigingen genoemd.
genoemd.
zijn deze
deze organisaties ook Winkeliers- of Handelsvereenigingen
2) Vaak
3) In 1905
1905 veranderde
veranderde de bond
bond zijn
zijn naam
naam in
in „Nederlandsche
"Nederlandsche Bond
Bondvan
vanvereenigingen
vereenigingen van
vanden
denHandelHandeldrijvenden
van den
den Industrieelen
Industrieelen Middenstand,
Middenstand,genaamd
genaamd „De
"DeMiddenstandsbond".
Middenstandsbond".(Kon.
(Kon.goedgekeurd
goedgekeurd
drijvenden en van
1II1 October
October Igo6).
1906).
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Met het
congresisis dus
dus in 1902
Met
het houden
houden van
van het
hetreeds
reeds genoemde
genoemde internationaal
internationaal congres
I902 de
de
zij met
metkracht
kracht voortgezet,
voortgezet,
Nederland begonnen,
begonnen, en
en sedert
sedert isiszij
beweging van den middenstand in Nederland
zoodat zij
hechte en
en uitgebreide
uitgebreide organisatie
organisatie beschikt.
beschikt. Ja,
Ja, ons
onsland
landstaat
staatinindit
dit
zoodat
zij thans over een hechte
opzicht wel aan
aan de spits
spits van
van alle
alle landen
landen van
van Europa,
Europa, hoewel
hoewel in
in België,
België,Duitschland,
Duitschland,ZwitserZwitserland en in
in de
devoormalige
voormalige monarchie
monarchie Oostenrijk-Hongarije
Oostenrijk-Hongarije ook
ook een
een goed
goedgeorganiseerde
georganiseerde midmiddenstand
gevestigd.
denstand is gevestigd.

Vó6r
gemeenten van
van ons
ons land
landMiddenstandsvereenigingen
Middenstandsvereenigingen
waren reeds
reeds in enkele gemeenten
Vóór I902
1902 waren
I885 te
te Delft
Delft
gevestigd, die echter
echter zonder
zonder onderling
onderling verband
verband hare
hare actie voerden. Zoo
Zoo werd
werd in
in 1885
opgericht de "Delftsche Handelsvereeniging"; in I888 te Utrecht de "Utrechtsche Handels-opgerichtd„DlfsHanevrig";18teUrchd„ seHanlvereeniging"; in
I892 te
te Haarlem
Haarlem de
de„Haarlemsche
"Haarlemsche Handelsvereeniging",
Handelsvereeniging", en
te Utrecht
Utrecht
vereeniging";
in 1892
en te
RK. winkeliers
winkeliers en
en kleinhandelaren;
kleinhandelaren; in 1897
I897 te
te
"Leo-Vereeniging", eene organisatie
organisatie van
van R.K.
de „Leo-Vereeniging",
Middelburg
Vereeniging "Handelsbelang"
Deventer de
de „Deventer
"Deventer HandelsverHandelsverMiddelburg de
de Vereeniging
„Handelsbelang"en
en te
te Deventer
eeniging";
in 1898
I898teteRotterdam
Rotterdamdede„Handelsvereeniging-Rotterdam"
"Handelsvereeniging-Rotterdam" 1) en
en teteNijmegen
Nijmegen
eeniging"; in
de „Nijmeegsche
"Nijmeegsche Handelsvereeniging",
Handelsvereeniging", enz. Men
Men ziet:
ziet: geen
geendezer
dezervereenigingen
vereenigingendroeg
droegnog
nog
wijl deze
deze eerst
eerst met
met het
het congres
congres in
in 1902
I902 in zwang is gekomen.
gekomen.
"middenstand" 2), wijl
den naam van „middenstand"
Een poging, in
in 19o1
I90I gedaan,
gedaan, om een opgave
opgave te
te verkrijgen
verkrijgen van de
de toen
toen in
in het
hetland
landgevestigde
gevestigde
middenstandsvereenigingen, wees
dat er
er 23
middenstandsvereenigingen,
wees uit, dat
23 bestonden.
bestonden. Aangenomen
Aangenomen kan
kan echter
echter worden,
worden,
dat deze opgave niet
niet volledig
volledig was.
was.
dat
organisatiegeest onder de middenstanders
middenstanders pas goed
goed te
te ontont1902 begon evenwel de organisatiegeest
In I902
waken. Overal werden vereenigingen
voor
en
door
hen
gesticht,
waarvan
de
meeste
op
neutralen
vereenigingen voor en door hen gesticht, waarvan de meeste op neutralen
grondslag werden
ook van
van Roomsch-Katholieke
Roomsch-Katholieke zijde
zijde werd
werd ernstig
ernstig en
enhard
hard
grondslag
werden gevestigd.
gevestigd. Doch ook
gewerkt om confessioneele
confessioneele middenstandsvereenigingen
middenstandsvereenigingen te
en het
het was
wasininhet
hetbisdom
bisdom
gewerkt
te stichten, en
's-Hertogenbosch,
pogingen allereerst
allereerst groot
groot succes
succes hadden.
hadden. Toen
Toendan
danook
ookhet
hetjaar
jaar
's-Hertogenbosch, dat
dat deze pogingen
I903
aanving bestonden
bestonden b.v.
b.v. in
inden
denBosch,
Bosch,Waalwijk,
Waalwijk,Heeswijk,
Heeswijk,Eindhoven,
Eindhoven, Schijndel,
Schijndel,
1903 aanving
in
Tilburg, Oss, Zevenbergen,
Zevenbergen, Grave,
Oirschot, Vechel en
en ook
ook in
Tilburg,
Grave, Nijmegen,
Nijmegen, Helmond,
Helmond, Best,
Best, Oirschot,
Roermond
Sittard reeds
reeds zulke
zulke vereenigingen,
vereenigingen, die
alle zich ten
ten doel
doelstelden
steldende
debelangen
belangen
Roermond en
en Sittard
die alle
van
middenstand te behartigen
behartigen overeenkomstig
overeenkomstig de
beginselen van
van den R.K.
RK. godsdienst
godsdienst
van den middenstand
de beginselen
25 April
April 1902,
I902, met zetel te
te 's-Hertogenbosch,
's-Hertogenbosch,
voorts als
als afdeelingen
afdeelingen optraden
optraden van de op
op 25
en die voorts
gestichte
"RK. Vereeniging
Vereeniging van
van den
den Handeldrijvenden
Handeldrijvenden en Industrieelen
Industrieelen Middenstand
Middenstand „De
"De
gestichte „R.K.
Hanze" ft.
Zoowel alle
alle neutrale
neutrale als
als deze
deze R.K.
RK. vereenigingen
vereenigingen traden
traden grootendeels
grootendeels toe tot
tot den
den
Hanze"
". Zoowel
Middenstandsbond, die
dievolgens
volgensArt.
Art. 2 zijner statuten bedoeld
hier reeds meermalen genoemden Middenstandsbond,
was om „in
"in federatieve
federatieve samenwerking
samenwerking de zedelijke
zedelijke en
en de
de stoffelijke
stoffelijke belangen
belangen van
van den
den handelhandelwas
drijvenden
(later
ook
van
den
industrieelen)
middenstand
te
behartigen
en
te
bevorderen",
drijvenden (later ook
den industrieelen) middenstand te behartigen en te bevorderen",
hij zich te ontonten die om zulks
zulks te
te kunnen
kunnen doen, in Art.
Art. 44 dier
dier statuten
statuten ook
ook vastgelegd
vastgelegd had, dat hij
houden heeft „van
"van alle
alle bemoeiingen
bemoeiingen op
op godsdienstig
godsdienstig en
enstaatkundig
staatkundig gebied."
gebied."
houden
De middenstandsorganisatie
middenstandsorganisatie gaf dus een
een prachtig
prachtig beeld
beeld van
vaneensgezindheid
eensgezindheiden
ensasaamámhoorigheidsgevoel, doordat
de landelijke
landelijke federatie
federatie ten
tenslotte
slottevruchtbare
vruchtbaresamenwerking
samenwerking
hoorigheidsgevoel,
doordat in
in de
1)
De„Handelsvereeniging-Rotterdam"
"Handelsvereeniging-Rotterdam" isisinin1919
1919samengesmolten
samengesmolten met
met de
deinin1900
1900eveneens
eveneensininRotterRotter1) De
dam opgerichte vereeniging „Winkeliers"Winkeliers- en
en Handelsbelangen".
Handelsbelangen".
a) Oorspronkelijk
2)
Oorspronkelijkisiseenige
eenigestrijd
strijdontstaan
ontstaanof
ofhet
hetmoest
moest zijn
zijn „middenstand"
"middenstand" of
of „middelstand".
"middelstand" .Een
Een enquête,
enquête,
indertijd
Nederl.taalgeleerden
taalgeleerden gehouden,
gehouden, heeft
heeft met
met 77tegen
tegen44stemmen
stemmenuitgemaakt,
uitgemaakt,dat
dathet
hetmoet
moet
indertijd onder
onder i1 1i Nederl.
zijn „middenstand".
"middenstand".
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heerschte. Evenwel
Evenwel waar
waar alles slechts
slechts tijdelijk
tijdelijk is, kwam
kwam ook
ook hier
hier een
eenverandering.
verandering. Nadat
Nadatde
de
heerschte.
Middenstandsbond
October 1911
191 I een buitengewone
buitengewone vergadering
vergadering te
Utrecht had
had gegeMiddenstandsbondop
op 16
16 October
te Utrecht
waarin een
een motie
motie werd
werdaangenomen,
aangenomen,welke
welketetekennen
kennengaf,
gaf,dat
datde
detoenmaals
toenmaalsaanhangige
aanhangige
houden, waarin
tariefwet
van
Minister
KOLKMAN
als
in
strijd
met
de
belangen
van
den
middenstand
moest
tariefwet
Minister KOLKMAN als in strijd met de
van den middenstand moest
worden
mitsdien op
opverwerping
verwerpingdaarvan
daarvan bij
bij de
deStaten-Generaal
Staten-Generaaldiende
diendeteteworden
worden
worden geacht en mitsdien
aangedrongen,
RK. Middenstandsorganisaties
Middenstandsorganisaties zich
ûch geleidelijk
geleidelijk uit
uit den
den Bond
Bondterugterugaangedrongen, hebben
hebben de R.K.
getrokken.
afscheiding, die
dieden
denMiddenstandsbond
Middenstandsbondaanvankelijk
aanvankelijk wel
welverzwakte,
verzwakte,heeft
heeft
getrokken. Deze afscheiding,
aan de organisatie van den
Middenstand zelf
zelfblijkbaar
blijkbaar geen schade gebracht. In
Innavolging
n.avolging
den R
R. K. Middenstand
van „De
"De Hanze"
Hanze"tete's-Hertogenbosch
's-Hertogenbosch(heervoren
(hiervorenreeds
reedsgenoemd)
genoemd)zijn
zijndaarop
daaropook
ookininde
deandere
andere
van Nederland
Nederland dergelijke
dergelijke organisaties
organisaties opgericht.
Hanze" in
in het
hetbisdom
bisdom
bisdommen van
opgericht. "De
„De Hanze"
Breda,
werd gesticht
gesticht op
op 30
30April
April 1903;
1903; „De
"DeHanze"
Hanze"ininhet
hetaardsbisdom
aardsbisdom Utrecht
Utrecht op
op 21
21 SepBreda, werd
tember
Vereeniging „R.K.
"RK. Limburgsche
Limburgsche Middenstand"
Middenstand"voor
voorhet
hetbisdom
bisdomRoermond
Roermond
tember 1908; de Vereeniging
op io
IQMaart
Maart 1913
1913 en
en „De
"DeHanze"
Hanze"ininhet
hetbisdom
bisdomHaarlem
Haarlemop
op1I Maart
Maart1914.
1914.Deze
Deze55diocesane
diocesane
bonden
traden op 99 December
December 1915
1915in
ineen
eencentraal
centraalverband:
verband: „de
"deNederlandsche
Nederlandschefederatieve
federatieve
bonden traden
Katholieke diocesane
diocesane standsstands-en
enkatholieke
katholieke nationale
nationale vakvereenigingen
vakvereenigingen van
van middenmiddenBond van Katholieke
standers",
genaamd „De
"DeNederlandsche
NederlandscheRoomsch-Katholieke
Roomsch-KatholiekeMiddenstandsbond",
Middenstandsbond",waarvan
waarvan
standers", genaamd
de zetel te
te Utrecht
Utrecht gevestigd
gevestigdwerd.
werd.
Inmiddels hebben de
de middenstanders
middenstanders zich
ûch niet
niet alleen
alleen in
inalgemeene
algemeene middenstandsvermiddenstandsvereenigingen
standsorganisatiesbeschouwd
beschouwd moeten
moeten worden
georganiseerd,zij
zijhebhebeenigingen -diedie
alsals
standsorganisaties
worden-georganiseerd,
ben ook
ook begrepen,
begrepen, dat
dat vele specifique belangen
belangen slechts
slechts vaksgewijze
vaksgewijze behartigd konden worden.
worden.
En zoo zijn in ons
ons land
land gedurende
gedurende de
de laatste
laatste 25
25 jaren
jaren ook
ook zeer
zeer vele
vele middenstandsvakorganisaties
middenstandsvakorganisaties
die meestal
meestal landelijk
landelijk zijn
zijn opgezet
opgezet met
met afdeelingen
afdeelingen in
inonderscheidene
onderscheideneplaatplaattot stand gekomen, die
Bijna geen vak meer, vooral in de klein-industrie,
klein-industrie, of
of het
het kan
kan bogen
bogen op
op een
een eigen
eigenorganisatie,
organisatie,
sen. Bijna
hetzij op neutralen, hetzij
hetzij op confessioneelen
confessioneelen grondslag.
grondslag. Aannemers,
Aannemers, bakkers,
bakkers, barbiers,
barbiers, bebehetzij
hangers,
boekhandelaren, bouwers, brandstoffenhandelaren,
brandstoffenhandelaren, drogisten, drukkers,
drukkers, electriciens,
electriciens,
hangers, boekhandelaren,
molenaars, grossiers,
grossiers, horlogemakers,
horlogemakers, hotelhouders,
hotelhouders,kleermakers,
kleermakers,klompenmakers,
klompenmakers,koffiehuiskoffiehuishouders, kruideniers,
kruideniers, kunsthandelaren,
kunsthandelaren, loodgieters,
loodgieters, mandenmakers,
mandenmakers, manufacturiers,
manufacturiers, melkmelkhouders,
handelaren, meubelmakers,
meubelmakers, nm,ineraalwaterhandelaren,
rijwielhandelaren en
-herstellers,
handelaren,
ineraalwaterhandelaren, rijwielhandelaren
en -herstellers,
schilders,
schoellwinkeliers en
en schoenmakers,
schoenmakers, slagers,
slagers, steenhouwers,
steenhouwers, stucadoors,
stucadoors, sigarensigarenschilders, schoenwinkeliers
handelaren
en
-winkeliers,
wagenmakers,
waschindustriee1en,
en
zoovele
andere
zelfstandig
handelaren en -winkeliers, wagenmakers, waschindustrieelen, en zoovele andere zelfstandig
werkende
zijn tegenwoordig
tegenwoordigin
invaak
vaak krachtig
krachtig bloeiende
bloeiendeorganisaties
organisatiesmet
methunne
hunne
werkende middenstanders zijn
vakgenooten
vele dier
dier vakorganisaties
vakorganisaties maken
maken weer deel uit
uit van
van den
denlanlanvakgenooten mede
mede vereenigd. En vele
delijken
middenstandsbond, waartoe
waartoe zij
zij krachtens
krachtens de
de bepalingen
bepalingenharer
harerstatuten
statutenbehooren.
behooren.
delijker middenstandsbond,
dusver had
hadmen
menalzoo,
al zoo,naar
naaruituithet
hetvorenstaande
vorenstaandeblijkt,
blijkt,twee
tweeafzonderlijke
afzonderlijkegroepen
groepen
Tot dusver
middenstandsorganisaties: de
de neutrale
neutraleenendedeRoomsch-Katholieke.
Roomsch-Katholieke.
1918isisdaarbij
daarbijnog
nog
in de middenstandsorganisaties:
In_In1918
derde groep
groep gekomen,
gekomen, doordat
doordat op
op 7 Maart
jaar werd
werd gesticht de
de „Vereeniging
"Vereeniging
een derde
Maart van
van dat jaar
industrieelen middenstand
middenstandininNederland"
Nederland" 1) welker
Christelijken handeldrijvenden
handeldrijvenden en industrieelen
van den Christelijken
zetel te
te Amsterdam
Amsterdam is gevestigd.
gevestigd. Het
Het doel
doeldezer
dezerorganisatie
organisatie isis„te
"tebevorderen
bevorderende
detoepassing
toepassing
der Christelijke
Christelijke beginselen op
op maatschappelijk
maatschappelijk terrein
terrein en
en de
de zedelijke
zedelijke en
enstoffelijke
stoffelijkebelangen
belangen
van de handeldrijvende
handeldrijvende en
bevan
en industrieele
industrieele middenstanders
middenstandersen
en hun
hun ondergeschikten".
ondergeschikten". Het bestaan dezer
dezer vereeniging
vereenigingdateert
dateertfeitelijk
feitelijkreeds
reedsvan
van1892,
1892,
doordat
"Patroonsvereenigingdoordat
in in
dede
„Patroon_svereenigingBoaz", die
diegesticht
gestichtwerd
werdals
alsgevolg
gevolgvan
vanhet
heteerste
eersteChristelijk
ChristelijkSociaal
SociaalCongres,
Congres, gehouden
gehouden in
in
Boaz",
I) Kon.
Kon. goedgekeurd
goedgekeurd 2 Januari
Januari 1919.
1919i)
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November 1891,
1891,toen
toenalalvereenigd
vereenigdwaren
warengroote
grooteen
enkleine
kleinewerkgevers,
werkgevers,handwerksbazen,
handwerksbazen,winkewinkeliers,
boeren en
en tuinders.
liers, ambtenaren,
ambtenaren, boeren
tuinders. Om
Om tactische
tactische redenen
redenen isisdede„Patroonsvereeniging
"Patroonsvereeniging
Boaz" in
Maart 1918 gesplitst in een
een Christ.
Christ. BoerenBoeren- en
en Tuindersbond,
Tuindersbond, in
ineen
eenvereeniging
vereeniging
Boaz"
in Maart
van Christ.
Chrlst. Werkgevers
Werkgevers en Groothandelaren
Groothandelaren en
in
de
reeds
genoemde
Christ.
Middenstandsen
reeds genoemde Christ. Middenstandsvereeniging.
drie groepen
groepen zijn
z;ijn weder
weder vereenigd
vereenigd geworden
geworden in
in de
de„Federatie-Boaz".
"Federatie-Boaz".
vereeniging. Deze
Deze drie
Christ. Middenstandsvereeniging
Middenstandsvereeniging treedt
treedt dus
dus nu
nu ook
ook op
op als
alslandelijke
landelijke organisatie
organisatie en
en is
is ververDe Christ.
afdeelingen, drie provinciale
provincialebonden
bondenbenevens
benevensenkele
enkelevakgroepen.
vakgroepen.
deeld in een aantal plaatselijke afdeelingen,
Wordt het eenerzijds betreurd,
betreurd, dat de middenstanders
middenstanders zich
zich niet
niethebben
hebbengeorganiseerd
georganiseerd
Wordt
ééne groote
groote organisatie,
organisatie, welker
welker statuten geen
geen bepalingen
bepalingen en
enwelker
welker werkwijze
werkwijze geen
geen belemmebelemmein ééne
ringen aangeven,
toetreden in den weg
weg staan
staan van
van allen,
allen, welke
welke beginselen
beginselen men
men ook
ook op
op
ringen
aangeven, die
die het toetreden
aan, anderzijds
godsdienstig of
of staatkundig
staatkundig gebied is
is toeged
toegedaan,
anderz;ijds is niet te ontkennen, dat
dat de
de organiorganisatie in 't't algemeen
algemeen aanmerkelijk
aanmerkelijk in
doordat nu een
een ieder
ieder in
in staat
staatisis
in omvang
omvang is toegenomen, doordat
te nemen
nemen aan
aan de
debehartiging
behartigingder
dermiddenstandsbelangen
middenstandsbelangenovereenkomstig
overeenkomstig zijn
zijnprincipes
principes
deel te
en gevoelens.
gevoelens. Bovendien
Bovendienkan
kan dankbaar
dankbaar geconstateerd
geconstateerd worden,
worden, dat
datde
dedrie
driebonden
bondenbroederlijk
broederlijk
weten samen
samen te werken
werken in gevallen,
gevallen, waarin
waarin een algeheel
algeheel eensgezind
eensgezind optreden
optreden ten
ten dienste
dienste van
van
den middenstand
middenstand noodzakelijk
noodzakelijk of wenschelijk
wenschelijk wordt
wordt geacht.
geacht.
Treden wij
wij thans
thans in
in eenige
eenigebeschouwingen
beschouwingenomtrent
omtrentde
depositie
positievan
vanden
denmiddenstand
middenstand
Treden
in de huidige
huidige samenleving
samenleving en zijne
z;ijne verhouding
verhouding tot de
de andere
andere standen, dan
dan valt het
het niet
niet te
te ontontkennen,
bij de hevige
hevige evolutie,
evolutie, die
die het
hettegenwoordige
tegenwoordige geslacht
geslacht op
opzoo
zoomenig
meniggebied
gebiedheeft
heeft
kennen, dat bij
z;ien
gebeuren, ook het wezen
wezen van
van den
denmiddenstand
middenstandvele
veleenengroote
grootewijzigingen
wijz;igingenheeft
heeftdoorstaan.
doorstaan.
zien gebeuren,
opkomst der
der groot-industrie,
groot-industrie, waarmede
waarmede de
de massa-productie
massa-productie ontstond,
ontstond, heeft
heeft natuurlijk
natuurlijk in
in
De opkomst
zeer sterke
sterke mate
mate die wijzigingen beinvloed.
beinvloed. Het
Hetzoo
zoo„eerbiedwaardige"
"eerbiedwaardige"handwerk,
handwerk,dat
dateenmaal
eenmaal
krachtig
kreeg meer
meer en meer
meer de
deongelijke
ongelijke concurrentie
concurrentie teteduchten
duchtenvan
vande
defabriekfabriekkrachtig bloeide,
bloeide, kreeg
matige voortbrenging der artikelen, en zag zich
z;ich ten
ten slotte
slotte op
opvelerlei
velerleiterrein
terrein daardoor
daardoor den
den afzet
afzet
ontnemen. Ook hem riep dus de
de tijd:
tijd: „Aanpassen".
"Aanpassen". En
En die
die stem
stemheeft
heeftvoor
voorden
denmiddenstand
middenstand
niet tevergeefs
tevergeefs geklonken!
geklonken! Hij
Hij heeft
heeft zich
zichaangepast
aangepastaan
aande
deveranderde
veranderdetijdsomstandigheden,
tijdsomstandigheden,
hij
heeft de
de eischen
eischen des
destijds
tijdsbegrepen
begrepen en
enzich
z;ichingespannen
ingespannen daaraan
daaraan te voldoen.
voldoen. Het
Het zelfzelfhij heeft
produceeren heeft
menig opzicht
opzicht nagelaten,
nagelaten, en zich
zich meer
meer op
op den
denhandel,
handel, den
dendetaildetailproduceeren
heeft hij
hij in
in menig
handel toegelegd. Zóó
Zóó zijn
z;ijn de
de winkels
winkelsin
inhun
huntegenwoordige
tegenwoordigegedaante
gedaanteontstaan,
ontstaan,die
diemeerdere
meerdere
handel
steden zoo
zoo aantrekkelijk
aantrekkelijk maken
maar die bovendien
bovendien aan
aan de
de bevolking
bevolkingalgealgemaken voor
voor het
het publiek, maar
ten aanzien
aanzien van
van alles,
alles, wat
wat deze
deze voor
voorhaar
haar onderhoud
onderhoud noodig
noodigheeft.
heeft.
heele bevrediging schenken ten
Waar
productie door
door den
den middenstand
middenstandniet
nietverlaten
verlatenis,is,daar
daarzijn
zijndedebedrijven,
bedrijven,
Waar het terrein der productie
door
toepassing
der
moderne
techniek,
waarbij
de
electro-motoren
een
voorname
rol
door toepassing
moderne techniek, waarbij
electro-motoren een voorname rol sspelen,
pelen,
zoodanig
zij de
deconcurrentie
concurrentie van
vandedegrootbedrijven
grootbedrijvenkunnen
kunnenweerstaan,
weerstaan,hetzij
hetzij
zoodanig ingericht,
ingericht, dat zij
prijzen te leveren, hetzij
hetzij door
door betere
betere hoedanigheden
hoedanigheden aan
aan de
de artikelen
artikelen te
te geven.
geven.
door tot gelijke prijzen
Door
dit alles
alles heeft
heeftde
dehandeldrijvendehandeldrijvende- en
enindustrieele
industrieele middenstand
middenstand een
eenbepaalde
bepaalde
Door dit
positie in onze
onze samenleving
samenleving weten in
in te
te nemen,
nemen,welke
welke zeker
zeker van
vanniet
nietminder
minderbeteekenis
beteekenisisis
positie
voor
maatschappij dan
welke door
door andere
andere groepen
groepen worden
worden ingenomen.
ingenomen. Toch
Tochheeft
heeft
voor de
de maatschappij
dan die,
die, welke
hij meerderen
meerderen strijd
strijd tot behoud
behoud zijner
z;ijner bestaansvoorwaarden
bestaansvoorwaarden te
voeren, dan
dan de
de meeste
meestedier
dier
hij
te voeren,
andere
groepen, want
want het
hetisisbekend,
bekend,hoe
hoevan
vanzekere
zekerezijde
zijdede
deondergang
ondergangvan
van den
denmiddenstand
middenstand
andere groepen,
gepredikt wordt.
slechts tot
tot
gepredikt
wordt.Tot
Tot dien
dien strijd
strijdwordt
wordthij
hijdus
dusgedwongen,
gedwongen,doch
doch hij
hij bepaalt
bepaalt zich slechts
een eerlijk
eerlijk verweer.
verweer.
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eminente Amsterdamsche
Amsterdamsche rechtsgeleerde
rechtsgeleerde MR.
MR. I. A. LEVY
LEVY schrijft
1903
De eminente
schrijftin
in zijn
zijn in 1go3
uitgegeven werk
werk „De
"D~ Kleinhandel"
Kleinhandel" o.m.:
o.m.:
uitgegeven
"De kleinhandel
kleinhandel moge
moge zich
zich overtuigd
overtuigd houden,
houden, dat
dathij
hijvan
vanMarxistische
Marxistischedogma's,
dogma's,
„De
"stellingen, tafereelen
taferee1en en lessen
lessen niets
niets tetehopen,
hopen,alles
allestetevreezen
vreezenheeft.
heeft.Onvervaard
Onvervaardenenonveronver„stellingen,
„schrokken
ga hij
"schrokken ga
hij zijnsweegs,
zijnsweegs, niet
niet als
als klasse
klasse zich
zichvoelend,
voelend,enenniet
nieteen
een„strijd"
"strijd"aanbindend.
aanbindend.
"De geschiedenis
geschiedenisisisniet,
niet,waartoe
waartoeMARX
MARXhaar
haar verlagen
verlagenwil,
wil,een
eenkampplaats,
kampplaats,waar
waarbrutale
brutalemacht
macht
„De
"een recht
recht,- van
den sterkste
sterkste vestigt.
vestigt.Ook
Ookininhaar
haareconomisch
economischonderdeel
onderdeelzijn
zijnhet
hethoogere
hoogere
„een
van den
"factoren van verstand,
verstand, van
van beleid,
beleid,van
vankarakter,
karakter, van
van gemoed,
gemoed,factoren
factoren door
doorMARX
„factoren
MARX onbeonbe"grepen, die
over het
het lot
lot van
vanindividu,
individu,gelijk
gelijkvan
vangroep,
groep,beslissen".
beslissen".
„grepen,
die over
gedachte heeft
heeft den
den middenstand
middenstand in zijn
zijn optreden
optreden en
en in
in zijn
zijn beweging
b~wegingaltijd
altijdbebeDeze gedachte
Hijheeft
heefter
ernooit
nooitover
overgedacht
gedachten
enhij
hijzal
zalerernooit
nooitover
overdenken
denkenzich
ûchop
ophet
hetstandpunt
standpunt
zield. Hij
is hij
hij bereid,
bereid, lijdelijk
lijdelijk toe te
te zien
ûen op
opde
demiddelen,
middelen,
van den klassenstrijd te plaatsen. Maar evenmin
evenmin is
die soms
soms te
te baat
baat genomen
genom!n worden
worden om
omzijn
zijnpositie,
positie,waarop
waarophij
hijkrachtens
krachtens zijn
zijn verleden
verleden recht
recht
ondermijnen of
taak, die
opgelegd, uit handen
handen te
" LogenLogenheeft, te ondermijnen
of om
om de
de taak,
die hem
hem is
is opgelegd,
te nemen
nemen ..•
. . ."
straft door
Hollandsche taaiheid en volharding
volharding den waan van den dag,
dag, die
die roept:
roept:
straft
door echt-stoere, Hollandsche
De middenstand
middenstandheeft
heeftzijn
zijntijd
tijdgehad",
gehad",riep
riepDR.
DR.
TH.
VISSER, de
de tegenwoordige
tegenwoordigeMinister
Minister
De
J. J.
TH.
DEDEVISSER,
van Onderwijs,
Onderwijs, Kunsten en
en Wetenschappen,
Wetenschapp~n, uit
uit op
op het
hetcongres
congresvan
vanden
denMiddenstandsbond
Middenstandsbond
van
Nijmegen in
in 1907,
1907,en
ende
demiddenstanders
middenstandershebben
hebbenzich
zichaangegord
aangegord om
omdan
danook
ookdien
dienwaan
waantete
te Nijmegen
aan allen,
hem waren
waren of
of zijn
ûjn toegedaan.
toegedaan. Helaas,
Helaas, velen
velen blijken
blijken niet
nieterdoor
erdoor overoverontnemen aan
allen, die hem
zijnen
enblijven
blijveneen
eenharden
hardenstrijd
strijd voeren
voeren tegen
tegenhet
hetvoortbestaan
voortbestaan van
van den
den middenstand,
middenstand,
tuigd tetezijn
daardoor des te
te beter
beter te
tedoen
doenuitkomen
uitkomende
defelheid,
felheid,waarmede
waarmedede
debeide
beideuitersten
uitersten-kapitaal
om daardoor
—kapitaal
arbeid in
- onze
in onze
maatschappij
tegenoverelkander
elkanderstaan.
staan.Het
Hetfeit,
feit,dat
datdedemiddenstand
middenstand
en arbeid
maatschappij
tegenover
geplaatst is tusschen
tusschen deze
deze twee
twee isisaanleiding,
aanleiding, dat
dat vaak
vaak de
de slagen,
slagen, die
die over
overen
enweer
weergegeven
gegeven
geplaatst
worden, op zijn
zijn hoofd
hoofdneerkomen.
neerkomen.
worden,
gelden dan
dan ook
ook nog
nóg meer
meer dan
dan vroeger
vroeger de
de woorden,
woorden,die
die DR. J.
J. NouwEVs
NoUWENS
Op dit oogenblik gelden
sprak
op
het
in
den
aanhef
dezes
reeds
genoemde
internationaal
middenstandscongres
sprak op het in den aanhef dezes reeds genoemde internationaal middenstandscongres inin
1902
Amsterdam:
1902 te Amsterdam:
"De vijandige
vijandige partijen
partijen staan
staan reeds
reedsvast
vastaaneengesloten
aaneengeslotentegenover
tegenoverons.
ons.De
Demiddenmidden„De
"stand
doorstaat van twee
twee zijden
zijden een
een hevigen
hevigenaanval
aanval:: ik
ik bedoel
bedoel de
de vereende
vereende kracht
kracht van
van het
het
„stand doorstaat
"geld,
zwaard, vlijmend gesmeed, van het groot
groot kapitaal,
kapitaal, dat
dat geen
geenmedelijden
medelijden
„geld, het fonkelende zwaard,
"kent,
erkennen, den
den
„kent, en
en de
de goed
goed georganiseerde
georganiseerdepartij
partijvan
vanhen,
hen,die
diegeen
geenverschil
verschilvan
van stand
stand erkennen,
"zwaren
stormram der ontevredenen."
ontevredenen."
„zwaren stormram
en tegenover
tegenover aanvallen,
aanvallen, als
als waarvan
waarvan in
in bovenstaande
bovenstaande regelen
regelen
Tegenover
streven en
Tegenover een streven
be wust verdedigen,
sprake
doch isisonafwijsbaar
onafwijsbaar geboden
gebodeneen
eenfier
fier en
enzelf
zelfbewust
sprake is,
is, past zeker niet alleen, doch
voortspruitende
overtuiging, dat
dat de
demiddenstand
middenstandniet
nietis iseen
een
parasitair
aanhangsel,
voortspruitende uit
uit de overtuiging,
parasitair
aanhangse
1,
doch
nuttig lid
lid van
van het
hetmaatschappelijk
maatschappelijk geheel;
een onmondige
onmondige of
of zwakke,
zwakke, doch
doch
doch een nuttig
geheel; niet
niet is een
een, die
die slechts
slechts zijn
zijn rechtmatig
rechtmatig aandeel
aandeel in
inhet
hetstaatshuishouden
staatshuishouden opeischt.
opeischt.
Ziet
men zóó de
de positie
positie van
van den
den middenstand,
middenstand, dan
dan is
is het
het duidelijk,
duidelijk, dat
dat hij
hij in
in sterke
sterke
Ziet men
mate
bijdraagt, het
he t
mate er
er toe
toe bijdraagt,
hetevenwicht
evenwichtin
in onze
onze maatschappij
maatschappijtete herstellen
herstellen en
en te
te behouden, en het
valt
betreuren, dat bij
bij het
het zoeken
zoeken naar
naar een
eeneindelijke
eindelijke oplossing
oplossingder
dersociale
socialequaestie
quaestiebijna
bijna
valt te betreuren,
uitsluitend
gericht is geweest
geweest op
op de
dearbeidersbelangen,
arbeidersbelangen, terwijl
terwijl die van
van den
den middenmiddenuitsluitend het
het oog gericht
stand
geteld zijn
zijn geworden.
geworden.
stand niet geteld
zij strijden,
strijden, om als
als
Naast
het groote
groote eigen
eigen belang
belang van
van de
demiddenstanders,
middenstanders, wanneer
wanneer zij
Naast het
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~elfstandige ondernemers
ondernemers te
te blijven
blijvenbestaan,
bestaan,enen
waarbijzijzijzich
zichvan
vanzelfsprekend
zelfsprekendmet
metalle
alle
zelfstandige
waarbij
kracht, die ininhen
henis,is,
verzettentegen
tegendedesocialisatie-gedachte,
socialisatie-gedachte,welke
welke van
van hen
hen slechts
slechts loonloonkracht,
verzetten
trekkenden wil maken
maken in
van de
de gemeenschap,
gemeenschap, beoogt
bedogt dus
dus geheel
geheelhun
hunactie
actiewel
weldegelijk
degelijk
trekkenden
in dienst van
een groot
groot nationaal
nationaal belang:
belang:handhaving
handhavingder
dermaatschappelijke
maatschappelijke orde.
orde.

De middenstanders
middenstanders zouden
zouden zeker
zeker geen
geen recht
recht hebben,
hebben) het
het voortbestaan
voortbestaan hunner
hunner zelfzelfzij ten
tendienste
diensteder
dergemeenschap
gemeenschaptetevervullen
vervullen
standigheid op te
te eischen,
eischen, wanneer
wanneer in
in de
detaak,
taak, die
diezij
hebben, ook geen
geen sociale
sociale waarde
waarde gelegen
gelegen zou
zou zijn.
zijn.Men
Menhoudt
houdtden
denstroom
stroomder
dermaatschappij
maatschappij
niet tegen
tegen door
door redeneeren
redeneeren alleen
alleen of
of door
door goede
goede bedoelingen
bedoelingen en
enmedelijden.
medelijden.Slechts
Slechtshij,
hij,die
die
nuttigen
alduskan
kanhier
hierde
de
nuttigen arbeid
arbeid verricht,
verricht,verdient
verdientzijn
zijnplaats
plaatsinindedesamenleving.
samenleving.IsIsdus
dus- aldus
vraag gesteld
worden —
- de
de taak
taak van
van den
den middenstand
middenstand een
een nuttige?
nuttige?
vraag
gesteld worden
de feiten
feitenervoor
ervoorspreken.
spreken.
Deze
vraag stellen,
stellen,isiseigenlijk
eigenlijkhaar
haarreeds
reeds beantwoorden,
beantwoorden) omdat
omdat de
Deze vraag
Men kan
kan niet
nietblind
blindzijn
zijnvoor
voorden
dennatuurlijke
natuurlijkenn groei,
den kleinkleingroei, die
die te
te constateeren
constateeren is
is in den
klein-nijverheid, al zijn er ook
ook nog
nog zooveel
zooveelstroomingen
stroomingenmerkbaar
merkbaar geweest,
geweest, die
die
handel en in de klein-nijverheid,
door het toepassen
toepassen van
van een
een ander
ander stelsel
stelsel van
van distributie
distributie en
enproductie
productieden
denmiddenstand
middenstandtrachten
trachten
te schakelen.
schakelen. De
De meest
meest op
op den
denvoorgrond
voorgrond tredende
tredende dier
dier stroomingen
stroomingen isiswel
welde
deverbruiksverbruiksuit te
zoo
dicht
mogelijk
bij
den
producent
coöperatie,
die
de
theorie
huldigt
van
den
consument
coöperatie,
de theorie huldigt van den consument zoo dicht mogelijk bij den producent
brengen. Een
Een tweede
tweede isisde
dehier
hierreeds
reedsterloops
terloopsaangehaalde
aangehaaldesocialisatie-idee,
socialisatie-idee,die
dieaan
aangrootgrootte brengen.
bedrijven slechts
plaats laat,
gedreven op een wijze,
wijze, dat
dat de
de ondernemerswinst
ondernemerswinst direct
direct ten
ten bate
bate
bedrijven
slechts plaats
laat, gedreven
gem'!enschap komt.
komt. Een
Een derde
derdeisisde
dezoo
zooininden
denlaatsten
laatstentijd
tijdveel
veelvoorkomende
voorkomendeoverheidsoverheidsder gemeenschap
overheidszorg, om de
de bevolking,
bevolking, naar
naar men
men bedoelt,
bedoelt,goedkoopere
goedkoopere levenslevens- en
en
bemoeiing en overheidszorg,
bemoeiing
onderhoudsartikelen
verschaffen.
onderhoudsartikelen te verschaffen.
kleine bestek
bestek van
van dit
ditopstel
opstelleent
leentzich
zichniet
nietom
omop
opdeze
dezedrie
drie tegenhangers
tegenhangers van middenmidden
Het kleine
standsbedrijven
gaan. Het zij
zij voldoende
voldoende hier
hier tetereleveeren,
releveeren, dat
datde
deverbruiksverbruiksstandsbedrijven uitvoerig
uitvoerig in te gaan.
niet er
er in
in geslaagd
geslaagd is,
is, de
de bevolking
bevolkingvan
vanhet
het„heilaanbrengende"
"heilaanbrengende"van
vanhaar
haar
coöperatie absoluut niet
stelsel
overtuigen. Haar
Haar vlucht is steeds,
steeds, vooral
vooral in
in ons
ons land,
land, zeer
zeer beperkt
beperkt gebleven
gebleven en
en de
de
stelsel te overtuigen.
inzinking op handelsgebied
handelsgebied der laatste
laatste jaren
jaren heeft ook
ook menige
menigecooperatieve
coöperatieveverbruiksonderverbruiksondereen hachelijken
hachelijken toestand
toestand gebracht.
gebracht. De
De socialisatie-idee
socialisatie-idee isisin
inelk
elkopzicht
opzichtiningebreke
gebreke
neming in een
gebleven haar uitvoerbaarheid
uitvoerbaarheid aan
duidelijk bleek,
bleek, dat
dat hier
hier het
hetmiddel
middelerger
erger
aan te
te toonen, omdat duidelijk
zou zijn
zijn dan
dan de
de kwaal.
kwaal. De
Deoverheidsbemoeiingen
overheidsbemoeiingen konden
konden op het
het punt
punt in
inkwestie
kwestie alleen
alleen aan
aan
het doel beantwoorden,
beantwoorden, wanneer de belastingpenningen
belastingpenningen van
van geheel
geheel de
de bevolking
bevolkingervoor
ervoorwerden
werden
aangesproken.
de taak,
taak, welke
welke den
den middenstand
middenstand isisopgelegd,
opgelegd,kan
kanniet
nietovergenomen
overgenomen worden
worden
Neen, de
door willekeurige
diedie
- het
hetbehoeft
behoeftnauwelijks
nauwelijks gezegd
denprikkel
prikkel
door
willekeurigeorganen,
organen,
gezegdtete worden
worden- den
van het eigen-belang
eigen-belang missen.
missen. Waar
Waar nu
nu de
de middenstand
middenstand dien
dien prikkel
prikkel wél heeft
heeft en
en door
door dien
dien
prikkel juist
gestuurd wordt
richting tot
tot ontplooiing
ontplooiïngvan
vande
demeestmogelijke
meestmogelijke arbeidsarbeidsprikkel
juist gestuurd
wordt in
in een richting
kracht, daar
daar treedt de sociale waarde uit zijn
zijn werk
werk en
en optreden
optreden ook
ook duidelijk
duidelijk naar
naar voren.
voren. Want
Want
diezelfde prikkel,
prikkel, fel
fel aangewakkerd
aangewakkerd bovendien
vrije concurrentie,
concurrentie, die
die ererbestaat,
bestaat,
diezelfde
bovendien door
door de vrije
(wanneer
overheidsinmenging deze
uitschakelt) zorgt
zorgt ervoor,
ervoor, dat
datde
deonderonder(wanneer tenminste
tenminste overheidsinmenging
deze niet uitschakelt)
toelegt op
op vakvak-en
enwarenkennis;
warenkennis; op
ophet
hetopsporen
opsporenvan
vande
dedirecte
directeenenjuiste
juistebronnen
bronnen
nemer zich toelegt
artikelen; op het
het maken
maken van
van nauwkeurige
nauwkeurige kostprijsberekening
kostprijsberekening en het
het stellen
stellen
van herkomst der artikelen;
toel~gtom
omaan
aanhet
hetuiterlijke
uiterlijkezijner
zijneronderneming
ondernemingeen
eenaanaanvan slechts
slechts redelijke
redelijke winst;
winst; zich
zichook
ooktoelegt
trekkelijkheid tetegeven
moderne bedrijf
bedrijf gesteld,
gesteld,om
omten
tenslotte
slottedoor
door
trekkelijkheid
gevenvolgens
volgensden
den eisch
eisch aan
aan het moderne
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dat
aangename
dat alles
alles de
de samenleving
samenleving op
opde
demeest
meestvoordeelige
voordeeligeenentevens
tevensook
ookopopdedemeest
meest
aangenamewijze
wijze
te voorzien
voorzien in
inalalhaar
haar behoeften,
behoeften,overal
overalen
enteteallen
allentijde,
tijde,waar
waaren
enwanneer
wanneerzij
zijdie
dienoodig
noodigheeft.
heeft.
te
In dit
dit verband
verband bezien,
bezien, draagt
draagt de
de middenstand
middenstand bij
bij tot
totverhooging
verhooging van
van het
hetwelzijn
welzijnvan
van
In
een
zoozoo
waar,
watwatDR.].A.
DR. J. A. NEDERBRAGT
in zijn van diepgaande studie
een land.
land.Het
Hetisisdan
danook
ook
waar,
NEDERBRAGT in
studieen
en
kennis getuigende
getuigende prae-advies
prae-advies„Maatschappij
"Maatschappij en
enMiddenstand",
Middenstand",geschreven
geschrevenvoor
voorhet
het
groote kennis
1920 te
te's-Gravenhage
's-Gravenhage gehouden
gehouden door
doorden
denMiddenstandsbond,
Middenstandsbond, zegt,
zegt,wanneer
wanneer
congres in 1920
congres
onweerlegbare gronden
gronden aantoont,
aantoont, dat de
de middenstand
middenstand een
een even
evenmoreele
moreelenoodzakelijkheid
noodzakelijkheid
hij op onweerlegbare
ee'n materieele
materieele onmisbaarheid
onmisbaarheid is voor
voor de
de welvaart
welvaart en
en den
den welstand
welstand van
van een
eenvolk.
volk.
als een
middenstand: een
eenmoreele
moreelenoodzakelijkheid
noodzakelijkheid en
eneen
eenmaterieele
materieeleonmisbaarheid
onmisbaarheid
De middenstand:
dus ook
ook van
van ons volk. Ziedáár
Ziedáár geschetst het
het wél
wél
de welvaart
welvaarten
enden
denwelstand
welstandvan
van een, en dus
voor de
verwijderd liggend, maar
maar toch groote
groote en
en verheven
verheven doel,
doel, waarvoor
waarvoor de
de middenstand
middenstand mede
mede zijn
zijn
verwijderd
vervult, en
enwaarvoor
waarvoor diens
diensorganisatie
organisatieininde
deafgeloopen
afgeloopen2020jaar
jaarkrachtig
krachtigheeft
heeftgewerkt.
gewerkt.
functie vervult,
aangewezen een belangrijk
belangrijk gedeelte
de taak,
taak, die
die een
eenverstandige
verstandigeregeeringsregeeringsZiedáár ook
ook aangewezen
gedeelte van de
moet beheerschen.
beheerschen.
politiek moet

versterking van zijn positie
positie en
enter
terverhooging
verhoogingvan
vanzijn
zijnbestaanszekerheid
bestaanszekerheidzijn
zijnvoor
voor
Ter versterking
middenstand door zijne organisatie
organisatie direct
instituten tot
tot stand
stand gegeden middenstand
direct of indirect vele nuttige instituten
bracht. Zoo heeft
heeft de
devoortdurende
voortdurende zorg
zorgvoor
voorhet
hetmiddenstandsbankmiddenstandsbank-en
en-credietwezen
-credietwezen een
een
bracht.
van middenstandsbanken
middenstandsbanken over
ontstaan. Deze
Deze zijn
zijn groogroouitgebreid net van
over ons geheele land doen ontstaan.
ten deels bijkantoren
bijkantoren van
centrale bankinstellingen,
bankinstellingen, n.l. I.1. de
deAlgemeene
AlgemeeneCentrale
CentraleBankBanktendeels
van zes centrale
vereeniging voor
voor den
den Middenstand,
Middenstand, gevestigd
gevestigd teteAmsterdam,
Amsterdam, welke
welke een
eenzeer
zeernauw
nauwcontact
contact
vereeniging
onderhoudt
met den Middenstandsbond;
II. de
onderhoudt met
Middenstandsbond; 11.
de vier
vier centrale
centrale „Hanze-banken"
"Hanze-banken" voor
voor de
de bisbis(z;etel teteMaastricht),
Maastricht),Utrecht
Utrechten
enHaarlem
Haarlem
's-Hertogenbosch en
en Breda,
Breda, Roermond
Roermond (zetel
dommen te 's-Hertogenbosch
z;ijnaan
aande
de R.K. Middenstandsorganisaties, en
en III.
111.de
de
(zetel te Delft),
Delft),die
dieweer
weernauw
nauwverbonden
verbondenzijn
"Boaz-banken",
Christ. Middenstandsorganisaties
Middenstandsorganisaties ijveren.
ijveren. Wat
Wat deze
deze banken
banken
„Boaz-banken", voor
voor welke
welke de Christ.
op
beteekenen,
het navolgende
navolgende beknopte
beknopte staatje
staatje blijken,
blijken, vermeldende
vermeldende de gegevens
gegevens op
beteekenen, kan
kan uit het
31
December 1921:
1921:
31 December

rI

Aantal I
kantoren
kantoren i

BANKEN

Alg. Centr. Midd. Bank
Bank te Amsterdam
Hanze Bank
's
Bosch. •
Bank — 's Bosch
Hanze Bank
Utrecht
Bank — Utrecht
Hanze Bank
- —
Delft
• ...•
Bank
Delft
•
R.K.
Midd. Bank
Bank te Maastricht
R.K. Midd.
Boaz
Bank te Utrecht 2)
Boaz Bank

.. . ·· ·· ·

...···
..···
Tezamen.
Tezamen . ·• •
·
.

83 11))
8
998
64
12 3
123
0
440
58
66
4466

Uitstaande
credieten
in guldens
guldens

Deposito's &:
&
credit-Saldi
credit -Saldi
Rek. -Courant
Rek.-Courant
gulden>
, in guldens

32.717858,—
17858, 32'7
36.811280,83
36•811
280,83
6.610881,09
14.427000,
1 4.427 000,—
31320736,
-3,2
0736,—
16.636550,2216.350,2

I

110.52 4 3 0 6 ,14
110.524306,14

I

I

Ingelegd bij
bij
de Spaarbank
Spaarbank
\ in guldens
guldens

147,21 .005147,
21.005
23.980729,82
4.2 10541,01
4.210541,01
23.2 73 000,—
23.273000,
3.340916,—
09 16, 3.34
11 ,3
,36
6
7·5
7.5 11 47 1I

1.804928,01
I .80 49 2 8,0 1
7.000947,23
00°947,23
7.
3.166329,95
166 329,95
3.
4·490579,21
4.490 579,21
504000,504000,
9.142234,50

83.325045,19
8 3.325045, 1 9

26.109018,90

I)
kantoren en 38
38 aangesloten
aangesloten banken.
blnken.
1) waarvan
waarvan 45
45 eigen
eigen kantoren
2)
cijfers dezer bankinstelling dient
di~nt erop gelet
gelet te
te worden,
worden,dat
datzij
ûjnietuitsluitend'~
2) Bij
Bij beoordeeling der cijfers
niet uitsluitend een

middenstandsbank is, wat een gevolg is van de g~mmgde sammstelling d~r vueeniging "Boaz".

18981923,
1898-1923.

midenstabk,wgevolisandmestlingdrve„Boaz".
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Naast de
de middenstandsbanken,
middenstandsbanken, door
welker ~middeling
ook het
het geld
geld van
van den
den
Naast
door welker
bemiddeling nu
nu ook
middenstand wordt
wordt aangewend
aangewend voor
voor den
den middenstand,
middenstand, zijn
zijn nog
nog gevestigd
gevestigd een
eenAlgemeene
Algemeene
middenstand
en een
een R.K.
R.K.Borgmaatschappij,
Borgmaatschappij, die
die ten
ten doel
doelhebben
hebbenborg
borgtetestellen
stellenvoor
voorpersonen
personenofofrechtsrechtsen
personen, die crediet
crediet genieten
genieten ten
tenbehoeve
behoevevan
vanhun
hunbedrijven
bedrijvenofofrekenplichtig
rekenplichtigzijn.
zijn.Verder
Verder
personen,
verschillende Bureaux
Bureaux van Advies
Advies voor
voor den
denmiddenstand
middenstand op
opadministratief-,
administratief-,technischtechnisch-enen
verschillende
juridisch gebied,
gebied, die
diemede
mededoor
doorhet
hetinrichten,
inrichten,bijhouden
bijhoudenenencontroleeren
controleerenvan
vanboekhoudingen
boekhoudingen
juridisch
middenstandsbedrijven, zeer
1918 b.v.
b.v. werden
werden door
door deze
deze
in middenstandsbedrijven,
zeer nuttige
nuttige diensten
diensten bewijzen.
bewijzen. In
In 1918
ruim 1500
1500 boekhoudingen
boekhoudingen georganiseerd
georganiseerd en
en gecontroleerd
gecontroleerd en
en ruim
ruim 3700
3700adviezen
adviezen
bureaux ruim
verstrekt. InformatieInformatie- en
enIncassobureaux,
Incassobureaux,Onderlinge
OnderlingeGlasverzekeringen,
Glasverzekeringen,Handelscursussen
Handelscursussen
verstrekt.
Handelsscholen, Vakcursussen
Vakcursussen en
en Vakscholen
Vakscholen voor
voor patroons
patroons en
engezellen,
gezellen,Coöperatieve
Coöperatieve
en Handelsscholen,
Inkoopvereenigingen, Risico-Vereenigingen
ongevallen, zoowel
zoowel voor
voorwerkwerkInkoopvereenigingen,
Risico-Vereenigingen voor
voor ziekte
ziekte en ongevallen,
als werknemers,
werknemers, zijn
zijn alle instellingen,
instellingen, die
die op
op verscheidene
verscheidene plaatsen
plaatsen in
in ons
onsland
landdoor
door
gevers als
middenstandsorganisaties zijn
zijn gesticht.
gesticht.
de middenstandsorganisaties
De middenstandscongressen,
1902elk
elkjaar,
jaar,
middenstandscongressen, welke
welke door
door den
den Middenstandsbond
Middenstandsbond sedert
sedert 1902
door de
deR.K.
R.K.enenChrist.
Christ.Middenstandsbonden
Middenstandsbondeninindedepaar
paarlaatste
laatstejaren
jareneveneens
eveneensgehouden
gehouden
en door
dragen in groote
groote mate
mate bij
bij tot
tot de
deoplossing
oplossingvan
vanverschillende
verschillendebelangrijke
belangrijkevraagstukken,
vraagstukken,
worden, dragen
voor den
den middenstand
middenstandvan
vangewicht
gewichtzijn.
zijn.Een
Eengroot
grootaantal
aantalperiodieken,
periodieken,zoowel
zoowelalgemeenealgemeenedie voor
vakbladen, verschijnen
verschijnen op
op middenstandsgebied.
middenstandsgebied. Speciale
Specialevermelding
vermeldingverdienen
verdienenhiervan
hiervan
als vakbladen,
het Algemeen Weekblad
"De Middenstandsbond";
Middenstandsbond"; „de
"de Nederlandsche
Nederlandsche Hanze"
Hanze" en
ende
de„Chris"ChrisWeekblad „De
telijke
bij „De
telijke Middenstander".
Middenstander". Bijzondere
Bijzondere „fondsen"
"fondsen" worden
worden aangetroffen
aangetroffen bij
"De MiddenstandsMiddenstandsdie het
het„Meuwsenfonds"
"Meuwsenfonds"gesticht
gestichtheeft
heeftterterbevordering
bevorderingvan
vanmiddenstandsbelangen,
middenstandsbelangen,
bond", die
en bij
organisatie
bij dedeR.K.
R.K.
organisatie„De
"DeHanze",
Hanze",die
diehet
het„Santosfonds"
"Santosfonds"ininhet
hetleven
levenheeft
heeftgeroepen
geroepen
bestrijding der
der tuberculose.
tuberculose.
ter bestrijding
te lange
lange lijst
lijstzou
zouhet
hetworden,
worden,wanneer
wanneerhier
hieropgesomd
opgesomdwerden
werdenalle
alleonderwerpen,
onderwerpen,
Een te
1902 heeft
heeft bezig
beziggehouden
gehouden 1).
waarmede de
middenstandsorganisatie zich
jaar 1902
waarmede
de middenstandsorganisatie
zich sedert
sedert het
het jaar
Ten aanzien
van één
één onderwerp
onderwerp mag
magechter
echterwel
weluitzondering
uitzonderinggemaakt
gemaaktworden
worden:
degevoerde
gevoerde
: de
aanzien van
actie tegen de
de oneerlijke
oneerlijke concurrentie.
concurrentie. Van
Van meet
meet af
afheeft
heeftde
demiddenstandsorganisatie
middenstandsorganisatie hiervoor
hiervoor
op uiterst krachtige
krachtige wijze geijverd,
geijverd, en zij mocht
mocht ten
ten slotte
slottehaar
haarstreven,
streven,dank
dank zij
zij de
deenergieke
energieke
MR. P.
P. J.J. M.
M.
hulp van den tegenwoordigen Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid,
Nijverheid, ZEx.
ZEx. MR.
van
Art.
328
bis
aan
het
Wetboek
van
StrafAALBERSE,
bekroond
zien
door
de
toevoeging
2)
van
Art.
328
bis
aan
het
Wetboek
van
Straf2
)
AALBERSE, bekroond zien door de toevoeging
nustrafbaar
strafbaar wordt
wordt gesteld.
gesteld.
recht,
waarin
oneerlijke mededinging
mededinging nu
rin de oneerlijke
recht, waa
Is in het
het vorenstaande
vorenstaande reeds
reeds meermalen
m~ermalen duidelijk uitgekomen
uitgekomen het belang,
belang, dat
dat de
de Staat
Staat
punt mag
mag nog
nog wel
wel
heeft bij het onderhouden
onderhouden van een goed
goed gesitueerden
gesitueerden middenstand,
middenstand, aan
aan dit
dit punt
even ten slotte eenige
eenige meerdere
meerdere aandacht
aandacht gewijd
worden.
Niet
ten
onrechte
wordt
de
middengewijd worden.
onrechte
middenstand
vaak een
een bolwerk
bolwerk voor staat
staat en regeering,
regeering, voor
voor orde
orde en
engezag
gezag genoemd,
genoemd, en
enhij
hij gaat
gaat er
er
stand vaak
trotsch
op, die
diehoedanigheid
hoedanigheidtetemogen
mogenbezitten.
bezitten.Dat
Datditditniet
niet
een
hollephrase
phraseis,is,bewijzen
bewijzen
trotsch op,
een
holle
KUYPER b.v.
b.v.niet
niet
wederom
uitspraken van
van grootgezaghebbende
grootgezaghebbende personen.
personen. Heeft
HeeftDR.
DR.A. A.
wederom uitspraken
KUYPER
in ons
onsmidden
middeneen
eenkrachtige
krachtigebourgeoisie
bourgeoisiehaar
haarplaats
plaatsweet
weettetehandhaven
handhaven,.,.
getuigd:
"Zoolang in
getuigd: „Zoolang
i) Hiervoor
I)
Hiervoormag
mago.m.
o.m.verwezen
verwezenworden
wordennaar
naarhet
hetjubileumnummer
jubileumnummervan
vanhet
hetAlgemeen
AlgemeenWeekblad„
Weekblad" De
De
waarin zulk
zulk een
een opgave voorkomt.
Middenstandsbond"
September 1922,
voorkomt.
1922, waarin
Middenstandsbond" van
van Ii September
2)
Wetvan
van22Augustus
Augustus 1915.
1915. S.bl.
S.bl. 365.
365.
2) Wet
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zal
van welbekende
welbekende zijde,
zijde, om
omons
onsnationaal
nationaalbestaan
bestaantetevervormen,
vervormen,moeten
moetenmislukmislukzal het pogen van
ken"? Sprak Rotterdam's burgemeester,
burgemeester, MR.
MR. A.
A.R.R.ZIMMERMAN,
ZIMMERMAN, niet bij
ontvangst van
van het
het
bij de ontvangst
middenstandscongres ten
ten stadhuize
stad huize in
in 1921: "Voor
Vaderland behoeven
behoeven wij
wij niet
niet bevreesd
bevreesd
middenstandscongres
„Voor ons Vaderland
te zijn
zijn voor
vooroverheersching
overheerschingvan
vanwelke
welkezijde
zijdeook,
ook,zoolang
zoolangNederland
Nederland zal
zal behouden
behoudenzijn
zijn krachkrachzijn wel
wel ontwikkelden,
ontwikkelden, zijn
zijn ondernemenden,
ondernemenden, zijn
zijn goed
goedgeorganiseerden
georganiseerdenmiddenstand"?
middenstand"?
tigen, zijn
Welnu -watwat
meer
voordedehand,
hand,dan
dandat
datde
deStaat,
Staat, en
en met
met hem
hem allen,
allen, die
wél
Welnu
ligtligt
meer
voor
die het wél
de huidige
huidige orde
orde ininonze
onzesamenleving,
samenleving,den
denmiddenstand
middenstandniet
nietmogen
mogenverwaarverwaarmeenen met de
meenen
loozen,
daarbij gedachtig
woorden van
van Prof.
Prof. M.
M. NOORDTZIJ:
NOORDTZI]: "Een
natuur, die
die
loozen, daarbij
gedachtig ook
ook aan
aan de
de woorden
„Een natuur,
haren middenstand,
middenstand, waardoor
waardoor dan
laat verkommeren
verkommeren of
of dooddrukt,
dooddrukt, bereidt
bereidt zich
zichzelve
zelve
haren
dan ook, laat
ten doode".
doode".„Niet
"Nietlaten
latenverkommeren",
verkommeren",door
doorhem
hemtetewillen
willenuitschakelen,
uitschakelen,zonder
zondereen
eenbeter
beter
snel ten
stelsel va
n productie
van
productie en
en distributie,
distributie, dan
dan door
door hem
hem wordt
wordt toegepast,
toegepast, ervoor
ervoor in plaats
plaats stellen
stellen
"niet dooddrukken",
dooddrukken", door
door het
hetininhethet
leven
roepenvan
vanwettelijke
wettelijkebepalingen,
bepalingen,die
dievoor
voor
- ,,niet
—
leven
roepen
hem
al
te
hem
knellend zijn
zijn en
enten
tenslotte
slottemoordend
moordendworden,
worden,alleen
alleenmaar,
maar,om
omeen
eenandere
andereklasse
klasseder
der
knellend
bevolking in
in haar
ha~r willekeurige
willekeurige eischen
eischen tevreden
tevreden te
te kunnen
kunnen stellen.
stellen.
Gelukkig
waar algemeen
algemeen het
het goede
goede in
indeze
dezebetracht
betrachtwordt!
wordt!
Gelukkig het
het land, waar
onder de
de gezegende
gezegende regeering
regeering van
van Koningin
Koningin WILHELMINA, ook
ook op
op
Moge Nederland,
Nederland, onder
Moge
dát
punt zulk
zulk een
een gelukkig
gelukkig land
land zijn.
zijn.
dat punt
Sluiten
wij, door
door nogmaals
nogmaals een
een citaat
citaat uit
uiteen
eenrede
redevan
vanburgemeester
burgemeester ZIMMERMAN,
Sluiten wij,
1919 te Rotterdam,
Rotterdam, aan
aan te
te halen:
halen:
uitgesproken in 1919
"Een krachtige
krachtige Middenstand
Middenstand is
is een
eenwaarborg
waarborg der
der vrijheid".
vrijheid".
„Een
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VAN HET
DE GROEI VAN
HET COOPEØTIEWEZEN
COÖPERATIEWEZEN IN
IN OMVANG
EN DIEPTE
DOOR

E. L.
L. K.
K.SCHIVIULLING,
SCHMÜLLING, Oud-Assistent-Resident.
Oud-Assistent-Resident.

E
E

ene
onder leiding
leiding van
van MR.
MR. N.
N.G.G.
PIERSON staande
Commissie stelde
stelde in
in 1897
vast:
staande Commissie
PIERSON
ene onder
1897 vast:
"aarzeling en achterlijkheid ten onzent bestaande met betrekking tot het crediet-„arzelingchtjkdeonzbstamerkingothcdwezen van
van den
den kleinen
kleinen landbouwer".
landbouwer". Daarna
Daarna echter
hebben deze
deze snel
snel plaats
plaats gegewezen
echter hebben
maakt
voor levendige
levendige belangstelling
belangstelling en
en werkzaamheid.
werkzaamheid. De
De ontwikkeling
ontwikkeling van
van het
het landlandmaakt voor
bouwcrediet
deed een
een zeer
juni en
bouwcrediet deed
zeer grooten
grooten stap
stap vooruit
vooruit door
door de
de oprichting
oprichting op
op 12 Juni
en 24
December 1898 onderscheidenlijk
onderscheidenlijk van
CoöperatieveVereeniging
Vereenigingvan
vanRaiffeisenbanken
Raiffeisenbankenen
en
van de Cooperatieve
Landbouwvereenigingen te Utrecht,
Utrecht, thans
thans de
deCoöperatieve
CoöperatieveCentrale
CentraleRaiffeisenbank
Raiffeisenbankgenaamd,
genaamd,
van de
deCoöperatieve
Coöperatieve Centrale
Centrale Boerenleenbank
Boerenleenbank te
Eindhoven. De
De groote
grooteontwikkeling
ontwikkeling
en van
te Eindhoven.
van het
hetlandbouwcrediet
landbouwcrediet dateert
dateert dan
dan ook
ook van
van 1899, het eerste
eerste bedrijfsjaar
bedrijfsjaar dezer
Cendezer twee Cenvan
tralen.
Bij Utrecht
Utrecht en
en Eindhoven
Eindhoven waren
waren einde
einde 1899 aangesloten
46 boerenleenbanken
boerenleenbanken
Bij
aangesloten totaal 46
tegen 398 einde 1906.
verklaarde in 1907: "Al
in de
delaatste
laatstejaren
jarenkrachtige
krachtige ontwikkeling
ontwikkeling
„Al is in
Wijlen DR. Bos verklaarde
van het landbouwcredietwezen
landbouwcredietwezen te bespeuren,
bespeuren, zoo
zoo lang
lang niet
nietelk
elklandbouwdorp
landbouwdorphaar
haareigen
eigenleenleenvan
bank heeft,
heeft, zullen
zullen tal
tal van
van kleine
kleine landbouwers
landbouwers zonder
zonder het
hetbenoodigde
benoodigde persoonlijke
persoonlijke crediet
crediet
bank
blijven. Hiervan
Hiervan zijn
verwijderd". Thans
Thans kunnen
kunnen wij
wij echter
echter met
metgroote
grootevolvolblijven.
zijn wij
wij echter
echter ver
ver verwijderd".
verklaren, dat ondanks den wereldoorlog
wereldoorlog het
het aantal
aantal dorpsbanken
dorpsbanken einde
einde 1921 gestegen
doening verklaren,
is tot
tot een
een totaal
totaal van
van 1214 over ongeveer 1000
met dorpelijk
dorpelijk karakter.
karakter.
l000 gemeenten met
De ontwikkeling
ontwikkeling moge
moge blijken
blijken uit
uithet
hetonderstaande
onderstaandevergelijkende
vergelijkende overzicht
overzicht(het
(hetgeld
geld
in millioenen
millioenen guldens)
guldens)::

Aantal uitgegeven
uitgegeven spaarboekjes
spaarboekjes
Aantal
Gezamenlijk tegoed
tegoed. •
Gezamenlijk
In het
het geheel
geheel ingelegd
ingelegd . •
het geheel
geheelterugbetaald
terugbetaald . •
In het
aantal voorschotboekjes
voorschotboekjes .
Geheele aantal
der uitstaande
uitstaande voorschotten
voorschotten.
Totaal der
.

.

..

1906.
I906.

1920.
I920.

2g.3oo
29.300
9,9
9,9
8,I
5,8
5,8
IO,IOO
I 0,I00

200.000
200.000
221I 5
1I49
49
13o
I30
58.000
58
.000

5,5

95

Het rekening-courant
rekening-courant bedrijf
boekjes betreft,
betreft, in deze
deze periode
periode ververbedrijfhad
hadzich,
zich, wat
wat de
de boekjes
twintigvoudigd.
Met niet
niet minder
mindersucces
succes isisdedecoöperatie
coöperatietoegepast
toegepast op
ophet
hetzuivelwezen.
zuivelwezen.De
Deeerste
eerste
Met
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in 1886
1886 te.
te, Warga
Warga tot
tot stand
stand gekomen
gekomen coöperatieve
coöperatieve boterfabriek
boterfabriek had
had niet
niet alleen
alleen ten
tengevolge,
gevolge,
dat
door haar
haar behaald
behaald succes tot
tot navolging
navolging opwekte,
opwekte,maar
maar tevens,
tevens,dat
datde
deweldra
weldratalrijke
talrijke
dat het door
zuivelbedrijven
de boerenleenbanken,
boerenleenbanken, tot
tot bonden
bonden vereenigden,
vereenigden, waarvan
waarvan de
de in
in
zuivelbedrijven zich,
zich, even
even als de
18g3
en in
in1898
18g8bij
bijKoninklijk
KoninklijkBesluit
goedgekeurdeZuid-Nederlandsche
Zuid-NederlandscheZuivelZuivel1893 opgerichte en
Besluit goedgekeurde
bond
oudste is. Deze
Deze bonden'
bonden' sloten
sloten zich op
op hun
hun beurt
beurt wederom
wederom aaneen
aaneen tot
de in igoo
Igoo
bond de
de oudste
tot de
opgerichte
Zuivelbonden in
Nederland, den Algemeenen NederNederopgerichte Federatie
Federatie van
van Gewestelijke
Gewestelijke Zuivelbonden
in Nederland,
(F. N. Z.).
landschen Zuivelbond (F.
Z.). In zijn eerste
eerste bedrijfsjaar
bedrijfsjaar omvatte
omvatte hij
hij 407
fabrieken, einde
407 fabrieken,
'22
445 in acht
acht bonden.
bonden.
'22 445
Veel
gewicht dan
dan aan
aan het
het getal
getal der
der bedrijven
bedrijven moet
moetworden
wordengehecht
gehechtaan
aande
detotale
totale
Veel meer gewicht
hoeveelheid
deze van
van 366
366 in
in 1901
Ig01 gestadig
gestadig tot
tot
hoeveelheid verwerkte
verwerktemelk.
melk.In
In millioenen
millioenenK.G.
K.G. steeg
steeg deze
ruim 1400
in 1916,
ruim
1400 in
Ig16, daalde
daalde in 1919
Iglg tot
tot 1144,
1144, om
omvoor
voor 1922
1922 weer
weer de 130o,
1300, dus
dus ±
± 4o40%%der
der
geheele
melkvoortbrenging van Nederland
Nederland teteoverschrijden.
overschrijden.
geheele melkvoortbrenging
De F.
F. N.
N.Z.
Z.werkt
werktechter
echter ook
ook in
in andere
andere opzichten gunstig, doordien
doordien zij
zij
1°
Ig05 heeft
heeft opgericht
opgerichteen
eenCentralen
CentralenAankoop
Aankoopvan
vanartikelen
artikelenen
enhulpstoffen,
hulpstoffen,noodig
noodig
1° in 1905
voor het zuivelbedrijf.
het totaalbedrag
totaalbedrag der
deraankoopen
aankoopenruim
ruim223
3//44 millioen
zuivelbedrijf. Voor
Voor 1920
1920 bedroeg
bedroeg het
guldens, dat
dat echter
echter over
over 1921
Ig21 aanmerkelijk
aanmerkelijk is
is gedaald;
gedaald;
2°
in 1911
IgII heeft
heeftaangesteld
aangesteld een
eenLeeraar-Machinist,
Leeraar-Machinist, tot
tot het
hetleiden
leidenvan
vanleergangen
leergangenop
op
2° in
gebied
van machinebedrijf
machinebedrijf voor machinisten
machinisten en
en assistenten
assistenten van
vanboterfabrieken.
boterfabrieken. In
Inzeker
zeker
gebied van
verband
F. N.
N.Z.
Z.voorts
voortsingesteld
ingesteldexamens
examensvoor
voorzeven
zevensoorten
soortenvan
vanfuncfuncverband hiermede
hiermede heeft
heeft de
de F.
tionnarissen,
werkzaam
aan
de
bij
haar
aangeslotene
fabrieken.
Het
woord
"fabriek"
is
hier
tionnarissen, werkzaam aan de bij haar aangeslotene fabrieken.
woord „fabriek" is hier
juister
want, waar
juister dan „bedrijf",
"bedrijf", want,
waar in 1905
1905 tegenover
tegenover247
247stoomzuivelfabrieken
stoom2;uivelfabriekennog
nognagenoeg
nagenoeg
een dubbel
dubbel aantal,
aantal, nl.
nl.458,
458,door
doorhandkracht
handkrachtgedreven
gedrevenbedrijven
bedrijvenstonden,
stonden,heeft
heeftde
degestadige
gestadige
vermindering
laatstgenoemde die verhouding
verhouding aanmerkelijk
aanmerkelijk gewijzigd,
gewijzigd, zoodat
zoodat deze
deze niet
niet
vermindering van
van laatstgenoemde
onwaarschijnlijk
verleden zullen
zullen behooren;
behooren;
onwaarschijnlijkspoedig
spoedig tot
tot het verleden
3°
Ig14 in
in het
hetleven
levenheeft
heeftgeroepen
geroepeneen
eenTechnisch
TechnischBureau,
Bureau,onder
onderleiding
leidingvan
vaneen
een
3° in 1914
Hoofdingenieur;
raadpleging op
technisch gebied
gebied bij
bij aanschaffing,
aanschaffing, bouw
bouwen
Hoofdingenieur; bestemd
bestemd ter
ter raadpleging
op technisch
en
installatie
het benoodigde
benoodigde in
inde
dezich
zichsteeds
steedsmeer
meer
ontwikkelendezuivelfabrieken,
zuivelfabrieken,welker
welker
installatie van
van het
ontwikkelende
capaciteit
stijgt, doordien
doordiende
deaanmaak
aanmaak van
van boter
boteren
enkaas
kaasallengs
allengsvan
vandedeboerderijen
boerderijen
capaciteit mede stijgt,
naar de fabrieken
fabrieken wordt
wordt overgebracht.
overgebracht.
naar
Het
tusschenkornst voor
voor het
hetafsluiten
afsluitenvan
vanverzekeringen
verzekeringen
-Iet secretariaat
secretariaatverleent
verleent voorts
voorts zijne tusschenkomst
voor invaliditeit,
invaliditeit, ongevallen,
ongevallen, brand,
brand, inbraak
inbraak en
en op
op het
hetleven;
leven;het
hetverstrekt
verstrektinlichtingen
inlichtingenop
op
voor
handelsgebied, geeft nuttige boeken,
boeken, geschriften
geschriften en
en een
eenwaardevol
waardevol weekblad
weekblad uit.
uit.
handelsgebied,
Volledigheidshalve zij
het bestaan
bestaan der
dergoed
goedwerkende
werkendezuivelbanken
zuivelbanken tete
Volledigheidshalve
zij gewezen
gewezen op het
Leeuwarden en
Alkmaar en op
op de
deBoerenhypotheekbank,
Boerenhypotheekbank, in
in 1909
1909teteEindhoven
Eindhovenopgericht
opgericht
Leeuwarden
en Alkmaar
zusterinstelling der
der Centrale
Centrale aldaar
aldaar en onder
onder hetzelfde
hetzelfde bestuur
bestuur staande
staande als
als deze.
deze.
als zusterinstelling
het kort
kort kan
kan men
men zeggen,
zeggen,dat
dathet
hetcoöperatieve
coöperatievezuivelwezen
zuivelwezenzich
zichvoortreffelijk
voortreffelijkheeft
heeft
In het
ontwikkeld en in meerdere
meerdere opzichten
opzichten zegenrijk
zegenrijk en
en heilzaam
heilzaam heeft
heeftgewerkt,
gewerkt,wat
watook
ookvoor
voorhet
het
ontwikkeld
coöperatieve
geldwezen
ten
platten
lande
geldt.
Beiden
hebben,
ondanks
hun
jeugd,
vele
coöperatieve geldwezen
platten lande geldt. Beiden hebben, ondanks hun jeugd, vele enen
wortels in
in den
deneeuwenouden
eeuwenoudennationalen
nationalen landbouw
landbouw geschoten,
geschoten, zijn
zijnereronmisbaar
onmisbaargegestevige wortels
worden en zijn
zijn er,
er, men
menkan
kanwel
welzeggen
zeggenthans
thansmee
meesaamgegroeid.
saamgegroeid.
worden
Eene andere
andere belangrijke
belangrijke vorm
vorm van
vanlandbouwcooperatieve
landbouwcoöperatieve voortbrenging
voortbrenging stelt
stelt zich
zich
Eene
doel, de
dedoor
doordeelgenooten
deelgenootenuit
uithun
hunbodem
bodemverkregen
verkregenplantaardige
plantaardigevoortbrengselen
voortbrengselen eene
eene
ten doel,
mechanische bewerking
bewerking in aan
aan de
devereeniging
vereenigingtoebehoorende
toebehoorendefabrieken
fabrieken ofofwerkplaatsen,
werkplaatsen,tete
mechanische
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doen ondergaan.
doen
ondergaan. De
De eindproducten
eindproducten der
der akkers
akkers en
en velden
velden zijn dus
grondstoffen, waaruit
waaruit
dus grondstoffen,
langs
genoemden weg een meer
meer waardevol
waardevol product
product wordt verkregen.
verkregen. Op
Op die wijze
wijze zijn
zijn ontontlangs genoemden
staan beetwortel-,
wier aantallen
aantallen op
op eind van
staan
beetwortel-, aardappelmeelaardappelmeel- en
en stroocartonfabrieken,
stroocartonfabrieken, wier
van 1904
1904
onderscheidelijkbedroegen:
bedroegen:I,1,99en
en 55 tegen
tegen op
op eind 1921:
onderscheidelijk
1921: 7,
7, 20
20en
en11.
II.Daarnaast
Daarnaaststonden
stonden
13en
en99soortgelijke
soortgelijkebedrijven
bedrijvenvan
vanniet-coöperatieven
niet-coöperatievenaard.
aard.
op het gelijke
gelijke tijdstip
tijdstip 15,
15, 13
Het is echter
echter vooral
brengen. Ook hiervooral ook
ook noodig, de
de voortbrengselen
voortbrengselen aan
aan den
den man
man te
te brengen.
voor heeft
met goed
goeden
enblijvend
blijvendsucces
succespartij
partijgetrokken
getrokkenvan
vanstelselmatige
stelselmatigecoöperatie.
coöperatie.Voor
Voor
heeft men met
zuivelproducten
geschiedde zulks
zulks door
door de
de exportvereenigingen
exportvereenigingen en
enbotermijnen
botermijnen (veilingen).
(veilingen).
zuivelproducten geschiedde
Wij
noemen hier
hier de
de Friesche
FriescheCoöperatieve
CoöperatieveZuivelexportvereeniging
Zuivelexportvereeniging te
te Leeuwarden,
Leeuwarden, met
met
Wij noemen
Zijdient
dientvoornamelijk
voornamelijk
haar
geweldigpakhuis.
pakhuis.Zij
haar hoog
hoog oprijzend,
oprijzend, uitgestrekt,
uitgestrekt,van
van verre
verre zichtbaar, geweldig
voor
export van
van kaas,
kaas, minder
minder van
van boter.
boter. Deelnemers
Deelnemers zijn
zijn een
een veertigtal
veertigtal cooperatieve
coöperatieve zuivelzuivelvoor export
Friesland. Te
TeAlkmaar
Alkmaarbestaat,
bestaat,onder
onderden
dennaam
naam„Noord-Holland",
"Noord-Holland",eene
eenesoortsoortfabrieken
fabrieken uit Friesland.
gelijke
Roermond een
mijn van
van den
den Zuid-Nederlandsche
Zuid-Nederlandsche Zuivelbond,
Zuivelbond, te
te
gelijke vereeniging,
vereeniging, te
te Roermond
een mijn
Zutphen
eene van
vandedeGeldersch-Overijsselsche
Ge1dersch-OverijsselscheCoöperatieven
CoöperatievenZuivelverkoopvereeniging
Zuivelverkoopvereeniging
Zutphen eene
en nog eene
eene andere
andere mijn,
mijn, beiden
beiden voor
voor boter,
boter, desgelijks
desgelijks te
te Roosendaal.
Roosendaal. Te
Te Hoorn
Hoorn bestaat
bestaat de
de
hebben deze
deze coöperaties
coöperatieseen
eenjaarlijkschen
jaarlijkschen
Kaasafzetvereeniging
Kaasafzetvereeniging "Westfriesland".
„Westfriesland". Te
Te zamen hebben
omzet van
100 millioen
mi1lioen guldens.
guldens.
omzet
van meer
meer dan
dan zoo
Zeer
voor den
den verkoop
verkoop
Zeer groote
groote vlucht
vlucht namen
namen voorts
voorts de onderlinge veilingsvereenigingen voor
uit trein
trein of
ofstoomtram
stoomtram de
de veilinghallenveilinghallen- of
ofgebouwen,
gebouwen,
van
groenten en
men uit
van groenten
en fruit.
fruit. Alom ziet men
met een
een totaal
totaalomzet
van ruim
ruim 66 milmilveelal
veelal aan
aan het
het water
water gebouwd.
gebouwd. In 1904 bestonden er 59 met
omzet van
aal omzet bedroeg
lioen gulden. In
In 1913
1913 was
was hun
hun aantal
aantal reeds
reeds verdrievoudigd.
verdrievoudigd. De tot
totaalomzet
bedroeg in de
de
lioen
jaren
1916, '17
en '18
'18onderscheidelijk
onderscheidelijk ruim
ruim 59,
59,112
II2 en
en117
II7m.
m.g.g. 1), om in 1920
is waar
waar
jaren 1916,
'17 en
1920 wel is
terug te gaan
terug
gaan tot 67 m.
m. g.,
g.,maar
maar daarna
daarna weer te
te stijgen
stijgen tot
tot meer
meer dan
dan 74
741
/2 m.
m. g.
g.
1/2
tegenhanger van verkoop
verkoop is koop. Ook
Ook de inin- of
ofaankoop
aankoop voor
voor cooperatief-gemeencoöperatief-gemeenDe tegenhanger
schappelijke
rekening geeft alleszins
allesûns reden
redentot
totvoldoening.
voldoening.Hierbij
Hierbijgeldt
geldthet
hetvoornamelijk
voornamelijkde
de
schappelijke rekening
verkrijging
voederstoffen, zaaizaden
zaaizaden en pootgoed,
pootgoed, benevens
benevens andere
andere artikelen
artikelen
verkrijging van
van kunstmest,
kunstmest, voederstoffen,
tweede plaats
plaats aankoop
aankoop van
van fokvee
fokvee (hengsten;
(hengsten; stieren;
stieren; rammen;
rammen;
van
geringere waarde;
waarde; in
van geringere
in de tweede
in eigendom
eigendomofofinin
beeren en geiten);
geiten); voorts
voorts de
de verkrijging
verkrijging van machines
machines en werktuigen,
werktuigen, om
om in
beeren
gebruik aan
staan. Evenals
Evenalsbij
bij de
decredietcrediet-enenzuivelcoöperatie,
zuivelcoöperatie,deed
deedzich
ûchook
ook
gebruik
aan de
de leden
leden af
af te staan.
hierbij ras
ras de behoefte
behoefte aan
aan centralisatie
centralisatie gevoelen.
gevoelen. Deze leidde
leidde in
in 1899
18gg tot oprichting
oprichting van
van de
de
hierbij
uit het
hetNederlandsche
Nederlandsche
Enschede gevestigde
gevestigde „Cooperatieve
"Coöperatieve Vereeniging
Vereeniging Centraal
Centraal Bureau
Bureau uit
te Enschede
Nederland".
voor het
het aanschaffen
aanschaffen van
vanlandbouwbenoodigdheden
voor geheel
geheel Nederland".
Landbouwcomité voor
landbouwbenoodigdheden voor
lichaam begon
begon in
in1900
Igoomet
metden
dengecentraliseerden
gecentraliseerdenaankoop
aankoopvan
vanhulpmeststoffen,
hulpmeststoffen,
Dit lichaam
in 1905
Ig05 met
met dien
dien van
van voederstoffen.
voederstoffen. Het had
had in
in 1906
Ig06 een
een omzet
omzet van
van ruim
ruim 2,9
2,gmillioen
mi1lioen
en in
telde toen
toen 466
466 landbouwvereenigingen
landbouwvereenigingen en
enafdeelingen
afdeelingenvan
van landbouwbonden.
landbouwbonden. Hoewel
Hoewel
guldens en telde
Iglgnaar
naarRotterRottergestadig, maar
maar met sterke
sterke schommelingen
schommelingen toenemend,
het sinds
sinds1919
niet gestadig,
toenemend, heeft het
elk der
derjaren
jaren '20
'20 en '21
'21 meer
meer dan
dan 200.000
200.000 ton
ton kunstmest
kunstmest en in
in
overgebrachte Bureau in elk
dam overgebrachte
'21
II5.000
ton
voederstoffen
ingekocht.
De
in
het
eerste
bedrijfsjaar
daarvan
ingekochte
'21 115.000 ton voederstoffen ingekocht. De in het eerste bedrijfsjaar daarvan ingekochte
hoeveelheden zijn
totale aanaanhoeveelheden
zijn achtereenvolgens
achtereenvolgens verzevenverzeven- en
en verdertienhonderdvoudigd.
verdertienhonderdvoudigd. De totale
'Ig, '20,
'20, '21
'21 ongeveer
ongeveer 28,
bijna 38(a),
ruim 28 m.
m. g.
g. Het
Het totaal,
totaal,
koopen bedroegen
b:!droegen voor
voor '19,
koopen
28, bijna
38(a), ruim
geheel Nederland,
Nederland, dus
dus met
metinbegrip
inb:!gripvan
vanditdit
CentraalBureau
Bureauisisaangekocht,
aangekocht,
waarvoor in
waarvoor
in geheel
Centraal
0/0o van.
was
voor 1920
1920 81,4
81,4 m.
m. g.;
g.; (a)
(a) is er
was voor
er dus
dus4747O/
van.
I) millioen
millioenguldens.
guldens.
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Het
Het aantal
aantal inkoopvereenigingen
inkoopvereenigingen bedroeg
bedroeg in '04,
'04, '13
'I3 en
en'21
'2Ionderscheidelijk
onderscheidelijk 227,
227,1177,
!I77,
IOI4. Bij
Bij de beoordeeling
beoordeeling van
van den teruggang
teruggang houde men in het
het oog,
oog, dat
dat in
in verschillende
verschillende streken
streken
1014.
de aankoop
zoodat ééne
aankoop sedert
sedert13I3meer
meerwordt
wordtgecentraliseerd,
gecentraliseerd,zoodat
ééneopgaaf
opgaafvan
vanéén
ééndorpslijk
dorpelijkcentraal
centraal
aankoopkantoor geschied
meetdere kleinere
kleinere vereenigingen.
vereenigingen. Ondanks
Ondanks den
den teruggang
teruggang
aankoopkantoor
geschied voor
voor meefdere
aantal steeg het ledental
ledental van ruim 104
I04 duizend
duizend in
in 1913
IgI3 tot
tot bijna
bijna 12o
I20 in
in1920.
Ig20.
in aantal
Een speciale
landbouwcooperatie
specialetak
takvanvan
landbouwcoöperatievormt
vormthet
hetonderlinge
onderlingeverzekeringswezen
verzekeringswezen
Hetgeheele
geheeleaantal
aantaldier
dierverzekeringsverzekeringspaarden, runderen,
runderen, varkens,
varkens, schapen
schapen en geiten.
geiten. Het
voor paarden,
in
Ig05
reeds
I077
met
87000
leden,
voor
IgIg
was
dit
tot1746
I746en
en
vereenigingen bedroeg
vereenigingen
bedroeg in 1905 reeds 1077 met
voor 1919 was dit tot
200.000 leden aangegroeid.
aangegroeid. Daartoe
Daartoe rekene
rekene men
men ook
ooksoortgelijke
soortgelijke vereenigingen
vereenigingenvoor
voor
ruim 200.000
envorstschade.
vorstschade.Ook
Ookhierbij
hierbijbestaat
bestaatfederatievorming,
federatievorming,zooals
zooals
hagel-, brandbrand- en
verzekering tegen hagel-,
Groningen en
en centralisatie,
centralisatie, zooals
zooals bij
bij den
denNederlandschen
NederlandschenBoerenbond
Boerenbond en
enden
denCentralen
Centralen
in Groningen
te Gouda.
Gouda.
Bond te
Verscheidene
andere coöperaties,
verw~rkings-, middenstand-,
middenstand-, bouw-,
bouw-,
Verscheidene andere
coöperaties, zooals
zooals fok-,
fok-, verwerkings-,
inkoopvereenigingen, drukkerijen
drukkerijen e.e. a.
voorbijgaande, staan
bij de
deververtechnische-, inkoopvereenigingen,
a. voorbijgaande,
staan wij
wij stil bij
bruikscoöperatie. Hoewel
oudste, boekt
boekt zij
zij betrekkelijk
betrekkelijk het geringste
geringste succes.
succes.
bruikscooperatie.
Hoewel verreweg
verreweg de
de oudste,
eenige tetegronde
grondegegane
geganevoorloopers,
voorloopers, werd
werd omstreeks
omstreeks 1876
I876 begonnen
begonnen met
met de
debekende
bekende
Na eenige
Hulp" te
te's-Gravenhage.
's-Gravenhage. In
In1889
I88gwerd
werdals
alsmiddelpunt
middelpuntvan
vanpropaganda,
propaganda,
vereeniging „Eigen
"Eigen Hulp"
vereeniging
voorlichting, steunverleening,
steunverleening, verdediging
opgericht de
de Nederlandsche
Nederlandsche Coöperatieve
Coöperatieve
voorlichting,
verdediging enz.
enz. opgericht
1905
geheel
zelfstandigwerd
werddoor
doorverbreking
verbrekingder
derbanden
banden
Bond (N.
(N. C.
C. B.),
B.), die
dieeerst
eerstinin
Bond
1905
geheel
zelfstandig
Hulp",waarvan
waarvan hij
hij tot
totdusverre
dusverreeene
eenealgemeene
algemeene afdeeling
afdeelinghad
hadgevormd.
gevormd.Daar
Daar
"Eigen Hulp",
met „Eigen
naast bestonden,
nog een
een tweetal
tweetal Bonden,
Bonden, waarvan
waarvan zich
zich die
dieder
derarbeidersarbeidersnaast
bestonden,na
na 19IO,
1910, nog
totden
den„Centralen
"CentralenBond
Bondvan
vanNederlandsche
NederlandscheVerbruiksVerbruiks1920 met
met den
denN.
N.C.C.B.B.tot
coöperaties in 1920
±15o
150duizend
duizendleden
ledeninin160
I60
coöperaties"
Ig2I ±
coöperaties" heeft
heeftvereenigd.
vereenigd.Deze
Dezetelde
teldeop
op het
het eind
eind van
van 1921
vereenigingen.
in 1914
19I4als
als
Als Grootinkoopvereeniging,
Grootinkoopvereeniging, dus
stoffelijk middelpunt,
Als
dus als
als stoffelijk
middelpunt, fungeert
fungeert de
de in
zelfstandig lichaam
lichaam opgerichte
opgerichte „Handelskamer"
"Handelskamer" die
die te
te Rotterdam
Rotterdam haar
haar zetel
zetel heeft
heeft en
en isisvoortvoortgekomen
1907 als deel van de
de N.
N.C.
C.B.B.opgerichte
opgerichteGrootinkooporganisatie.
Grootinkooporganisatie. Hoewel
Hoewel
gekomen uit
uit de
de in 1907
duizend leden
er
375vereenigingen
vereenigingen met
met nog
nog geen
geen 200
leden bij
bij aangesloten
aangesloten zijn
zijn van
van het
het in
in het
het
200 duizend
er f±375
geheel
ruim
een
kwart
millioen
personen,
die
leden
van
verbruiksvereenigingen
zijn,
heeft
geheel ruim een kwart millioen personen, die leden van verbruiksvereenigingen zijn, heeft
die Handelskamer
Handelskamer het tot
totden
denbetrekkelijk
betrekkelijkbescheiden
bescheidentotalen
totalenomzet
omzetvan
vanruim
ruim11
I Im.
m.g.g.over
over
hadkunnen
kunnenzijn,
zijn,indien
indienbijbijdezen
dezentak
takvan
van
Ig21
brengen, welke
welke zeer
zeer veel
veel hooger
hoogerhad
1921 kunnen
kunnen brengen,
coöperatie
dezelfde eenheid, eendracht,
eendracht, ruime
ruime opvattingen
opvattingen en wijs
wijs beleid
beleid bestonden
bestonden als
alsb.v.
b.v.
coöperatie dezelfde
aantal
verbruiksvereenigingenbedroeg:
bedroeg:inin1898
18g8minstens
minstens59,
59,inin1921
192I
bij
de F.F.N.N.Z.Z.
bij de
HetHet
aantal
verbruiksvereenigingen
± 4°0.
De grootste
grootste en
en krachtigste
krachtigste is „Vooruitgang"
"Vooruitgang" te Rotterdam
Rotterdam met
1922 ±±42000
42000
400. De
met op eind 1922
leden
over elk
elk der
der jaren
jaren '20
IOmillioen
millioen gulden.
gulden. Zij
Zij staat
staat geheel
geheel
een omzet
omzet van
van ±
± 10
'21I een
'20 en '2
leden en over
.• zelfstandig.
Ten slotte zij
zij vermeld,
vermeld, dat
dat het
hetgeheele
geheeleaantal
aantal coöperatieve
coöperatieve vereenigingen,
vereenigingen, zoowel die,
die,
opgericht
ingeschreven overeenkomstig
overeenkomstig de bepalingen
bepalingen der Cooperatiewet
Coöperatiewet van
I876 als
als
opgericht en ingeschreven
van 1876
andere,
I23; 1898:
I8g8: 828; 1904:
I904: 1639;
I639; voor 1922
I922 kan men het schatten
schatten op
op 6000,
6000,
andere,bedroeg
bedroeg in
in I8go:
1890: 123;
Trekt men
men wegens
wegens
met
millioen coöperatief
coöperatief georganiseerde
georganiseerde leden. Trekt
met een
een totaal
totaalvan
vanongeveer
ongeveer I1 millioen
meervoudige
de helft
helft af,
af,dan
danblijft
blijftnog
nogaltijd
altijdeen
eenaanzienlijk
aanzienlijkgetal
getalover.
over.
meervoudige telling
telling meer
meer dan
dan de
Het
ondoenelijk het
niet weet,
weet,
Het is ondoenelijk
het aantal
aantal vereenigingen
vereenigingennauwkeurig
nauwkeurigopoptete geven,
geven, daar
daar men
men niet
welke
geëindigd. Doordien
Doordien echter
echterde
decoöperatieve
coöperatievevereenigingen,
vereenigingen, opgericht
opgericht volgens
volgens de
welke zijn
zijn geëindigd.
de
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18i6, verplicht
verplicht zijn
zijn tot
totinschrijving
inschrijving in
inhet
hetin
inOctober
October
bepalingen
Coöperatiewet van
bepalingen van
van de Cooperatiewet
van 1876,
1921 in
in werking
1921
werking getreden
getreden Handelsregister,
Handelsregister, heeft men
men daaromtrent
daaromtrent thans
thans grooter
grooter zekerheid
zekerheid
en blijkt
en
blijkt hun
hun totaal
totaal aantal
aantal op het
het einde
einde van
van 1922
bedragen.
1922 meer
meer dan
dan 2600
2600 te bedragen.
Een
bedrijfsvorm, die
de dagen
dagen der
dertroonsbestijging
troonsbestijging onzer
onzer Koningin
Koningin nog
nog zwak,
zwak,
Een bedrijfsvorm,
die in de
richtingloos,
doelbewust was,
was, heeft
heeft in
in minder
minderdan
daneene
eenekwarteeuw
kwarteeuweene
eenezoodanige
zoodanige
richtingloos, weinig
weinig doelbewust
op belangstelling
belangstelling en
en medewerking
medewerking
sociaal-economische
sociaal-economische beteekenis
beteekenis gekregen,
gekregen, dat
dat zij
zij ten volle op
van
de
Overheid
aanspraak
mag
maken.
Deze
dient
gegeven
te
worden,
om
alle
in haar
haar nog
nog
van de Overheid aanspraak mag maken. Deze dient gegeven worden, om alle in
sluimerende
vermogens te ontwikkelen
ontwikkelen en
enteteverwezenlijken
verwezenlijken in
inhet
hetbelang
belangvan
vandedewelvaart
welvaart
sluimerende vermogens
en vooruitgang
en
vooruitgang van
van het
het Nederlandsche
Nederlandsche volk.
volk.
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ANNA POLAK, Directrice van het Natienaai Bunau voor Vrouwenarbeid.
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it stak het Tentoonstellingsgebouw af tegen het gele duinzand, waarop later de

villa's van de Stadhouderslaan zouden verrijzen. De breede luchtige veranda's
en de schilderachtige paviljoens, die den vriendelijken tuin omsloten, koesterden
zich in de zomerzon.
Even bekoorlijk als het uiterlijk, even boeiend was het innerlijk van deze Tentoonstelling
van Vrouwenarbeid van 1898.
Vrucht van gedegen studie niet minder dan van organisatie-talent, bood zij den bezoekers en bezoeksters een beeld van hetgeen de vrouw in moederland en koloniën destijds reeds
vermocht op de gebieden van nijverheid en handel; landbouw, tuinbouw en zuivelbereiding;
ziekenverkraambed ....
pleging; zuiDaarnáást gaf zij,
vere en toedoor middel
gepaste
van
het gekunst; verschreven
schillende
woord,
in
takken van
statistischen
wetenschap;
het onderof ànderen
wijs in zijn
vorm, de uitkomsten weonderscheider der in de
den geledingen; - van
voorbereihetgeen zij
dingsjaren
presteerde
gehouden
op het kanenquêtes
toor, in de
omtrent hetapotheek, in Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid aan de Stadhouderslaan geen er aan
het laborato- nabij den Ouden Scheveningschen Weg te 's-Gravenhage (zomer 1898). de' vakopleirium,aan het
ding, de
voorwaarden waaronder en de belooning waarvóór de vrouw arbeidde, alsnog ontbrak.
Terwijl tegelijkertijd in de Congreszaal door het gesproken woord tot uiting kwam
wat er - een 25 jaar geleden - door een aantal onzer voortreffelijkste mannen en vrouwen
werd gedacht over de positie der vrouw in de samenleving, hare taak in het gezin, haar aandeel in de bestrijding van misstanden van den meest verschillenden aard ••••
Die maanden zijn, nadat "Hilda van Suylenburg", het van leven tintelende tendenzboek van CECILE GOEKOOP-DE JONG VAN BEEK EN DONK, geesten en gemoederen had voorbereid, voor duizenden een openbaring geweest.
177

Ze hebben de oogen
oogen geopend,
geopend, éénerzijds
éénerûjds voor de behoeften
behoeften der
der vrouw,
vrouw, voor
voor wie
wie loonloonarbeid
noodzakelijkheid was;
der
arbeid van
van oudsher
oudsher een
een noodzakelijkheid
was;ànderzijds
anderzijdsvoor
voordedenoodlottige
noodlottige gevolgen
gevolgen der
"opleiding
huwelijk" van
meisje uit
uit den
den middenstand
middenstand en
ende
dehoogere
hoogerewelstandswelstands„opleiding voor het huwelijk"
van het meisje
klassen.
kiassen.
Wie DR.
Wie
DR.CATHARINE
CATHARINEVAN
VANTUSSENBROEK,
TUSSENBROEK, de toen reeds
reeds beroemde
beroemde arts,
arts, haar
haar sobere hooghoog"Het Tekort
Tekortaan
aan Levensenergie
Levensenergiebij
bijonze
onzejonge
jongeVrouwen
Vrouwen
klassiek geworden
geworden rede over „Het
ernstige klassiek
en Meisjes"
Meisjes" mocht
mocht hooren
hooren uitspreken,
uitspreken, heeft
heeft voor
voor goed
goed de
dewaarheid
waarheid begrepen,
begrepen, dat
dat óók
óókhet
het
meisje
wil
ûj
uitgroeien
tot
een
gezonde
krachtige
vrouw
eigen
leven
in
eigen
hand
meisje wil zij uitgroeien tot een gezonde krachtige vrouw eigen leven in eigen hand
behoort te nemen; niet
niet langer
langer lijdelijk
lijdelijk moet
moet afwachten
afwachten of „hèt"
"hèt" soms
soms komt,
komt,maar
maar inineerlijken
eerlijken
behoort
arbeid
arbeid streven
streven naar
naar een
een zelfgekozen
zelfgekozendoel
doel....
... .
De Nederlandsche
Nederlandsche vrouwenbeweging,
vrouwenbeweging, de
teekenen van
van kieming
kieming vertoonend
vertoonend in
in
de eerste teekenen
jaren: door het heel onze intellectueele
intellectueele bevolking
bevolkingin
inberoering
beroeringbrengende
brengendeoptreden
optreden
de zeventiger jaren:
van MINA KRUSEMAN;
KRUSEMAN; de warmi
warme
"Arbeid
Adelt" en
en"„ Tesselschade",
„Arbeid Adelt"
Tesselschade",
artikelen van mannenartikelen
mannen- zoowel
zoowel als
als
waaraan de namen resp.
resp. van
van BETSY
waaraan
vrouwenhand,
pleitten voor
voor
PERK en JELTJE
vrouwenhand, die
die pleitten
JELTJE DE
DE BOSCH
BOSCH KEMPER
PERK
degelijker
deugdelijker
onafscheidelijk verbonden zijn; het
h(.t
degelijker opvoeding,
opvoeding, deugdelijker
vakopleiding, en
en toelating
toelating van
van het
het
tot
stand komen
komen ook
van den
den
tot stand
ook van
meisje
in tot
meisje in
tot dusver
dusver voor
voor haar
haar
Vrouwenbond
tot Verhooging
Verhoogingvan
van
Vrouwenbond tot
betrekkingen;
de
oprich^`;^
en
gesloten
betrekkingen;
de
oprichhet
Zedelijk
Bewustzijn,
aan
Zedelijk
Bewustzijn,
aan
welks
Z
P
g
g^
1
ting der
der eerste
eerste middelbare
middelbare meisjesmeisjesstreven de
dames KLERCK-VAN
KLERCK-VAN
`k•
de dames
scholen,
der
eerste
Industrieschool;
HOGENDORP
en
ANNA
VAN HOGENscholen,
Industrieschool;
VAN
het verschijnen
verschijnen van
van vrouwelijke
vrouwelijke
DORP zichinzonderheid
ûchinzonderheid wijdden...;
wijdden ... ;
het
leerlingen
leerlingen op
op sommige
sommige jongensjongensdaarna
maar gestadig
gestadig
daarna langzaam
langzaam maar
H.B.S. en
Gymnasia, en
en van
van de
de
groeiend,
totdat in 1889
188g de
de Vrije
Vrije
en Gymnasia,
groeiend, totdat
Dr. CATHARINE
CATHARINE VAN
eerste
meisjesstudenten: ALETTA
ALETTA
VAN
Vrouwenvereenigingoptradmeteen
eerste meisjesstudenten:
Vrouwenvereeniging optrad met een
TUSSENBROEK.
en CHARLOTTE JACOBS;
JACOBS; de oprichTUSSENBROEK.
feministisch
program, en
en in
in 1894.
1894
feministisch program,
voorVrouwenkiesVrouwenkiesting der
vrouwenvereenigingen
de Vereeniging
ting
der
vrouwenvereenigingen de
Vereeniging voor
recht geboren
geboren werd
Nederlandschevrouwenbeweging
vrouwenbewegingisisdoor
doorde
deTentoonstelling
Tentoonstellingvan
van
recht
werd-, ,diedie
Nederlandsche
besten zin
zin des
deswoords
woordsgepopulariseerd.
gepopulariseerd.
18g8
1898 in den besten
Sinds dien
dien bezit
bezit Nederland
Nederland niet
nietslechts
slechtsenkele
enkeleininbeperkten
beperktenkring
kringarbeidende
arbeidendefeminisfeministische vereenigingen,
vereenigingen, maar een
een in
in heel
heelde
demaatschappij
maatschappij erkend,
erkend, zij
zij 't't dan
dan nog
nogdikwerf
dikwerfbespot
bespot
en tegengewerkt,
tegengewerkt, feminisme.
feminisme.
Uit de
de Tentoonstelling
Tentoonstelling is,
is,naast
naast onnoemelijk
onnoemelijk vele
vele onzichtbare
onzichtbare zegeningen,
zegeningen, ook
ook menig
menig
Verbetering van
vanVrouwenVrouwen-enenKinderKindertastbaar goed
voortgesproten. Zóó:
Zóó: de
de Vereeniging
tastbaar
goed voortgesproten.
Vereeniging tot Verbetering
kleedi
ng, „de
"de Wekker",
Wekker", „Oost
"OostenenWest".
West". Maar
de Nationale Vrouwenraad
Vrouwenraad en het
het
kleeding,
Maar bovenal: de
Nationaal Bureau
Bureauvoor
voorVrouwenarbeid.
Vrouwenarbeid.
Nationaal
trouwe samenwerking
samenwerking voor
ideëel doel
doelvan
vanhonderden
honderdenvrouwen
vrouwenvan
vansomtijds
somtijds
De trouwe
voor een ideëel
ver uiteenloopende
uiteenloopende levensrichting
heel wat
wat vooroordeel
'vooroordeel op
op de
de vlucht
vluchtgedreven.
gedreven.
ver
levensrichting had
had heel
De van
van huis
huis uit
uitconservatieve,
conservatieve,terugdeinzend
terugdeinzend voor
vooreen
eensocialiste
socialistevan
vanhet
hettemperament
temperament
CORNÉLIE HUYGENS,
HUYGENS, voelde, al
al luisterende
luisterende naar
naar deze
deze bezielde
bezieldepersoonlijkheid,
persoonlijkheid,haar
haar
van een CORNÉLIE
aanvankelijken
ternauwernood de eerste schuchschuchaanvankelijkentegenûn
tegenzin wijken
wijkenvoor
voor bewondering.
bewondering. Wie zelve ternauwernood
zich van
van de
de „Vrije
"Vrije Vrouwenvereeniging"
Vrouwenvereeniging"
tere schreden had gezet op het pad der emancipatie en zich
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mijlen
kennismaking met
Nederlands krachtigste
krachtigste en meest
meest ooroormijlen verwijderd
verwijderd dacht,
dacht, werd
werd bij
bij kennismaking
met Nederlands
spronkelijke feministen-figuur:
feministen-figuur: - Evolutie's redactrice
Mevrouw
DRucKER, doortrokken
doortrokken
spronkelijke
redactrice -Mevrouw
W.W.
DRUCKER,
van
mensch zoo
zoo mild
mild
van eerbiedige
eerbiedige sympathie
sympathie voor
voor deze
deze geniale,
geniale, in den omgang van mensch tot mensch
blijkende
vrouw.
blijkende
Zoo wies
wies uit
uit het
hetbewustzijn,
bewustzijn, welk
welkeen
eenverruiming
verruimingvan
vangezichtskring
gezichtskring en
en verzachting
verzachting
van
gemoed zulk gezamenlijk
gezamenlijk bouwen
gevolge heeft,
heeft, het
hetverlangen
verlangen naar
naar een
een blijvenden
blijvenden
van gemoed
bouwen ten
ten gevolge
band,
jonge vrouwenbeweging
vrouwenbeweging rijp
een
band, en
en werd
werd onze
onze jonge
rijp voor
voor het
het vormen,
vormen, ook
ook hier
hier te lande, van een
Nationalen Vrouwenraad,
Vrouwenraad, zooals
reeds elders
elders bestonden.
bestonden.
zooals er reeds
Deze federatie,
federatie, „uitgaande"
"uitgaande" - naar
man
naar de
de doelstelling luidt - "van
„van de
de meening, dat man
en vrouw elkanders
zij het
het werk
werk van
van den
den volkomen
volkomen
elkanders werk
werk op
op elk
elk gebied moeten aanvullen, zullen zij
mensch
brengen, wenscht
wenscht de
de vrouwen
vrouwen van
van Nederland
Nederland teteorganiseeren
organiseeren en
enhet
hetwerk
werk
mensch tot stand brengen,
van allen
teneinde aller
aller streven
streven met
metbewustheid
bewustheidteterichten
richtenopopdedeverwezenlijking
verwezenlijking
allen te vereenigen, teneinde
Zijtracht
tracht daartoe
daartoe samen
samen te
te voegen
voegen „alle
"allevereenigingen,
vereenigingen,die
die
van
volledigesamenwerking."
samenwerking."Zij
van deze volledige
arbeiden aan
arbeiden
aan verbetering
verbetering van
van
ter
(sommige der
der Zettensche
ter (sommige
Zettensche
den zedelijken,
den
zedelijken, maatschappemaatschappevereenigingen, Opstanding
en
Opstanding en
lijken, economischen en
lijken,
en rechtsrechtsLeven,
VrouwenLeven, het Jonge
Jonge Vrouwentoestand van
van de Nederlandsche
toestand
Nederlandsche
gilde
gilde .. ..
..)) tot zijne
zijne L.
L. E.D.
E.D. E. N.
vrouw in het
en van
van
behooren,
wordt hij
hij ook
ook door
door
vrouw
het bijzonder
bijzonder en
behooren, wordt
het Nederlandsche
het
Nederlandsche volk
volk in het
het
de
officieele ProtestantschProtestantsehde officieele
algemeen."
Christelijke
vrouwenbeweging
Christelijke vrouwenbeweging
Tot dusver
dusver is
is dat
dat ideaal
ideaal
vooralsnog
gemeden.
vooralsnog gemeden.
niet bereikt.
Noch Sociaal-Debereikt. Noch
Sociaal-DeMaar
kring
Maar 'binnen
' binnen den kring
mocratische, noch
R.- Kathovan het neutrale feminisme
mocratische,
noch R.-Kathofeminisme blijkt
lieke vrouwenvereenigingen
lieke
vrouwenvereenigingen
de Raad
Raad tot
tot op
op zeer
zeer groote
groote
de
hebben
hebben zich ooit
ooit bij
bij den
den Raad
Raad
hoogte aan
aan zijn
zijn roeping
roeping te bebehoogte
willen aansluiten.
En
ofschoon
aansluiten. En ofschoon
antwoorden.
Mevrouw
W. DRUCKER.
verscheiden organisaties
organisaties!t met
met
Mevrouw,W.
DRUCKER.
Méér door
door wat
wat hij
hij is,
is,
verscheiden
Méér
uitgesproken Christelijk
lkarakChristelijk;karakdan door wat
wat hij
hij doet.
doet.
dan
moge voor
voor een
een zich
zichontwikkelen
ontwikkelen van
van toestanden
toestanden in
in de
de gewenschte
gewenschterichting
richtinggeensgeensHet moge
zins:van belang
belang zijn
zijn ontbloot,
ontbloot, wanneer
wanneer een
een uit
uiteen
eenvijftigtal
vijftigtalvereenigingen
vereenigingenbestaand
bestaandlichaam
lichaam
eenpariguitspreekt
uitspreekt vóór
vóórvrouwenkiesrecht,
vrouwenkiesrecht, vóór
vóór toelating
toelating der
der vrouw tot alle
alle ambten
ambten en
en
zich eenparig
tègen afzonderlijke
afzonderlijke vrouwenarbeidsbescherming, vóór
vóór arbeidsvrijheid
arbeidsvrijheid der
dergetrouwde
getrouwde
beroepen, tègen
maar juist
juist doordat
doordat voor
voor optreden
optreden naar
naar buiten
buiten ininprincipiëele
principiëelequestiën
questiënaltijd
altijd
vrouw ... ; maar
vrouw...
"tegen" een
een voorstel
voorsteldoet
doetvallen,
vallen,
volstrekte eenstemmigheid wordt vereischt,
vereischt, zoodat
volstrekte
zoodat één stem „tegen"
is de
van den Raad
dit opzicht
opzichtbeperkt.
beperkt.
de werkzaamheid
werkzaamheid van
Raad in dit
daarentegen de invloed ten
ten goede
goede worden
worden genoemd,
genoemd,door
doorzijne
zijnebijeenbijeenOnbegrensd mag daarentegen
de deelneemsters
deelneemsters uitgeoefend.
uitgeoefend. Niet
Nietalleen
alleenwordt
wordtdaar
daaraltijd
altijdweder
wedervan
vanelkanders
elkanders
komsten op de
ervaring en werkwijze
werkwijze geleerd,
geleerd, doch
doch bèter
bèter dan
dandat:
dat:ererwordt
wordtverdraagzaamheid
verdraagzaamheidgekweekt,
gekweekt,
ervaring
begrijpen en waardeeren
waardeeren bevorderd
aan de onze
onze vreemde,
vreemde, jajategenstrijdige
tegenstrijdige opvattingen;
opvattingen;
begrijpen
bevorderd van
van aan
één woord:
woord: het
het beste
beste opgewekt
opgewekt wat
wat in den mensch
mensch leven kan
kan ....
in één
... .
Een geheel
geheel ånder
ànder karakter
karakter vertoont het
het Nationaal
Nationaal Bureau
Bureau voor
voor Vrouwenarbeid:
Vrouwenarbeid: van
van de
de
Tentoonstelling
ware het
hetpetekind.
petekind.
Tentoonstelling van 1898
18g8 als
als 't'tware
179
179

die Tentoonstelling
Tentoonstelling mocht
mochthet
hetinitiatief
initiatiefzijn
zijngenomen
genomendoor
doorde
dedames
damesC.
C.G.
G. PEKELTot die
van denGroningHARING-DoIJER
DULL en C. A. WORP
WORP-RoLAND
HOLST t bestuursleden van
HARING DOIJER,t H. DULL
ROLAND HOLST,
denGroningschen Vrouwenbond;
terwijl het voorzitsterschap
Vrouwenbond; terwijl
voorzitsterschap eerst
eerst door
door Mw.
PEKELHARING-DOIJER
Mw. PEKELHARING
DOIJER,t
Mw. GOEKOOP-DE
later
door Mw.
GOEKOOP-DEJONG
JONGVAN
VANBEEK
BEEK EN
EN DONK
DONK werd bekleed,
bekleedt het was toch in hoofdhoofdlater door
MARIE JUNGIUS'
JUNGlUS' brein,
breint dat
dat het
het grootsche
grootsche gebouw
gebouwwerd
werdopgetrokken.
opgetrokken.
Zaak
zaak in MARIE
doordienzèlfden
dienzèlfdenidealistischen
idealistischenenentegelijkertijd
tegelijkertijdstreng
strengwetenschappelijken
wetenschappelijken geest,
geest t
En door
de sfeer
sfeervan
van het
hetdilettantisme
dilettantismeverhief,
verhieftisishet
hetplan
planvoor
voorhet
het
welke het feminisme ten onzent
onzent uit
uit de
welke
gewrocht t bedoeld als
als „permanentwording
..permanentwording der
der tentoonstelling
tentoonstelling zonder
zonder de
de
Nationaal Bureau gewrocht,
zichtbare illustratie";
illustratie tt ; als „blijvend
..blijvend middelpunt
middelpuntvan
vanbijeenverzameling,
bijeenverzamelingtnavraag,
navraagt hulp
hulpen
envoorvoorlichting voor de vrouw
vrouw die
die arbeiden
arbeiden moet,
moet t en
en die
die arbeiden
arbeiden wil."
wi1. tt
In tegenstelling met
met den
den Nationalen
Nationalen Vrouwenraad,
Vrouwenraadt ligt de
de beteekenis
beteekenis van
van het
het Nationaal
voorVrouwenarbeid
Vrouwenarbeid
het
buitenlandt en
en uit
uit alle
alle
Bureau voor
het buitenland,
lagen
lagen en kringen
kringen der
der bevolbevoluitsluitend
zijn daden.
uitsluitend in zijn
Het
tothaar
haar
king
voortkomend t wordt
wordt
king voortkomend,
Het heeft
heeft- tot
verscheiden
1908 door
door de
de
arbeidsbemiddeling
of raad
raad
verscheiden in 1908
arbeidsbemiddeling,t of
inzake beroepskeuze,
ontwerpster
geleid - door
inzake
beroepskeuzet bebeontwerpster geleid
het lezen
lezen en
en excerpeeren
excerpeeren van
van
roepsvorming t positie-verpositie-verroepsvorming,
100 binnen- en buitenbuitenbeteringt verhooging
verhooging van
van
betering,
ruim Poo
landsche
periodiekent voorvoorverstrekt.
levenspeil verstrekt.
landsche periodieken,
namelijk vaken vrouwenvrouwenBehalve
door perperBehalve door
namelijk
vak- en
soonlijk advies,
bladent
een dagelijks
dagelijks aanaansoonlijk
advies t tracht
tracht het
het
bladen, een
Bureau een
een verstandige
geschapen t
Bureau
verstandige bebegroeiend archief geschapen,
dat ten
ten onzent
onzentzijns
zijnsgelijke
gelijke
roepskeuze
als een
een
roepskeuze zoowel
zoowel als
dat
rationeeler
heeftt en
enwaaruit
waaruit door
door
rationeeier verdeeling
verdeeling van
van
niet heeft,
;:*
een ieder,
iedert te
te eigen
eigen of
often
ten
vrouwelijke arbeidskrachten
arbeidskrachten
vrouwelijke
een
algemeenen nutte,
nutte t kan
kan worworover
het beroepsveld
beroepsveld te
te
over het
algemeenen
bevorderent
door het
het kostekostebevorderen, door
den geput.
MARIE JUNGIUS.
Aanvraagsters t uit
uit alle
alle
MARIE
JUNGIUS.
sturen van BeroepskeuzeBeroepskeuzeloos sturen
Aanvraagsters,
deelen van het
het land,
landtóókuit
Leidraden-op
tijden
op gezette tijden
deelen
66k uit Leidraden
herdrukt en
tusschenliggende jaren
jaren door
aanalle
alle:
ongeveer
herdrukt
en in de tusschenliggende
door Supplementen
Supplementen bijgewerkt
bijgewerkt- aan
: ongeveer
6000 scholen,
scholent die
die meisjes-leerlingen
meisjes-leerlingen hebben.
hebben.
drong (en
(en dringt)
dringt) aan,
aan tenenniet
niet
altijd
zonder
succesop
vakonder~icht voor
voor de
de
Het drong
altijd
zonder
succes,
vakonderricht
t op
boerendochter en
aanstaande huisvrouw;
huisvrouw; op
op aanvullend
aanvullendtheoretisch
theoretischonderwijs
onderwijs voor
voor de
de
boerendochter
en de
de aanstaande
reeds
in de
depraktijk
praktijkwerkzame
werkzame costuumnaaister,
costuumnaaistert linnennaaister
linnennaaister en
enverkoopster.
verkoopster.
reeds in
Naar het arbeidsleven
arbeidsleven van verschillende
verschillende groepen
groepen werkende
werkende vrouwen
vrouwen worden
worden enquêtes
enquêtes
Naar
ingesteldt en de
de uitkomsten
uitkomsten iningoedkoope
goedkoopebrochures
brochures ter
terkennisse
kennisse van
vanhet
hetpubliek
publiekgebracht;
gebracht;
ingesteld,
terwijl bij
directiën van
van instellingen,
instellingent werkgevers,
werkgevers t vakvereenigingen,
vakvereenigingen t zoo
zoo noodig
noodig
terwijl
bij besturen
besturen en directiën
ook
bij de
de overheid
overheid pogingen
pogingen worden
worden aangewend,
aangewend t om
om ontdekte
ontdekte misstanden:
misstanden: ininarbeidsarbeidsook bij
voorwaarden
arbeidsbelooning of
of arbeidswetgeving,
arbeidswetgeving t opgeheven,
opgeheven tnoodzakelijk
noodzakelijk gebleken
gebleken ververvoorwaarden,
t arbeidsbelooning
beteringen ingevoerd te
te krijgen.
krijgen.
beteringen
Uitgifte van
van feitenmateriaal
feitenmateriaal op
op vrouwenarbeidsgebied
vrouwenarbeidsgebied geschiedde
1908 tot
tot 1919
1919
geschiedde van
van 1908
encyc10paedie van
van ons
onsmaatschappelijk
maatschappelijk vrouwenleven;
vrouwenleven;
door het Vrouwenjaarboekje:
Vrouwenjaarboekje: beknopte encyclopaedie
Maandbulletin.
sinds
1920 door
door middel
middel van
van het
het Maandbulletin.
sinds 1g2o
.^

—
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Beschouwingen over vraagstukken
vraagstukken op
lezing
op vrouwenarbeidsgebied
vrouwenarbeidsgebied worden
worden gegeven in lezing
prae-advies; veelvuldiger
veelvuldiger in
in dagbladdagblad-enentijdschriftartikelen.
tijdschriftartikelen.
of prae-advies;
En zoo:
zoo: werkend
werkend voor
voor de
de huisvrouw
huisvrouw als
als voor
voor de
deloonarbeidster;
loonarbeidster; voor
voor de
devolwassene,
volwassene t
en voor
voor het
het schoolmeisje
schoolmeisje:: de
de vrouw
vrouw der
der toekomst,
toekomst, tracht
tracht het
het
Bureau
hij moge
moge groot
groot of
of bescheiden
bescheiden zijn,
zijn, tot
tot
Bureau èlken
èlken aanleg,
aanleg, hij
zijn recht
doen komen,
komen,opdat
opdatiedere
iederevrouw
vrouweconomisch
economischen
en
recht te doen
zedelijk
zal
kunnen
leven
als
een
vrij
mensch,
en
huwend
of
zedelijk zal kunnen leven als een vrij mensch, en huwend of
niet-huwend, moeder
moeder of
ofniet-moeder,
niet-moeder,aan
aandedegemeenschap
gemeenschap
niet-huwend,
waarvan
uitmaakt de volle
volle maat
maat zal
zal mogen
mogengeven
geven van
van
waarvan zij
zij deel uitmaakt
haar kennen
haar
kennenen
en kunnen
kunnen•••.
... .
Dat dergelijke
dergelijke bemoeiing
bemoeiing nog steeds noodig
noodig is,
is,ennoodig
en noodig
blijven zal,
zal t vindt
vindt zijn
zijn oorzaak
oorzaak in het
het feit,
feit, dat
datvooruitgang
vooruitgang in
in
blijven
economisch
economisch opzicht niet
niet alleen
alleen zooveel
zooveellangzamer
langzamer gaat,
gaat, maar
maar
bovendien zooveel
zooveel minder
minder standvastig
standvastig blijkt,
blijkt, dan
dan hetgeen
hetgeen er,
er,
bovendien
sinds 25
25 jaar,
jaar, op
op maatschappelijk
maatschappelijk en
en politiek
politiek terrein
terreingewonnen
gewonnen
werd.
De staatkundige
staatkundige verovering mag,
mag, nu de
de nieuwe
nieuwe GrondGrondA.W. L. VERSLUYS-POELMAN.
wet
het vrouwenkiesrecht
vrouwenkiesrecht heeft
heeft vastgelegd,
vastgelegd, als
alsuiteindelijk
uiteindelijk Mw.
Mw. A.W.
VERSLUYS-POELMAN.
wet het
worden
beschouwd;
en
de
palm
der
overwinning
moet
worden beschouwd; en de palm der overwinning moet
in 1894
1894opgerichte,
opgerichte,worden
wordengereikt.
gereikt.
aan
de oudste
oudste onzer
onzerkiesrechtvereenigingen,
kiesrechtvereenigingen, de
aan de
de in
Eérst onder
Mw.
Eérst
onder presidium
presidium van
van Mw.
W.L.L.VERSLUYS
VERSLUYS-POELMAN:
A. W.
POELMAN: mèt de
dames W.
W. DRUCKER
DRUCKER enenTHEODORA
THEoDoRA
dames
P. B.
B.HAVER
HAVER de
meest op
op den
den voorvoorde meest
grond tredende
tredende figuur
het moeimoeigrond
figuur in
in het
lijke wordingstijdperk
wordingstijdperk der
Nederlijke
der Nederlandsche
vrouwenbeweging; daarna,
daarna,
landsche vrouwenbeweging;
geconcentreerder op
dat ééne
ééne doel:
doel:
geconcentreerder
op dat
de staatkundige
staatkundige ontvoogding,
ontvoogding, onder
onàer
de
vanDR.
DR.ALETTA
ALETTA H. JACOBS,
]ACOBS,
leiding van
eerste vrouwelijke
vrouwelijke arts, heeft
heeft de
de
onze eerste
Vereeniging
voor
Vrouwenkiesrecht
Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht
13 jaar
jaar lang alléén de
de ondankbare
ondankbare taak
taak
THEODORA
P. B.
B. HAVER.
THEODORA P.
HAVER.
van ploegen
ploegen en
en zaaien
zaaien vervuld.
vervuld.
van
1907 ontstond
ontstond náást
náást de
de
Pas in 1907
Pas
Vereeniging
Vereeniging de
de Bond voor Vrouwenkiesrecht,
Vrouwenkiesrecht, terwijl
terwijl later nog
nog
een Mannenbond
Mannenbond en een
een Neutrale
Neutrale Vereeniging
Vereeniging voor VrouwenVrouwenkiesrecht
werden opgericht.
opgericht. Splitsing,
Splitsing, naar
naar men
men ziet;
ziet;zooals
zooals
kiesrecht werden
steeds, naarmate
naarmate de in
in den
den beginne
beginneverafschuwde
verafschuwde denkbeelden
denkbeelden
meer
gemeengoed worden
meer gemeengoed
worden••••
... .
Toch zou
zou het
hetnog
nogtot
totOctober
October1917
1917 duren,
duren, eer
eer de
de GrondGronddeNederlandsche
Nederlandschevrouw
vrouwhet
hetpassieve
passievekiesrecht
kiesrechtverleende
verleende
wet de
Dr.
ALETTA H.
H.JACOBS.
}ACOBS.
Dr. ALETTA
r8r
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voor
Provinciale Staten en de Gemeenteraden,
Gemeenteraden, en
en tevens
tevensde
demogelijkmogelijkvoor de
de Staten-Generaal, de Provinciale
heid
het actieve
actieve kiesrecht
kiesrecht toe
toe tete kennen;
kennen; tot
totSeptember
September
heid opende,
opende, om
om haar
haar bij
bij Kieswet
Kieswet ook het
1919, eer
eer de
de WetMARCHANT haar,
I9I9,
Wet-MARCHANT
voet als
alsden.
den .man,
man, kiesbevoegd
kiesbevoegd verklaarde.
verklaarde.
haar, op
op denzelfden voet
Het was dus
dus uitsluitend
uitsluitend aan
aan mannenstemmen,
mannenstemmen, dat
dat de
de beide
beidevrouwelijke
vrouwelijke leden
leden van
van de
de
vorige
Tweede Kamer
Kamer (nu
(nu hebben
hebben wij
wij er
er 7),
7),het
hetvrouwelijke
vrouwelijkeSenaatslid,
Senaatslid,de
de I6
16 vrouwelijke
vorige Tweede
Statende 8o
80a à9090vrouwelijke
vrouwelijkeGemeenteraadsleden
Gemeenteraadsleden haar
haar zetel
zeteldankten.
dankten.
Staten- en de
En
moge zijn,
zijn, dat
dat de
de vrouw
vrouw zich
zich kunne
kunne doen
doen hooren
hooren in
in de
de vertegenvertegenEn hoe gewenscht het moge
woordigende
hiertetelande,
lande,
woordigende lichamen,
lichamen, van
van méér
méérgewicht
gewichtnog
nogisishet
hetactieve
actievekiesrecht
kiesrechtteteachten,
achten,- hier
anders
het passieve
passieve volgend
volgend in
in stede
stedevan
vanereraan
aanvoorafgaand.
voorafgaand.
anders dan
dan elders,
elders, op het
De vraag, of
of de vrouw
vrouw haar
haar invloed
invloed bèter
bèter kan
kan doen
doen gelden
geldendoor
doorvorming
vormingvan
vanafzonderlijke
afzonderlijke
vrouwen-,
door toetreding
toetreding tot gemengde
gemengde politieke
politieke partijen,
partijen, werd
niet ten
ten volle
volle
vrouwen-, dan
dan wel
wel door
werd nog niet
tot oplossing
oplossing gebracht.
gebracht.
GouDDe talentvolste
talentvolste pleitbezorgster
pleitbezorgster der
der éérste
éérste opvatting
opvatting isisongetwijfeld
ongetwijfeld HENRIETTE GOUDSMIT geweest:
beschouwd.
geweest: stichtster en
voorzitster van
van de ondervoorzitster
onderMaar
overgroote
Maar de overgroote
wijzeressen-vakvereeniging
wijzeressen-vakvereeniging
meerderheid
meerderheid van onze vrouvrouhugatêr"; redactrice van
"„ T hugatêr";
welijke
landgenooten heeft
heeft
welijke landgenooten
het
het geestige
geestige vrouwenblad
vrouwenblad
zich metterdáád
metterdáád aanhangaanhangBelang
Belang en
en Recht;
Recht; in 1918,
I9I8,
sters der tegenovergestelde
tegenovergestelde
vóór zij
vóór
zij de
de met
met zooveel
zooveel
zienswijze
getoond, door
door
zienswijze getoond,
voorliefde
vertolkte theotheozich
bij gegevoorliefde vertolkte
zich aan
aan tete sluiten
sluiten bij
rieën
rieën in
in de
depraktijk
praktijk kon
kon
mengde politieke
politieke partijen.
partijen.
mengde
omzetten, gestorven.
gestorven.
Minder
volkomen
De A(lgemeene)
NeA(lgemeene) N(eMinder volkomen
derlandsche) V(rouwen)
dan
de
politieke,
derlandsche)
V(rouwen)
tot
dan de politieke, is tot
dusver de maatschappelijke
maatschappelijke
O(rganisatie): met
O(rganisatie):
eigen
met eigen
candidaten
candidaten uitkomende
uitkomende
gelijkstelling
man en
en
gelijkstelling van
van man
vrouwenpartij,
mag als de
vrouwenpartij, mag
de
vrouw.
HENRIETTE
tegenwoordige draagster
draagster
HENRIETTE GOUDSNIT.
GOUDSMIT.
Toch valt
valt ook
ook hier
hier
tegenwoordige
Toch
dier
„De
dier overtuiging
overtuiging worden
worden
- de Tentoonstelling
Tentoonstelling "De
Vrouw 1813-1913"
dit vooruitgang
constateeren.
Vrouw
I813-1913" bewees
bewees dit
- vooruitgangte te
constateeren.
alleen wordt
wordt in
in de
depolitieke
politiekepartijen,
partijen,óók
óókdie
diewelke
welkevoorheen
voorheentegenover
tegenoverhare
hare
Niet alleen
emancipatie het
vijandigst stonden,
zelfs hier
hier en
endaar
daarals
alsbestuurslid
bestuurslid
emancipatie
het vijaridigst
stonden,de
de vrouw
vrouw als
als lid,
lid, zelfs
maar in tal
tal van vereenigingen,
vereenigingen, die
diehaar
haar in
invroeger
vroegertijden
tijden slechts
slechtsduldden
dulddenals
alsonderondertoegelaten; maar
geschikte, de besluiten
besluiten van
van den
den man
màn uitvoerende,
uitvoerende, vervult
vervult zij
zij thans
thans niet
niet zelden
zeldeneen
eenleidende
leidende
geschikte,
functie.
bewegingen, zooals
zooalsdie
dievoor
vooreenzelfden
eenzelfden(en
(enhoogeren)
hoogeren)zedelijkheidsstandaard
zedelijkheidsstandaard
Sommige bewegingen,
man en
envrouw,
vrouw,enenvoor
vooreen
eenduurzamen
duurzamenvrede,
vrede,worden
wordenzelfs
zelfsgrootendeels
grootendeelsdoor
doorvrouwenvrouwenvoor man
hand bestuurd.
bestuurd.
Staatscommissiën hebben
hebbentegenwoordig
tegenwoordigvrouwelijke
vrouwelijkeleden
ledenofofsecretarissen.
secretarissen.
Verscheiden Staatscommissiën
den Centralen
Centralen Jeugdraad,
Jeugdraad, den
den Onderwijsraad,
Onderwijsraad, den Gezondheidsraad,
Gezondheidsraad, den
den Hoogen
Hoogen Raad
Raad
In den
van Arbeid,
Arbeid, hebben
hebben vrouwen
vrouwen zitting.
zitting.
het gebied
gebied van
van het
hethooger
hoogeronderwijs
onderwijswordt
wordtheden
hedenten
tendage
dagededevrouw
vrouwgewaardeerd
gewaardeerd
Op het
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als privaat-docente, lector,
als
lector, hoogleeraar.
hoogleeraar. Al
Al onze
onze wetenschappelijke
wetenschappelijke colleges,
colleges, met uitzondering
uitzondering
van
de Koninklijke
Koninklijke Academie
welkeintusschen,
intusschen,haar
haarexclusivisme
exclusivisme
van de
Academievan
van Wetenschappen
Wetenschappen- welke
tellenvrouwelijke
vrouwelijke
ten
ten spijt, reeds
reeds herhaaldelijk
herhaaldelijk werk
werkvan
vanvrouwelijke
vrouwelijkegeleerden
geleerdenpubliceerde
publiceerde-,
, tellen
leden.
eene, niet
niet in
inde
degelegenheid
gelegenheid geweest
geweest op
op de
de gewone
gewone wijze
wijze te
te studeeren
studeeren
leden. Aan
Aan meer dan eene,
(wij zijn
zijn thans
thans ruim 1000
i000 vrouwen
(wij
die universitaire
universitaire studiën voltooiden), werd
vrouwen rijk,
rijk, die
werd de
de titel
van „doctor
van
"doctor honoris
honoris causa"
causa" toegekend
toegekend .....
valt méér winst
Er valt
winst te
te boeken
boeken nog.
nog.
Bij
Fabrieken, van
van 1920,
Bij de
de Wet
Wet op
op de
de Kamers van Koophandel en Fabrieken,
1920, hebben de vrouwen,
die
ingeschreven staan
hetHandelsregister,
Handelsregister, passief
passiefzoowel
zoowel als
alsactief
actiefkiesrecht
kiesrechtgekregen;
gekregen;
die ingeschreven
staan in het
dezer
mlterie
- bij
nietbezaten.
bezaten.
hetgeen
hetgeen zij
zij bij
bij de
de vroegere
vroegereregeling
regeling
dezer
materie
bij Koninklijk
KoninklijkBesluit
Besluit- niet
Tot dusver
Tot
dusver werd
werd ééne
ééne
kerk het actieve, en
in de
vrouw in
de Kamer
Kamer van
van
enkele
Ned. HerHerenkele der
der Ned.
Koophandel en
en Fabrievormde
gemeenten bovormde gemeenten
Amsterdam geken te
ken
te Amsterdam
vendien
het passieve
passieve
vendien het
kozen.
vrouwenkiesrecht
werd
vrouwenkiesrecht werd
Verscheiden oningevoerd.
Verscheiden
zer kleinere kerkgenootkerkgenootBezit
Bezit in de Doopsschappen verklaarden
schappen
verklaarden
gezinde
de RemonRemongezinde en
en de
hunne vrouwelijke
hunne
vrouwelijke lidstrantsche Broederschap
Broederschap
maten volledig
maten
volledig of gegede
vrouw reeds
reeds sinds
sinds
de vrouw
deeltelijk kiesbevoegd;
deeltelijk
kiesbevoegd;
jaren
het
recht
van
het
jaren het recht van het
sommige tevens verkiespredikambt, de
de Synode
Synode
predikambt,
baar voor de predikantspredikantsvan ons grootste kerkgekerkgebenoeming,
benoeming, den kerkekerkenootschap
nam dezen
dezen
nootschap nam
raad en de diaconie; terzomer
een
voorstel
aan
zomer een voorstel aan
de eerste
Prof~ssor Dr.
Dr. JOHANNA
JOHANNA WESTERDIJK,
WESTERDI]K, de
eerste om
om haar
haar toe
toe te
te laten
laten tot
tot
wijl, belangrijkste
belangrijkste over- Professor
wijl,
hcogleerares.
h
Nederlandsche hcogleerares.
winning, onlangs
onlangs ook
ook in
ambt van
van hulp-preulp-prehet ambt
de Ned.
Hervormde
den predide
Ned.
Hervormde dikster, die dikster,
den die
predialles, behalve
behalve in
inhet
hetbedienen
bedienender
derSacramenten
Sacramentenenenhet
hetleiden
leidenvan
vankerkelijke
kerkelijkeeergadevergadekant ininalles,
ringen, vervangen
mlg.
vervangen mag.
Aanzienlijke vooruitgang
hoopgevend,
gevend, dat
datop
opdeze
dezeterreinen
terreinen binnen
binnen niet
nietalal tete
Aanzienlijke
vooruitgangdus
dus- hoop
tijd volledige
volledige gelijkheid
gelijkheid tusschen
tusschen de
deseksen
seksenzal
zalzijn
zijnverworven.
verworven.
langen tijd
slotte:: sinds de invoering
invoering der
der„Kinderwetten",
"Kinderwetten",inin1905,
1905,isisde
derechtspositie
rechtspositieder
dervrouw
vrouw
Ten slotte
in zooverre
zooverre verbeterd,
verbeterd,dat
datzijzijthans
thansook
ookover
overandere
anderedan
danhare
hareeigen
eigenkinderen
kinderenvoogdes
voogdeskan
kanzijn.
zijn.
Maar aan
aan den
den anderen
ànderenkant
kant::
Nog isisininvele
veleWaterschappen
Waterschappenaan
aandedevrouw
vrouwhet
hetactieve
actieveenenpassieve
passievekiesrecht
kiesrechtniet
niet
Nag
toegekend.
toegekend.
Nog mist
mist de
devrouw
vrouwverkiesbaarheid
verkiesbaarheid voor
voor de
de Raden
Radenvan
vanBeroep.
Beroep .
Nag
1904, de
de ambten
ambten van
vanburgemeester
burgemeesteren
en
. Nag
Nog blijven,
blijven, krachtens
krachtens de
de Gemeentewet
Gemeentewet van
van 1904,
secretaris
s~cretaris voor
voor haar
haar gesloten.
gesloten.
Nog houdt
houdt de
de interpretatie,
interpretatie, ininmacht-hebbende
macht-hebbende kringen
kringen geldend,
geldend, van
van de
de ter
terzake
zake
Nag
rechterlijk, het kinderrechterlijk
kinderrechterlijk inbegrepen,
notarisdienende wetten haar buiten het rechterlijk,
inbegrepen, en
en het notarisambt.
ambt.
.
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Nog isis bij
bij het
hetopmaken
opmaken van
van authentieke
authentieke acten
acten haar
haar getuigenis
getuigenis niet
niet van
van kracht.
kracht.
Nag
altijd wordt
ofschoon
sinds
1909
onderzoeknaar
naarhet
hetvaderschap
vaderschap is
is toegestaan,
toegestaan,
Nog altijd
wordt-ofschoon
sinds
1909
hethet
onderzoek
191 I de
deopenbare
openbare huizen
huizen van
van ontucht
ontucht hebben
hebben doen
doensluiten
sluiten "Zedelijkheidswetten" in
in 1911
en de „zedelijkheidswetten"
de vrouw
vrouw in
in se
sexueel
opzicht minder
minder dan
dan de
de man
mandoor
doorde
dewet
wetbeschermd
beschermd(men
(mendenke
denkebijbijv.
xueel opzicht
v.
aan de omslachtige vaderschaps-actie); —
- om
om van
van de
de zeden
zedeninindezen
dezenmaar
maarniet
niettetespreken.
spreken.
aan
Nog isis de
degetrouwde
getrouwdevrouw
vrouwonderworpen
onderworpen aan
aan de
demaritale
maritale macht
macht;; behoeft
behoeft zij
zij dus
dusvoor
voor
Nag
schier iedere handeling
handeling de
de nadrukkelijke
nadrukkelijke of stilzwijgende
stilzwijgende toestemming
toestemming van
van haar
haar echtgenoot;
echtgenoot;
zij als regel beheer
beheer noch beschikking
b~schikking over eigen vermogen;
vermogen; mag
mag zij het
het eigen
eigen verdiende
verdiende
heeft zij
slechts
gebruiken ten
bate van
van het
het gezin;
geûn; en
enwordt,
wordt,staande
staandehuwelijk,
huwelijk,de
deouderlijke
ouderlijkemacht
macht
slechts gebruiken
ten bate
euvelen,
welke
eerstdoor
doorradicale
radicalewijziging
wijzigingder
derhuwelijkshuwelijksdoor den
den vader
vaderalleen
alleenuitgeoefend;
uitgeoefend;-euvelen,
welke
eerst
kunnen verdwijnen.
verdwijnen.
wetgeving kunnen

25jaar
jaar op
op economisch gebied is weder
weder minder
minder omvattend,
omvattend,
vooruitgang in
inde
delaatste
laatste25
De vooruitgang
vooral minder
minder duurzaam,
duurzaam, dan
dan de
demaatschappelijke.
maatschappelijke.
vooral
Als
voornaamste winstpost
wel tetebeschouwen
beschouwen:: de
de in
inalle
allekringen
kringendoordringende
doordringende
Als voornaamste
winstpost is wel
overtuiging,
moet worden
wordenopgeleid
opgeleidvoor
voor een
eenmet
metaanleg
aanleg
overtuiging, dat
dat de
de dochter
dochter zoo
zoo goed
goed als
als de zoon moet
en neiging
neiging overeenkomend
overeenkomend beroep;
beroep; niet langer,
langer, zooals
zooals een
een vorig
vorig geslacht
geslacht meende,
meende, voor
voorhet
het
huwelijk.
er bestaat
bestaat ook
ook anderszins
andersûns reden
reden tot
tot verheugenis:
verheugenis:
Doch er
in de
devrije
vrijeberoepen:
beroepen:als
alsarts,
arts,tandarts,
tandarts, apoapoHet gestudeerde
gestudeerde meisje
meisje vindt niet
niet alleen
alleen in
eengoede
goedetoekomst;
toekomst;maar
maar de
demedica
m~dicawordt
wordtniet
nietgeweerd
geweerdals
alsgeneeskundige
geneeskundige
theker ••..
theker
.... een
inspectrice van
van de
de
aan
ziekenhuis. .ofof krankzinnigengesticht,
schoolarts, als inspectrice
aan ziekenhuis
krankzinnigengesticht,als
alsgemeentegemeente- of
of schoolarts,
ûet zich
zich benoemd
benoemd ook
ook aan
aan gemengde
gemengde inrichtingen
inrichtingenvan
vanonderwijs;
onderwijs;
volksgezondheid; de leerares ziet
de vrouwelijke
vrouwelijke meester
m~ester in de
de rechten
rechten betrad
betrad de
dehoogere
hoogereambtenaarscarrière,
ambtenaarscarrière, en
en klom
klom daar
daar
reeds, met den
den mannelijken
mannelijken collega gelijken
gelijken tred houdend,
houdend, tot
totde
derangen
rangenvan
vanhoofdcommies
hoofdcommies
reeds,
en referendaris
referendaris op.
op.
Evenals benoemingsbenoemings- en
bevorderingskans isis op deze
deze gebieden
gebieden ook
ookdedesalarieering
salarieering
Evenals
en bevorderingskans
seksen dezelfde.
dezelfde. .
voor beide seksen
Menige
vrouw geniet
ten dage
dage een
een behoorlijke,
behoorlijke, zelfs een
een ruime
ruime bezoldiging.
bezoldiging.
Menige vrouw
geniet heden ten
harezegenrijke
zegenrijke
Wat
Wat de
de fabrieksarbeidster
fabrieksarbeidsterbetreft,
betreft,deze
dezewordt,
wordt,nunudedeArbeidswet
Arbeidswet1919
1919- hare
behalve over
over fabrieken
fabrieken en
en werkplaatsen,
werkplaatsen, ook
ook over
over winkels,
winkels,kantoren,
kantoren, apotheken,
apotheken,
bemoeiingen, behalve
..•...uitstrekkend
- de
dekloof
klooftustuslunchrooms, hotels,
koffiehuizen, lunchrooms,
hotels, verplegingsinrichtingen
verplegingsinrichtingen
uitstrekkend
schen
mannen- en
en vrouwen-arbeidsbescherming
vrouwen-arbeidsbescherming heeft
versmald, minder
minder gehinderd
gehinderd in
in het
het
schen mannenheeft versmald,
winnen
haar brood,
brood, dan
dan onder
onder de
de „bijzondere"
"bijzondere" bescherming
bescherming der
der varige
vorigearbeidswetten
arbeidswetten
winnen van haar
het geval
geval was.
was.
tegenover dat
dat alles
alles staat
staat vooréérst,
vooréérst, dat
dat de
debezoldiging,
bezoldiging,niet
nietvan
vandedebetrekkelijk
betrekkelijk
Doch tegenever
de hoogere,
hóógere, maar
de middelbare
middelbare en
làgere beroepen,
beroepen, in
in
weinigen in
weinigen
in de
maar wèl
wèl van
van de
de vèlen
vèlen in
in de
en lagere
de laatste
laatste jaren
jaren een verslechtering
verslechtering onderging.
onderging.
1915 en 1919
1919 heeft
heeft - als
als gevolg van
van de
de vervanging,
vervanging, op
opgroote
grooteschaal,
schaal, van
van
Tusschen 1915
Tusschen
mannelijke door
heerschende
mannelijke
door vrouwelijke
vrouwelijke arbeidskrachten
arbeidskrachtenen
envan
van de
de in
in vakvereenigingskringen heerschende
vrees
blijvend bezetten
bezetten van
van althans
althans een
een déél
déélder
derarbeidsmarkt
arbeidsmarkt door
door de
de goedkooper
goedkooper
vrees voor een blijvend
werkende vrouw,
Europeeschemaatschappij
maatschappij
werkende
vrouw, d.w.z.
d.w.z. voor
voor verlaging
verlagingvan
vanden
denloonstandaard
loonstandaard- dedeEuropeesche
nagenoeg
overal het beginsel
beginsel van
van „gelijk
"gelijk loon
loonvoor
voorgelijken
gelijkenarbeid"
arbeid"aanvaard.
aanvaard.
nagenoeg overal
1844
18

In Nederland
Nederlandwerd
werdhet
hetininhet
hetRapport-STORK
Rapport-SToRK van 1918 door
door het rijk
rijk voor
voor zijn
zijn ambteambtenaren en beambten,
beambten, niet
niet voor
voor zijn
zijn werklieden,
werklieden, met
met een
eenkleine
kleineafwijking
afwijkingtoegepast.
toegepast.
naren
Intusschen zijn, na de demobilisatie, in
in alle
alle voormalige
voormalige belligerente
belligerentelanden
landende
devrouwen
vrouwen
weder
-,zoodat
zoodat
weder in zeer grooten getale
getale door mannen
mannen vervangen -- proces
procesdat
datnog
nogvoortduurt
voortduurt—,
de goedkoopere
goedkoopereconcurrente
concurrenteinindedearbeiderswereld
arbeiderswereldaanmerkelijk
aanmerkelijk isisverzwakt.
verzwakt.
de vrees voor
voor de
alsparticulieren
particulierenwerkgever,
werkgever,ondoenlijk
ondoenlijk
Tegelijkertijd
voor overheid
overheidzoowel
zoowelals
Tegelijkertijd werd
werd het, voor
om alle arbeidskrachten
arbeidskrachten een
rechte reden
reden stond
stond tot
tot de
de
een loonsverhooging
loonsverhoogingtoe
toe te
te kennen,
kennen, die in rechte
prijsstijging der
der levensbenoodigdheden.
levensbenoodigdheden.
prijsstijging
Door deze
deze twee
twee drijfveeren
drijfveeren bewogen,
bewogen, heeft
heeft de
de maatschappij,
maatschappij, óók de
de onze,
onze, het
hetjuistjuistaanvaarde
aanstonds oopenlijk
prijsgeven,, langs
langs drie
drie omwegen
omwegen
pe nlijk willende prijsgeven
aanvaarde gelijkheidsbeginsel niet aanstonds
gepoogd, de vrouw
vrouw toch
tochweder
wederlager
lagertetebezoldigen
bezoldigendan
danhaar
haarmannelijken
mannelijkenvakgenoot:
vakgenoot:
1°.
door gehuwden
gehuwden hooger
hooger te
te beloonen
beloonen dan
dan ongehuwden;
ongehuwden; systeem,
systeem,bij
bijhet
hetlager
lageronderonder1°. door
praktijk gebracht;
gebracht;
wijs in praktijk
2°.
door huwelijkshuwelijks- en
en kindertoeslagen
kindertoeslagen (d.i.
(d.i. toepassing
toepassingvan
vanhet
hetstelsel
stelselvan
vanhet
het„relatieve
"relatieve
2°. door
als het
zéér vele
vele der
der inin
gezinsloon"),
gezinsloon"), zoo
zooals
het rijk
rijkin
in steeds
steeds ruimere
ruimere mate
mate verleende,
verleende, terwijl
terwijl ze
ze in zéér
den laatsten
laatsten tijd tot stand
stand gekomen
gekomen ofofgewijzigde
gewijzigdegemeentelijke
gemeentelijkeenenprovinciale
provincialesalaris-versalaris-verordeningen worden
worden voorgeschreven;
voorgeschreven;
3°"
houden van
van mannenmannen-en
envrouwenwerk,
vrouwenwerk,in
in't'tbijzonder
bijzonder
3°.• door
door het opzettelijk gescheiden
gescheiden houden
nijverheid en landbouw;
landbouw; waardoor,
waardoor, zonder
verschil in stukloon
stukloon te
te maken,
maken, aan
aan de
devrouw
vrouw
in nijverheid
zonder verschil
bij collectieve overeenkomst
overeenkomst een
een lager
làger uuruur- of
ofweekloon
weekloonkan
kanworden
wordentoegekend;
toegekend;verschil,
verschil,dat
dat
bij
oploopt
... .
10, f 15,
15, f 25
25 per
per week
week .•.•
oploopt tot
tot f ro,
Evenwel, hoèzeer deze ongelijke
ongelijke arbeidsbelooning
arbeidsbelooning moge strijden
strijden met
met ons
ons rechtsgevoel,
rechtsgevoel,
en hoe
hoe vaak
vaak onvoldoènde
onvoldoènde bezoldiging
bezoldiging ook
ook onvoldoende
onvoldoende voeding,
voeding, kleeding,
kleeding, huisvesting,
huisvesting,rust
rust
bescheiden ontspanning
ontspanning van
van de
devrouwelijke
vrouwelijke werkkracht
werkkracht ten gevolge
gevolge moge
moge hebben,
hebben,èrger
èrger
en bescheiden
nog dan
dan dat
dat waar
- waar
arbeid
immers
éénerzijds
levens bevrediging,anderzijds
ànde~zijdseconomische
economische
nog
arbeid
immers
éénerzijds
levensbevrediging,
en zedelijke
zedelijke vrijheid
vrijheid beteekent!
beteekent! - is vermindering
vermindering van
van arbeidsgelegenheid.
arbeidsgelegenheid.
En dèze,
dèze, gedeeltelijk
gedeeltelijk van
van tijdelijken
tijdelijken ofschoon
ofschoonwellicht
wellichtlangdurigen,
langdurigen,gedeeltelijk
gedeeltelijkvan
van
En
blijvenden aard,
bij de Spoorwegen,
Spoorwegen, den
den Post-,
Post-, TelegraafTelegraaf- en
enTelefoondienst,
Telefoondienst,
blijvenden
aard, doet
doet zich
zich voor
voor bij
Departementen en andere
andere bestuurscolleges,
bestuurscolleges, op kantoren,
kantoren, in het
het bankbedrijf
bankbedrijf ••..
aan de Departementen
aan
... .
Gelijk
tijden van
van malaise,
malaise, zit
zitbij
bijoverheid
overheiden
enparticulieren
particulieren patroon,
patroon, bij
bij vakvakGe
lijk steeds in tijden
vereenigingsleider en
vereenigingsleider
en-leden,
-leden, maar
maaralaltete zeer
zeer de
de gedachte
gedachtevoor:
voor:de
de màn
man éérst
éérst....
... .
Daarbij
wij Ontwerp-Werktijdenbesluiten
Ontwerp-Werktijdenbesluiten ter uitvoering
uitvoering van
van de
deArbeidswet
Arbeidswet1919
1919
Daarbij zien wij
de juist versmalde klove tusschen
tusschenmannenmannen-enenvrouwenarbeidsbescherming
vrouwenarbeidsbeschermingweder
wederverbreeden,
verbreeden,
zoodat de verkoopster
verkoopster tegenover
tegenover den
den verkooper,
verkooper, misschien
misschien ook
ook hier
hieren
endaar
daardedevrouwelijke
vrouwelijke
zoodat
kantoorkracht
tegenover
den
mannelijken,
in
ongunstiger
conditie
wordt
geplaatst.
kantoorkracht tegenover den mannelijken, ongunstiger conditie wordt geplaatst.
En ten overvloede
overvloede wordt
wordt bij
bij het
het onderwijs
onderwijs en
en in
in de
de fabriek
fabriek de
de getrouwde
getrouwde vrouw
vrouw bedreigd
bedreigd
in haar
haar arbeidsvrijheid,
haar pogen om voor zichzelve en
en de
de van
van hare
hare verdiensten
verdiensten
arbeidsvrijheid, en
en gestuit in haar
Uit ondernemingen
ondernemingen onder
onder R.-Katholiek
R.-Katholiek beheer
beheer is,
is,krachtens
krachtens
afhankelijken
afhankelijkenden
den kost
kost te
te winnen. Uit
collectieve arbeidscontracten,
arbeidscontracten, de gehuwde
gehuwde vrouw
vrouw reeds
reeds goeddeels
goeddeelsverdreven.
verdreven.
Waar de
der vrouw
vrouw in
in de
devakorganisatie
vakorganisatie gering
gering isis (met
(metuitzondering
uitzonderingvan
vandede
Waar
de invloed der
"Vereeniging
leden telt,
telt,zijn
zijndedeafzonderlijke
afzonderlijke vrouwenvrouwen„Vereeniging van
van Huisvrouwen",
Huisvrouwen", welke
welke 14000
14000 leden
vakvereenigingen
de aantallen
aantallen vrouwen-leden
vrouwen-ledender
dergemengde
gemengdevereenigingen
vereenigingenbetrekkelijk
betrekkelijk
vakvereenigingen klein, de
mocht het
het aantal
aantal vrouwelijke
vrouwelijke georganiseerden
georganiseerden op niet meer
meer dan
dan 9.2 %
%
onbeteekenend: in 1921 mocht
onbeteekenend:
1855
18

van het
het totaaltotaal-aantal
officieel in
in eenig
eenigberoep
beroepwerkzame
werkzamevrouwen
vrouwenworden
wordengeraamd),
geraamd),daar
daar
van
aantal officieel
ter zijde
zijdegelaten
gelaten- dede
belanghebbende
belanghebbende
kan -- Andere
àndere oorzaken
oorzaken van
van haar
haar machteloosheid
machteloosheid ter
kan
dezen bezwaarlijk
bezwaarlijk optreden
optreden als
als hhaar
eigen beschermster.
beschermster.
in dezen
aar eigen
RUTGERs-HoITSEMA,
eene onzer
onzer feministenfeministenOp het
het voetspoor
voetspoor van
van Mw.
Mw. M.
M.W.
W.H.H.
RUTGERS
HOITSEMA, eene
Op
Vereeniging ter
ter Behartiging
Behartiging
veteranen, die
I895 te
te Rotterdam
Rotterdam de,
de, later
lateropgeheven,
opgeheven, Vereeniging
veteranen,
die reeds
reeds in
in 1895
de Belangen
Belangen der
derVrouw
Vrouw oprichtte,
oprichtte, beijvert
beijvert zich
zich dan
dan ook
ookdedegeheele
geheeleneutrale
neutralevrouwenvrouwenvan de
beweging, zoowel
zoowel om
om de
de rechtspositie
rechtspositie der
derambtenare,
ambtenare, de
de gehuwde
gehuwdenevens
nevensdedeongehuwde,
ongehuwde,
beweging,
wet te
te beveiligen,
beveiligen,als
alsom
omhet
hetarbeidsveld
arbeidsveldvoor
voordedevrouw
vrouwtetevergrooten,
vergrooten,hare
harearbeidsvoorarbeidsvoorbij wet
waarden teteverbeteren,
moeilijkstvan
vanalalhet
- het
eenmaal
voor
haar
economischgebied
gebied
waarden
verbeteren,enen- moeilijkst
eenmaal
voor
haar
opopeconomisch
behouden.
te behouden.
veroverde te
is een
eenonfeilbaar
onfeilbaar teeken
teeken van
van groei,
groei, wanneer
wanneer in
in eenige
eenigebeweging
bewegingsplitsing
splitsingontstaat.
ontstaat.
Het is
zoo zou
zou men
menzich
zichererover
overkunnen
kunnenverheugen,
verheugen,dat
dathet
hetNederlandsche
Nederlandschefeminisme
feminisme tegentegenEn zoo
verschillende vanen is geschaard,
geschaard, indien er maar,
maar, zij 't't dan
dan in
ingescheiden
gescheiden
woordig onder vijf verschillende
gelederen, nnaar
één en
vrouwenwerk,
arbeidsvrijheid
voor
enhetzelfde
hetzelfde vrouwenwerk,
arbeidsvrijheid
voor
aa r één
gelederen,
de
gehuwde
vrouw
en
grondige
doel werd
werd opgetrokken.
opgetrokken.
de
gehuwde
vrouwen
grondige
,,
wijziging
nu is
is - helaas! - niet,
wijziging der
der huwelijkswetgeving
huwelijkswetgeving
Dit nu
althans slechts
slechts tot
tot op
opzekere
zekere
- toch
toch een
een onderdeel
onderdeel van
van de
de
of althans
hoogte het
het geval.
geval.
D. A.
A. P.
P.
S. D.
hoogte
De geest
De Bond
Bond van
van Sociaal-DemoSociaal-Demogeestwelken
welkenzijn
zijnorgaan,
orgaan,
ademt
De Proletarische
Vrouwenclubs (het aantal
aantal
Proletarische Vrouw,
Vrouw, ademt is
is
cratische Vrouwenclubs
meer
dier clubs
clubs is thans
thans tot
tot over
over de
de zoo
IOO
meer socialistisch
socialistisch dan
dan feministisch
feministisch
dier
te noemen,
gestegen) vormt
ofschoonsteeds
steeds
noemen, evenals
evenals de
de inhoud
inhoud zijner
zijner
gestegen)
vormt- ofschoon
vlugschriften
en
het
woord
zijner
warm
voorstander
van
algemeen
vlugschriften
het
woord
zijner
warm voorstander van algemeen
M. W.
vrouwenkiesrecht geweest, en
enijveijve-Mevrouw
Mevrouw M.
W. H.
H. afgevaardigden
afgevaardigden inin de
de vertegenvertegenvrouwenkiesrecht
RUTGERS-HOITSEMA.
woordigende lichamen.
lichamen.
rend voor degelijk °meisjesvakondermeisjesvakonder- RUTGERS-HOITSEMA. woordigende
wijs, behoorlijke
behoorlijke bezoldiging
bezoldiging van
van
De R.-Katholieke
R.-Katholieke vrouwenvrouwenwijs,
beweging, in haar
haar tegenwoordigen
tegenwoordigen vorm
vorm dateerend
dateerend van
van de
deoprichting,
oprichting, in 1914,
I9I4, van
van den
den
beweging,
R.-Katholieken
Vrouwenbond,
streeft
hoewel
met
voorliefde
gebruik
makend
van
eigen
R. Katholieken Vrouwenbond, streeft hoewel met voorliefde gebruik makend van eigen
De Katholieke
Katholieke
vakscholen,
x, arbeidsbeurzen
vakvereenigingen, en
en inin De
vakscholen, beroepskeuze-bureau
beroepskeuze-bureaux,
arbeidsbeurzen en vakvereenigingen,
Vrouw
evenalsdedeneutrale
neutralenaar
naardegelijke
degelijke
hare geestverwanten
geestverwanten op
opeigen
eigenwijze
wijzevoorlichtend
voorlichtend- evenals
Vrouw hare
algemeene
deugdelijke vak-voorbereiding
vak-voorbereiding voor
meisje; eigen
eigenbrood
broodververalgemeene ontwikkeling
ontwikkeling en
en deugdelijke
voor het meisje;
dienen
door
de
ongehuwde;
openstelling
van
ambten,
betrekkingen
en
beroepen
voor
de
dienen door de ongehuwde; openstelling van ambten, betrekkingen en beroepen
de
vrouw
als voor
voorden
denman;
man;
gelijkebevorderingskansen;
bevorderingskansen;gelijke
gelijke bezoldiging
bezoldiging voor
voorgelijken
gelijken ofof
vrouw als
gelijke
gelijkwaardigen
gelijkwaardigen arbeid.
Zij
deze in zake
zake arbeidsverbod
arbeidsverbod voor de
de gehuwde
gehuwde vrouw.
vrouw. Wat
Wat
Zij staat
staat alsnog
alsnog tegenàver
tegenáver deze
de
huwelijkswetgeving betreft,
gaan met
met wijziging
wijziging van
van het
het B. W., welke
welke
de huwelijkswetgeving
betreft, wenscht
wenscht zij
zij mede
mede te gaan
ten doel heeft, misbruik
misbruik van
van de
de maritale
maritale macht,
macht, beter
beter dan
dan tot
tot dusver
dusver geschiedt,
geschiedt,tetekeeren;
keeren;niet
niet
evenwel,
macht op te
te heffen.
heffen.
evenwel, om
om die macht
De Protestantsch
Protestantsch Christelijke
Christelijke vrouwenbeweging,
vrouwenbeweging, eerst bestaande
bestaande sedert de
de oprichting,
oprichting,
de lezeressen
ChristenVrouwenbond,
Vrouwenbond, in De Christenvrouw
Christenvrouw de
in
I9I9, van
van den Nederlandschen Christen
in 1919,
questiën, streeft naar
voorlichtende
omtrent m
maatschappelijke
naar meerdere
meerdere medezeggenschap
medezeggenschap
aa tschappelijke questiën,
voorlichtende omtrent
van
het besturen
besturen van
van Christelijke
Christelijke instellingen,
instellingen, met
met name
name van
van scholen;
scholen; wenscht
wenscht
van de vrouw in het
I86
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inzake beroepskeuze
heeft in 192o
tevens raad
raad inzake
beroepskeuze te verstrekken;
verstrekken; heeft
I920 in
in de
de Federatie van
van Christelijke
Christelijke
Vereenigingen van en
Vereenigingen
en voor
voorVrouwen
Vrouwen een
"Vrouwl!nraad" in
gevormd; doch nam
nam ten
ten
een „Vrouwenraad"
in 't
't klein gevormd;
opzichte van
van de feministische
in engeren
opzichte
feministische vraagstukken
vraagstukken in
engeren zin nog
nog geen
geen stelling.
stelling.
Joodschen Vrouwenraad,
Ook omtrent
omtrent den ]oodschen
Vrouwenraad, opgericht
I92I, valt
te voorvoorOok
opgericht in
in 1921,
valt nog
nog niet te
spellen,
wat hij
hij voor en
en in
in de
devrouwenbeweging
vrouwenb~weging zal
zal beteekenen.
beteekenen.
spellen, wat

Sterker
verlangen naar
heeft zich de
de
Sterker wellicht
wellicht nog
nog dan
dan het verlangen
naar afscheiding
afscheidingin
in eigen
eigen land,
land, heeft
laatste
jaren de drang
drang naar
naar internationale
internationale samenwerking
samenwerking doen
doen gevoelen.
gevoelen.
laatste jaren
voor VrouwenVrouwenZoodrà
omstandigheden het veroorloofden,
veroorloofden, hebben
hebben de
de Wereldbond voor
Zoodrà de
de omstandigheden
kiesrecht
Vrouwenraad hun
congressen hervat,
door den
den oorlog
oorlog
kiesrecht en de Internationale Vrouwenraad
hun congressen
hervat, en
en den door
niet losgeraakten
losgeraakten band wederom
wederom nauwer
nauwer toegehaald.
toegehaald.
De Sociaal-Democratische
Sociaal-Dl!mocratische vrouwenbeweging
vrouwenbeweging is
van den
denaanvang
aanvangafafinternationaal
internationaal
is van
georganiseerd geweest.
georganiseerd
.
Iet Katholicisme
Het
Katholicisme is in
in wezen
wezen universeel,
universeel, en
enonze
onzeR.R.Katholieke
KatholiekeVrouwenbond
Vrouwenbondwerd
werd
(de Union
des Ligues
Ligues des
desFemmes
FemmesCathoCathodan ook in een
een internationaal
internationaal verband
verband (de
Union internationale des
liques) opgenomen.
Met de
de Protestantsch-Christelijke
Protestantsch-Christelijke vrouwenbeweging
vrouwenbeweging is
dit in
inzooverre
zooverre eveneens
eveneenshet
het
is dit
geval, dat
voor
Vrouwen
d~ Federatie van
van Christelijke
ChristelijkeVereenigingen
Vereenigingenvan
vanen en
voor
Vrouwen den
Nedergeval,
dat cl
den NederYoung Women's
Women'sChristian
ChristianAssociation.
Association.
landschen
tak vormt van
van de
de World's Young
landschen tak
En wat
wat den
den Joodschen
Joodschen Vrouwenraad
Vrouwenraad betreft, deze werd
werd als
als onderdeel
onderdeel van
vanden
den InterIntergebaren.
national Council
Council of
ofJewish
]ewishWomen
Women gebàren.
Bepaalt zich evenwel het internationale
Bepaalt
internationale werk der op godsdienstigen
godsdienstigen grondslag
grondslag rustende
rustende
vrouwenbeweging voorloopig
voorloopig in
in hoofdzaak
tot de gebieden
vrouwenbeweging
hoofdzaak tot
gebieden van
van opvoeding,
opvoeding,zedelijkheid
zedelijkheid en
en
vakvereenigingsleven, en dragen de Sociaal-Democratische
Sociaal-Democratische internationale
internationale vrouwenconferenties
vrouwenconferenties
International Suffrage
Suffrage
meer een socialistisch dan
dan een
een feministisch
feministischkarakter,
karakter, de
de arbeid
arbeid van
van de
de International
Alliance en den
den International Council
Council ofofWomen
Women is zeer
zeer bewust
bewust gericht
gericht op
op vrijmaking
vrijmaking der
derAliance
aa tschappelijk, economisch
vrouw: politiek,
politiek, m
maatschappelijk,
economisch en
enzedelijk;.
zedelijk; 66k
óók van
van de
de vrouwen
vrouwenuit
uitdie
diestreken
streken
vrouw:
der aarde,
aarde, waar
waar haar
haar lot
lot alsnog
alsnog volkomen
volkomenmensch-onwaardig
mensch-onwaardig is.
is.
In beide
beide wijdvertakte
wijdvertakte organisaties
bekleedt
ons
land
een
en aangeziene
aangeziene plaats.
plaats.
organisaties bekleedt ons land een eigene en
En zoo
zoo heeft
heeft het
hetNederlandsche
Nederlandsche feminisme
feminisme voor
voor landgenooten
landgenooten en
en zusteren
zusteren in
inden
den
En
vreemde nog een
een zware,
zware, zij
zij 't'taantrekkelijke
aantrekkelijke taak
taak te
te vervullen,
vervullen, alvorens
alvor~ns het
hetvan
vanhet
hettijdperk
tijdperk
vreemde
wèlke oorzaken:
van de
de daad
daad in
in dat
datder
derbespiegeling
bespiegelingzal
zalmogen
mogenovergaan,
overgaan,enenonderzoeken
onderzoekenwèlke
van
an ps
van physieken? van
psychischen?
van
ànderen
aard?
in
nagenoeg
alle
landendepositievanh~t
ychischen ?
anderen aard? in nagenoeg alle landen de positie van hetvanphysiek?
vrouwelijk deel der bevolking ongunstig, en daardoor een "vrouwenbeweging" onvermijdelijkvrouwelijkd bngousti,edar n„vouwebgi"nrmjdelk
maakten.
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III.
BUITENLANDSCHE BETREKKINGEN.

DE BUITENLANDSCHE BETREKKINGEN VAN NEDERLAND
DOOR

JHR.
VAN EIJSINGA.
EIJSINGA. Hoogleeraar aan de Rijks Universiteit
Universiteit tete Leiden.
MR. W.
W. J.
J. M. VAN
JHR. MR.

D
D

e staatsman,
staatsman, die
die de
deverantwoordelijkheid
verantwoordelijkheid voor
voor ons
onsbuitenlandsch
buitenlandsch beleid
beleid droeg
droeg toen
toen
regeering aanvaardde,
aanvaardde, heeft
in later
later jaren
jaren in de
de Tweede
Twçede
Koningin WILHELMINA de
de regeering
heeft in
Kamer
der Staten-Generaal
Staten-Generaal het
hetdoel
doelder
dernederlandsche
nederlandschebuitenlandsche
buitenlandschepolitiek
politiekeens
eens
Kamer der
alle groote
groote Mogendheden
Mogendheden zooveel
zooveel mogelijk
mogelijk in goede
goede vriendvriendals
volgt omschreven:
omschreven: "Met
„Met alle
als volgt
enkele groote
schap
met geen
geen enkele
groote Mogendheid
Mogendheid in te
te nauwe aansluiting."
zeer
aansluiting." Deze
Deze zeer
schap leven
leven en met
Mr . W.
positief-gewilde
door
Mr.
W. H.
H. DE BEAUFORT.
zich onmiskenbare
onmiskenbare teeketeekepositief-gewilde en
en door
een juist
grip van
een
JUlst bebegrip
van
nen gingen
gingen vertoonen,
vertoonen,dat
dat
's
lands belang
belang geboden
geboden
men
Nederland
's lands
men ,,.. ook
ook Nederland
politiek
werd ook
ook gedugedutrachtte
betrekken in
in
politiek werd
trachtte te betrekken
rende
de 25-jarige
25-jarige regeeregeede zich
zich langzaam
langzaam ontwikrende de
ring der
ring
der Koningin
Koningin doordoorkelende
groote Entente.
Entente.
kelende groote
In hoever
hoever de regeeringen
regeeringen
loopend
Latent,
loopend gevolgd.
gevolgd. Latent,
zoolang van buiten
buiten af
af geen
geen
te
Londen en
en teteParijs
Parijs
te Londen
poging gedaan wordt, om
deze
zaak rechtstreeks
rechtstreeks
deze zaak
ons land
ons
land in
in „entangling
"entangling
hebben
bevorderd zal de
de
hebben bevorderd
alliances"
alliances" te betrekken,
betrekken,
latere
geschiedschrijver
latere geschiedschrijver
wordt deze
wordt
deze politiek
politiek voelvoeleerst
kunnen vaststellen.
vaststellen.
eerst kunnen
baar
baar in beleefden,
beleefden, maar
maar
Zeker
het, dat
dat NederNederZeker is het,
stelligen afweer,
stelligen
afweer, noodra
zoodra
lands deelneming
deelneming door
door de
de
die
wèl gedaan
gedaan
zeer
die pogingen
pogingen wil
pers van beide zijden zeer
worden.
aangemoedigd werd
en
aangemoedigd
werd en
Waren
Waren de
de eerste
eerste
dat de z.g. „belgische
"belgische toeregeeringsjaren.
der Koregeeringsjaren der
Konadering" als
als een middel
middel
nadering"
ningin in dit
dit opzicht
opzicht rusrusbeschouwen is om, via
via
te beschouwen
tig, dit
dit zoude
zoude anders
anders worworonze aansluiaansluiBelgië, ook onze
den, toen
toen het
hetVereenigd
Vereenigd
ting mogelijk
mogelijk te
te maken.
maken.
Koninkrijk,
in·April
April 1904,
;~~ Deze belgische
belgische toenadetoenadeKoninkrijk,in
Ig04,
door
door het
het ontstaan
ontstaan der
der ..::-ClJ') ~j/ /'
. ring
ring -niet
nietdedeeerste
eerste
Entente
Entente Cordiale
Cordiale met
met _
_
sedert 183g-openbaarde
sedert
1839 openbaarde
Frankrijk, uit
zijn afzijdigafzijdiguitzijn
naar buiten in
in OctoOctozich naar
heid begon
begon te
te treden
treden en
ber
Ig05,
toen
een
belber 1905, toen een belgisch journalist,
BAlE, zijnen
zijnen persveldtocht
persveldtocht ondernam
"Entente hollandohollandojournalist, de
de heer BALE,
ondernam voor
voor de „Entente
beige",
beIge", een militaire
militaire conventie
conventie en een
eentolverbond.
tolverbond.Warm
Warm was
was de
de wederliefde
wederliefde hier
hier te
te lande
lande
en het
hetverstandige
verstandigewoord
woordvan
vanMR.
MR.DEDEBEAUFORT
BEAUFORT ininde
Januari 1906
Ig06 kan
kan ook
ook
niet en
de Gids
Gids van Januari
hier weer
weer gelden
geldenals
alsgezaghebbende
gezaghebbendeweergave
weergavevan
van de
de publieke
publieke opinie,
opinie, die
diegoed
goedmet
meteen
eenieder,
ieder,
maar zelfstandig,
Toen het
hetduidelijk
duidelijkwas
wasgeworden,
geworden,dat
dat
maar
zelfstandig, en
en verbonden
verbonden met niemand
niemand wil zijn. Toen
was te
te achten,
achten, konden
kondende
debelgische
belgischepogingen
pogingen
politiek-militaire toenadering
toenadering uitgesloten
uitgesloten was
elke politiek-militaire
Igl
191

eindelijk eenen
eenen volkomen
eindelijk
volkomen onpolitieken
onpolitieken vasten
vasten vorm aannemen
aannemen in de
'de Hollandsch-Belgischc
Hollandsch-Belgische
Commissie, die, uitstekend
1907 voor
voor het
het eerst
bijeenkwam, om
Commissie,
uitstekend samengesteld,
samengesteld, in November
November 1907
eerst bijeenkwam,
hare krachten
hare
krachten te
te wijden
wijdenaan
aandingen
dingenals
alshet
hetstuiverport,
stuiverport,gemakkelijke
gemakkelijke tenuitvoerlegging van
rechterlijke uitsprarechterlijke
uitspraop
te heffen,
heffen, bewees
bewees
op te
JHR. DR.
DR. J.
ken
Reeds vóór
vóór
JHR.
J.LOUDON;
LOUDON;
wel, dat van zoodanig
ken e.d. Reeds
Hr. Ms.
Hr.
Ms.Gezant
Gezant en
enGevolmachtigd
Gevolmachtigd Minister
Minister bij
bij de
de
tolverbond
niets kokoden
grooten oorlog
oorlog
den grooten
tolverbond niets
Fransche Republiek,
aan wiens
wiens kranig
kranig beleid
heleid als MiMiRepubliek, aan
was de
is het,
was
de commissie
commissie
nister
van Buitenlandsche
Buitenlandsche Zaken
Zaken (27 September
men kon
kon. zeker
Zekeris
nister van
1913-9 September
1913-9
September1918)
1918)gedurende
gedurende de
debange
bange ooroordat
toen
op
de
Confezacht ingeslapen.
dat
logsjaren Nederland
Nederland zeer
zeer veel
Àan
de pogingen,
logsjaren
veel heeft
heeft tete danken.
danken.
rentie
van Algeciras,
Algeciras,
eAan de pogingen,
rentie van
om ons
gë:in het begin van 1906,
1906,
om
ons land
land in
in gemeenschap te
te brenmeenschap
brenvoorgesteld werd, een
een
gen met
gen
met de
de Entente
Entente
nederlandsch
officier
nederlandsch officier
lag blijkbaar
te
benoemen tot
inlag
blijkbaar ten
ten
te benoemen
tot ingrondslag vrees,
grondslag
vrees, dat
dat
specteur-generaal der
wij onder
wij
onder den
den inmmarokkaansche
pomarokkaansche povloed zouden
vloed
zouden gegelitie,
dit afstuitte
afstuitte op
op
litie, dit
raken van
raken
van het
het
den
tegenstand
der
den tegenstand der
ook in economische
ook
economische
Entente; de fabel, die
macht steeds
macht
steeds
in 1909
1910 in ons
1909 en 1910
groeiende
duitsche
land op zoo droevige
droevige
groeiende duitsche
land
achterland.
Particuwijze
verbreid werd,
werd,
achterland. Particuwijze verbreid
liere pogingen,
pogingen, uit
uit het
als zoude
zoude de Koningin
en
1ge eeuw
eeuwen
in
1904, tijdens
tijdens den
den
eind der 19e
in 1904,
de
de eerste
eerste jaren
jaren der
der
russisch-japanschen
russisch-japanschen
20e om het denkbeeld
oorlog,
eenen brief
brief
20e
oorlog, eenen
van
een
duitsch-nevan
den
duitschen
van een duitsch-nevan den duitschen
derlandsch tolvertolverKeizer ontvangen
ontvangen
derlandsch
Keizer
bond ingang
ingang te
te doen
doen
hebben, waarin
waarin op
bond
hebben,
vinden, kunnen
kunnen hier
hier
betere kustverdedikustverdedivinden,
betere
het hare
hare toe
toe bijgebijgehet
ging werd aangedronwij niet
niet
dragen hebben,
hebben, maar
maar
gen, wilden
wilden wij
gen,
constant afwijafwijdoor
onze constant
door Duitschland behouding tegen
tegen
zet worden,
worden, heeft
in
zende houding
zet
heeft in
het voornemen
voornemen van
van
Ententelanden ook
ook
het
Ententelanden
Berlijn, om
den in
in
weerklank gevonBerlijn,
om den
veel weerklank
gevon1868
conventioneel
toen, spoedig
spoedig
1868 conventioneel
den; en toen,
vastgelegden vrijdom
na
da t door minister DE
~.Lu~
nadat
vrijdom
.~
scheepvaartrech/ I:!!.
~
MAREES VAN
van scheepvaartrechMAREES
VAN SWINDEop den
den Rijn
Rijn weder
weder
aan die fabel
fabel de
de
ten op
REN aan
doodsteek was
gegeven, het
hetwetsontwerp
wetsontwerp ter
terverbetering
verbetering onzer
onzer kustverdediging,
kustverdediging, met het
het
doodsteek
was gegeven,
"Vlissingsche fort",
ingediend, vond
vond de
deovertuiging,
overtuiging,dat
datdit
ditonder
onderduitsche
duitschepressie
pressie
„Vlissingsche
fort", werd
werd ingediend,
geschiedde, in
indie
dielanden
landen gaarne
gaarne geloof:
geloof: de
degarantie
garantieder
derbelgische
belgischeneutraliteit
neutraliteitscheen
scheentoch
toch
geschiedde,
hare verwezenlijking
verwezenlijking bedreigd
bedreigd door
defransche
fransche minister
ministervan
van
in hare
door het
het ontworpen
ontworpen fort,
fort, en de
192

PICHON kon
buitenlandsche zaken PICHON
buitenlandsche
verband in
in zijn
zijn parlement
parlement zelfs
zelfs verklaren
verklaren bereid
bereid te
te
kon in
in dit verband
zijn tot deelname
zijn
deelname aan
aan vriendschappelijke
vriendschappelijke besprekingen
besprekingen met
metde
deandere
anderegaranten
garanten der
der belgische
belgische
neutraliteit. De belgisch-nederlandsche
(1910-191t) over
neutraliteit.
belgisch-nederlandsche polemiek
polemiek (19IO-19II)
over het
het Schelde-régime, voor
het geval
geval de
de garanten
garanten de
de belgische neutraliteit
het
neutraliteit zouden
zouden willen
willen beschermen
beschermen door
doorhunne
hunnestrijdstrijdkrachten
naar Antwerpen, heeft zeker den
den arbeid
arbeid der Belgisch-NederBelgisch-Nederkrachtende
de Schelde
Schelde op
op te
te zenden
zenden naar
landsche
Scheldeweg, noch
nochvoor
voorden
denfranschen,
fransehen,noch
nochook
ook
landsche Commissie
Commissie niet
niet bevorderd.
bevorderd. Dat
Dat de Scheldeweg,
britschen garant de meest aangewezene
aangewezene was,
voor den britsehen
was, werd
werd vóór
vóór 19I4langniet
1914 lang niet algemeen
algemeen ingezien.
ingezien.
Hoe scherper
Hoe
scherper de Entente
Entente tegenover
tegenover de
de Centralen
Centralen kwam
kwam te
te staan,
staan, hoe
hoejuister
juisterde
detraditrad itioneele
zijn eigen
eigen weg
weg tetevolgen;
volgen;bij
bij
tioneele nederlandsche
nederlandsche politiek
politiekbleek,
bleek,om,
om, goed
goed met
met een
een ieder, zijn
het uitbreken
wijdedevruchten
vruchtendier
dierverstandige
verstandigepolitiek,
politiek,die
die
het
uitbreken van
van den
den grooten
grooten oorlog
oorlogoogstten
oogsttenwij
in
beide kampen
niet aan
aandachten
dachtenom
omons
onsbij
bijde
de
in beide
kampende
de overtuiging
overtuiginghad
hadgevestigd,
gevestigd,dat
dat wij
wij er niet
CORT
VANDER
DER
tegenpartij
scharen,en
engedurende
gedurendedede
ruim
vierjarige
oorlogsperiode
weten
tegenpartij te scharen,
ruim
vierjarige
oorlogsperiode
weten
CORT
VAN
LINDENen
en LOUDON
LOUDON
doorhun
hunrustig
rustigbeleid
beleiddie
die overtuiging
overtuiging te handhaven.
LINDEN
door
handhaven.
te begeven
begeven in
in iets,
iets,dat
datzoude
zoudekunnen
kunnenworden
worden een
een
De positieve
positieve ongeneigdheid,
ongeneigdheid, om ons
ons te
„entangling alliance"
alliance" is tijdens het
"entangling
het afgeloopen
afgeloopen 25-jarig
25-jarig tijdperk
tijdperk ook
ook op
opandere
anderewijze
wijzetelkens
telkens
gebleken. Wanneer
Wanneer wij
wij medegedaan
mede gedaan hebben aan
aan de Verklaring
Verklaring van April 1908
1908 betreffende
betreffende de
de
handhaving van
van den
den status quo langs
handhaving
langs de
de Noordzeeoevers
Noordzeeoevers - welke
Juli 1914
1914 deze
deze
welke rol
rol heeft in Juli
Noordzee-Entente gespeeld?
gespeeld? - dan
de voor
voor dat
dattractaat
tractaat ingestelde
ingestelde kamercommissie,
kamercommissie, wier
wier
dan is de
ingenomen,
als als
dat dat
minister
VANVAN
SWINDEREN
er mochten
mochtenzijn,
zijn,over
overniets
nietszoozoo
ingenomen,
minister
SWINDEREN in
inhet
het
leden er
tractaat niet
niet wilde zien een
tractaat
een „afwijken
"afwijken van
van de
deverstandige
verstandigestaatkunde
staatkunde der
deronthouding
onthoudingvan
vanpopolitieke verdragen, die in Nederland
Nederland sedert
sedert tal
tal van
van jaren
jaren zoo voorzichtiglijk
voorzichtiglijk is in acht
acht genomen."
genomen."
Als reeds eerder
eerder in en buiten
buiten de
de Staten-Generaal
Staten-deneraal stemmen
Staten-Generaal
stemmen opgaan,
opgaan, om
om ons
onstetelaten
laten„neutra"neutraliseeren",
dan is de
de overweging,
overweging, dat
dat wij
wij tegenover
tegenover het
hetaanvaarden
aanvaarden van
van deze
deze politieke
politieke weldaad
weldaad
liseeren", dan
zelfstandigheid zouden
zouden moeten
moeten inboeten,
inboeten, voldoende,
voldoende,om
omhet
hetdenkbeeld
denkbeeld
toch ook iets van onze zelfstandigheid
te doen
Als de
de met
metzeldzame
zeldzamevolksvreugde
volksvreugde begroete
begroete geboorte
geboorte van
van prinses
prinses JULIANA
doen verwerpen.
verwerpen. Als
JULIANA
ons en
-ons
- ook
en ook
politieke
belangstellenden in
in den
den vreemde
vreemde -bevrijd
bevrijd
heeftvan
vandedevrees
vreesvoor
voor
politieke
belangstellenden
heeft
een uitstervend
de gewijzigde
gewijzigde grondwet
grondwet van
van 1922
,een
uitstervend Oranjehuis,
Oranjehuis,dan
danvindt
vindt de
de ten slotte in de
1922 belichaamde
vreemde vorsten,
vorsten, die
die de
de grondwet
grondwettot
totdat
datjaar
jaarnog
nogals
alstroongerechtigd
troongerechtigd
lichaamde wensch, dat vreemde
maar die misschien
misschien „geen
"geenzekerkheid
zekerkheid bieden,
bieden,dat
datze
zeonze
onzenationale
nationalegevoelens
gevoelensdeelen",
deelen",
kende, maar
:zouden moeten
moeten worden
worden uitgesloten
uitgesloten van
van dedetroonopvolging,
troonopvolging,slechts
slechtsgoedkeuring.
goedkeuring.Wanneer
Wanneer
zouden
militante expansiepolitiek,
expansiepolitiek, die België
België na
na den
denwapenstilstand
wapenstilstand van
van November
November 1918
1918het
hetoog
oog
de militante
.en bijna
bijna de hand
hand deed
deed slaan
slaan op
opons
onsLimburg,
Limburg,Zeeuwsch-Vlaanderen
Zeeuwsch-Vlaanderen en
en de
deWesterschelde,
Westerschelde,
.en
gepaard
sedert 1905
1905verdubbelden
verdubbelden aandrang
aandrang tot
tot militaire
militaire samenwerking
samenwerking --gepaard gaat
gaat met eenen, sedert
"de noodzakelijkheid
noodzakelijkheid van
omgekeerd evenredig
evenredig aan
aan de
de innigheid
innigheidder
derbebe„de
van verbonden
verbonden is steeds omgekeerd
trekkingen
volken, waarom
waarom het gaat"
gaat" -- dan
danblijkt
blijktNederland
Nederlandgeneigd
geneigdBelgië's
België's
trekkingen tusschen
tusschen de
de volken,
wenschen van
van economischen
economischen aard
aard zooveel
zooveel mogelijk
mogelijk tegemoet
tegemoettetekomen,
komen,maar
maar
.eveneens geuite wenschen
"neen" als
als in
in 1go6.
1906.En
Enals
alsinin
het militaire
militaire bondgenootschap
bondgenootschap plaatst
tegenover het
plaatst het
het hetzelfde
hetzelfde „neen"
de algemeene
algemeene
1922 op de derde
derde Volkenbondsvergadering
Volkenbondsvergaderinghet
hetdenkbeeld
denkbeeld naar
naar voren
voren komt,
komt, om de
oOntwapening
koppelen—
-en
daardoor te vergemakkelijken
vergemakkelijken —aan
-aan garantieverdragen
garantieverdragenter
ter gemeengemeenontwapening tetekoppelen
en daardoor
afweringvan
vaneenen
eeneneventueelen
eventueelenaanval
aanvalopopdedestaten
statenwier
wierwapeningen
wapeningenverminderd
verminderd
schappelijke afwering
:zullen zijn,
zijn, dan
dan isis de
de afkeer
afkeer hier
hier te
te lande
lande tegen
tegenbeperkte
beperktegarantieverdragen,
garantieverdragen, als
als teteveel
veelherinneherinnezullen
rendaan
de bondgenootschappen,
bondgenootschappen, die
die de
dewereld
wereldden
denoorlog
oorlogingedreven
ingedrevenhebben,
hebben,algemeen,
algemeen,en
en
rend
' aan de
:zelfsde
degedachte
gedachteaan
aaneen
eenalle
allestaten
statenomvattend
omvattendgarantietractaat
garantie tractaatwordt
wordtuiterst
uiterstwantrouwend
wantrouwendbegroet.
begroet.
zelfs
:
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Bijzonder groot
grootisishethet
aantaloorlogen
oorlogen
gedurende
Koningin
WILHELMINA'S regeering gegeaantal
gedurende
Koningin
WILHELMINA'S
be stijging is de
weest. Bij
Bij de
de troons
troonsbestijging
de spaansch-amerikaansche
spaansch-amerikaansche oorlog
van
oorlog nog
nog niet afgeloopen, van
1899-1902
zuid-afrikaansche oorlog,
1905 de
de russisch-japansche,
russisch-japansche, in
in
18gg—Igo2 volgt de zuid-afrikaansche
oorlog, dan
dan in
in 1904 en 1905
1911 begint de
1911
de italiaansch-turksche
italiaansch-turksche oorlog, gevolgd
gevolgd door
door de
debalkanoorlogen,
balkanoorlogen,hunnerzijds
hunnerzijdsinin
1914 overgolfd door den grooten
grooten oorlog,
oorlog, welks
welks ware einde ook in 1923
1923 nog
nog niet
niet daar
daar is. OnzijOnzijtelkens het wachtwoord, wat een enkel
digheid was natuurlijk telkens
enkel maal
maal velen
velen Nederlanders
Nederlandersmoeite
moeite
kostte,
de twee
twee kleine
kleine nederlandsche
nederlandsche republieken
republieken in
in Zuid-Afrika
Zuid-Mrika door
door het
het overmachovermachkostte, toen n.l. de
tige Britsche
Britsche Rijk
Rijk met
met de
de grootste
grootste krachtsinspanning
krachtsinspanning werden
werden overwonnen.
overwonnen.Verscheiden
Verscheidenkeeren
keeren
uiterstemoeite,
moeite,vooral
vooralininden
den
kostte
handhaving der
der onzijdigheid
onzijdigheid aan
aan ons
onsland
landveel,
veel,jajadedeuiterste
kostte de handhaving
oorlog van 1914.
1914.
De zuid-afrikaansche
zuid-afrikaansche oorlog
oorlog heeft
heeft in
in Nederland
Nederland een
een voorspel
voorspel gehad
gehad door
door de
despijt,
spijt,
gevoeld
feit, dat
dat de
detwee
tweerepublieken,
republieken, waarvan
waarvan de
de eene
eene gewikkeld
gewikkeld was
was ininzwaren
zwaren
gevoeld over
over het feit,
CHAMBERLAIN'S onverbiddelijk
regeering niet
niet
politieken strijd
strijd met
metCHAMBERLAIN'S
onverbiddelijkimperialisme,
imperialisme,door
door onze
onze regeering
Tottwee
tweemalen
malentoe
toeheeft
heeft
KUYPERinindede
waren
ter eerste
eerste vredesconferentie.
vredesconferentie. Tot
waren uitgenoodigd ter
dr.dr.
KUYPER
Staten-Generaal
der regeering
regeering met
met felheid
felheid aangevallen,
aangevallen, maar
maar de
de meening
meening dezer
dezer
Staten-Generaal de
de houding der
gee"nszins gebaat,
gebaat, maar
maar de Vredesconferentie
Vredesconferentie in Den
Den
laatste,
republieken geenszins
laatste, dat
dat uitnoodiging de republieken
Haag
overhand. Toen
Toen de
deoorlog
oorlogwas
wasuituitHaag daarentegen
daarentegen wèl
wèl geschaad
geschaad zoude
zoude hebben,
hebben, behield de overhand.
gebroken,
niet wenschte
wenschte
gebroken, was
was het
het aanstonds
aanstonds duidelijk,
duidelijk,dat
datEngeland
Engelandpogingen
pogingen tot
tot bemiddeling niet
te aanvaarden;
aanvaarden; en toen
toen dr.
dr.KUYPER,
KUYPER,aan
heeft onderonderaandederegeering
regeeringgekomen,
gekomen,zoodanige
zoodanige poging heeft
zij eene
eene beslist
beslistafwijzende
afwijzende beantwoording
beantwoordinguit.
uit.
nomen, lokte
lokte zij
Met groote
groote instemming
instemming isis in
in190o
1900hier
hiertetelande
landehet,
het,aanvaarde,
aanvaarde,aanbod
aanbodonzer
onzerregeering,
regeering,
om president
president KRUGER
KRÜGER aan
over te
te brengen,
brengen,
aanboord
boordvan
vanHr.
Hr.Ms.
Ms. GeÎderland
Gelderland naar
naar Nederland
Nederland over
begroet.
Evenals
in latere
oorlogen
heeft
in den
zuid-afrikaanschenhet
hetNederlandsche
Nederlandsche
begroet. -Evenals
in latere
oorlogen
heeft
ookook
in den
zuid-afrikaanschen
Den
Roode
Kruis, dat
dat altijd
altijd in zoo
zoo hoogti
hooge mate
mate de
de belangstelling
belangstelling heeft
heeft mogen
mogen genieten
genieten van
van Den
Roode Kruis,
Prins der Nederlanden,
Nederlanden, zich
zichonderscheiden.
onderscheiden.De
Detoen
toennog
nogniet
nietgeregelde
geregelderechtspositie
rechtspositievan
van ononPrins
zijdige ambulances
ambulances - in welke leemte bij de herziening
herûening van
van het
het Tractaat
Tractaat van Genève
Genève in
in 1906
1906
werd
werd voorzien
voorzien - was
was wellicht
wellicht mede
mede oorzaak
oorzaak ervan,
ervan, dat leden van
van de
de nederlandsche
nederlandsche ambuambulances in
in krijgsgevangenschap
krijgsgevangenschap zijn
zijn geraakt.
geraakt.
afloop van
van den
den zuid-afrikaanschen
zuid-afrikaanschen oorlog beteekende
beteekende het
het einde
eindevan
vande
deNederlandsche
Nederlandsche
De afloop
Zuid-Afrikaansche Spoorwegmaatschappij,
ontZuid-Afrikaansche
Spoorwegmaatschappij,aan
aanwelke
welkenederlandsche
nederlandscheonderneming
onderneming de
de ontwikkeling der
republieken zooveel
dànken heeft
gehad, alsmede
alsmede de uitzetting
uitzetting uit
uit ZuidZuidwikkeling
der republieken
zooveel te
te danken
heeft gehad,
N.Z.A.S.M.
Mrika van
talrijke nederlandsche
Afrika
van talrijke
nederlandscheonderdanen,
onderdanen,die
die grootendeels
grootendeelsinin dienst
dienst der
der N.Z.A.S.M.
De eigendommen
eigendommen der
dermaatschappij
maatschappij waren
waren verbeurd
verbeurd verklaard
verklaard op
op grond
grond harer
harer „on"onwaren. De
waren.
neutrale" houding
toen onze
onze regeering
regeering de
derechtmatigheid
rechtmatigheid van
van dezen
dezenmaatregel
maatregel niet
nietkon
kon
neutrale"
houding en toen
oplossing van
van het
het geschil
geschildoor
doorarbitrage
arbitrage voorstelde,
voorstelde,antwoordde
antwoordde de
debritsche
britscherereerkennen en oplossing
erkennen
dat zij
zij de
de voorkeur
voorkeur gaf
gaf aan liquidatie bij schikking, die toen
toen in
in 1908
1908
geering eindelijk
eindelijk in 1907, dat
haar beslag
gekregen. Afgezien
Mgeûen van
van eenige
eenige categorieën
categorieën van
van claims,
claims,waarover
waarover nog
nogverder
verder
haar
beslag heeft gekregen.
1121 andere
andere particuliere
particuliere vorderingen
vorderingen haar
haar einde in
in de
de
onderhandeld zou worden,
worden, vonden de
de 1121
onderhandeld
betaling door
door de britsche
britsche regeering
regeering van
van eene
eene som
som in
in eens,
eens,welke
welke hier
hiertetelande
landeverdeeld
verdeeldwerd
werd
betaling
staatscommissie, wier
wierrapport
rapportook
ookuit
uitinternationaal-rechtelijk
internationaal-rechtelijkoogpunt
oogpuntbelangrijk
belangrijkis.is.
door eene staatscommissie,
Hoe snel
uit
snel internationale
internationale verhoudingen
verhoudingen zich
zich kunnen
kunnen wijzigen,
wijzigen, kan
kan ook
ookweer
weerblijken
blijkenuit
feit, dat
datin in
1899
Groot-Britanniëniet
nietaan
aanééne
éénetafel
tafelininDen
DenHaag
Haagwilde
wildezitten
zittenmet
metdede
het feit,
1899
Groot-Britannië
Boeren"ondergeschikte" Zuid-Afrikaansche
Zuid-Mrikaansche Republiek,
Republiek, terwijl
terwijl twintig
twintig jaren
jaren later
laterbekende
bekendeBoeren
„ondergeschikte"
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leiders
Unie van
van Zuid-Afrika
Zuid-Mrika op voet
voet van
van gelijkheid
gelijkheid met
met het
het moederland
moederland en
leiders uit
uit den oorlog de Unie
met grooten invloed vertegenwoordigden
met
vertegenwoordigden op
opde
deParijsche
ParijscheVredesconferentie.
Vredesconferentie.
In
oorlog,
toen
Rusland's
armada
-langs
- Japan
Japan
In den
den russisch-japanschen
russisch-japanschen
oorlog,
toen
Rusland's
armada
langsonze
onzeOost
Oost
tegemoet
geëxposeerde ligging
ligging Insulinde,
Insulinde,eens
eensschier
schierhet
het
tegemoet stevende, bleek voor het eerst, welke geëxposeerde
ultima
het Oosten,
Oosten, nu
nu de
dedrempel
drempel der
derNieuwe
NieuweWereldzee,
Wereldzee, bij
bij sommige
sommige politieke
politieke
ultima Thule
Thule in het
vraagstuk van
regime van
van ononverhoudingen
verhoudingen der
der groote
groote mogendheden
mogendheden kan
kan hebben.
hebben. Het vraagstuk
van het regime
zijdige
mate en
en het
het bekende
bekende 13e
I3etractaat
tractaat van
van 1907
I907 isisonmidonmidzijdige wateren
wateren werd
werd er
er acuut
acuut in
in hooge mate
dellijke terugslag der gebeurtenissen
gebeurtenissen van
van den
den russisch-japanschen
russisch-japanschen oorlog.
oorlog.
dellijke
Terwijl
raakten en
en hier
hier
Terwijl de
de italiaansch-turksche,
italiaansch-turksche,alsmede
alsmedede
debalkanoorlogen
balkanoorlogenons
onsweinig
weinig raakten
slechts
vermelden valt,
valt, het
hetkortstondige
kortstondigenederlandsche
nederlandsche politiebeheer
politiebeheerininAlbanië,
Albanië,dat
datvoor
voor
slechts te vermelden
ons het
het gevolg
gevolg der
der balkanoorlogen
balkanoorlogen is geweest,
geweest, staan
staan ook wij sedert Augustus 1914
I9I4 geheel
geheel onder
onder
den ban
ban van
den
grooten
oorlog.
Alles
heeft
medegewerkt,
om
dezen
te
maken
tot
den
gewelvan
te maken tot den geweldigsten dien
dien de
denieuwe
nieuwegeschiedenis
geschiedeniskent:
kent:het
hetgroote,
groote,steeds
steedsgroeiende
groeiendeaantal
aantal der
der deelnemende
deelnemende
staten,
dat het
hetheilzame
heilzame onzijdige
onzijdigetegenwicht
tegenwichtsteeds
steedszwakker
zwakker deed
deedworden;
worden; de
deongebreidelde
ongebreidelde
staten, dat
toepassing der moderne oorlogstechniek: vliegtuigen, gassen,
gassen, onderzeeërs,
onderzeeërs, mijnen,
mijnen, vèrdragend
vèrdragend
zwaar
minst de
de reuzenlegers;
reuzenlegers; een
een langdurige
langdurige evenwichtstoestand,
evenwichtstoestand, die
die eenereenerzwaar geschut,
geschut, niet
niet het minst
zijds
oorlogvoerenden in staat
staat stelde
stelde ininden
dentechnisch-juridischen
technisch-juridischenvorm
vormder
derrepresailles
represailles
zijds de oorlogvoerenden
telkens
stukken volkenrecht
volkenrecht buiten
werking te stellen,
stellen, en
enanderzijds
anderzijds geleidelijk
geleidelijk de
degegetelkens heele stukken
buiten werking
achter het front
front aan
aan den
den oorlog
oorlog deed
deed deelnemen
deelnemen met
metalle
allerechtsgerechtsgeheele
bevolkingen aan
aan of achter
heele bevolkingen
volgen
van dien;
dien;de
deaardrijkskundige
aardrijkskundige ligging der
der twee
twee partijen,
partijen, die
die den
den strijd
strijd spoedig
spoedigdeed
deed
volgen van
worden
uithongering der
der Centralen,
Centralen, waarbij
waarbij het
het in
in beginsel
beginselvrije
vrijezeeverkeer
zeeverkeer
worden een belegering en uithongering
der onzijdigen
algemeenehandelsverbod
handelsverbod
onzijdigen langzaam
langzaamteruggedrongen
teruggedrongen werd tot
tot het
het middeleeuwsche
middeleeuwsche algemeene
met enkele schaarsche
schaarsche uitzonderingen, en
en waarbij
waarbij de
de duitsche
duitsche onderzeevloot
onderzeevlootjuist
juistniet
nietininstaat
staat
was de zeewegcontróle
zeewegcontröle der Entente
Entente te
te breken.
breken. En
En midden
middeninindien
dienheksenketel
heksenketellag
laghet
hetkleine
kleine
was
Nederland, op den rand
rand der
der belegerde
belegerde reuzenvesting,
reuzenvesting, tusschen
tusschen hamer
hameren
enaanbeeld,
aanbeeld,juist
juistdáár
dáár
waar de
de Rijn,
Rijn, uitmondt.
uitmondt.
waar
de groote
groote duitsche
duitsche verbindingsweg
verbindingsweg met
met de zee, de
begrijpelijk, dat de regeering, al kon ze weten, dat
dat geen
geen der
der groote
groote mogendheden
mogendheden
Het is begrijpelijk,
twijfelde aan
om onzijdig
onzijdig te
te blijven,
blijven,bij
bijde
deuiterst
uiterstgevaarlijke
gevaarlijke ligging
liggingvan
vanhet
hetland
land
twijfelde
aan onzen wil, om
onzijdigheidsregimeaanvaardde
aanvaarddevan
vanongekende
ongekendescherpte,
scherpte,en
enwaarbij
waarbijde
depositieve
positieveteksten
tekstenvan
van
een onzijdigheidsregime
I907 van zeer veel waarde
waarde waren. Gedurende vier
vier jaren
jaren hebben we
we op
opeenen
eenenvulkaan
vulkaan gezeten;
gezeten;
1907
geven
- waren
waren
de incidenten en moeilijkheden
moeilijkheden -—waarvan
waarvanwe
wehier
hierzelfs
zelfsgeen
geenopsomming
opsommingzullen
zullen
geven
we in
in den
den oorlog
oorlog gesleept
gesleept te
te worden,
worden, soms
soms op
opgeheimgeheimvan de lucht
lucht en
en telkens
telkens dreigden
dreigden we
niet van
als gevolg
gevolgvan
vanprecies
preciesaanwijsbare
aanwijsbare gebeurtenissen,
gebeurtenissen, zooals
zooals de
deonbe
onbeperkte
wijze, soms
soms als
zinnige wijze,
pe rkte
duikbootoorlog
(3I
Januari
I9I7),
de
duitsche
eisch,
om
over
ons
gebied
goederen
kunnen
duikbootoorlog (31 Januari 1917), de
om over ons gebied goederen tetekunnen
vervoeren (April
(April 1918).
I9I8).ErEris in
is in
jaren
veel
van
onze
menschen
gevergd,
maarniemand,
niemand,
vervoeren
diedie
jaren
veel
van
onze
menschen
gevergd,
maar
Haar moeilijke
moeilijke taak
taak gegeven
gegeven heeft,
heeft,dan
dandeKoningin.
deKoningin.
zich met
met grooter
grooter toewijding
toewijdinggeheel
geheelaan
aanHaar
die zich
de plotselinge
plotselinge nederlaag
nederlaag der
der Centralen
Centralen in November
November 1918
I9I8 werden
werden onze
onze buitenbuitenMet de
de lang
lang door
door DuitschDuitschmoeilijkheden wel andere, maar
landsche moeilijkheden
maar ze
ze bleven
bleven groot.
groot. Het was, alsof de
evenwicht gehouden
gehouden kracht
kracht der Entente, toen ze
ze eenmaal
eenmaal vrij
vrij baan
baan kreeg,
de ononland in evenwicht
kreeg, bij
bij de
grenzen geen halt kon maken.
boven reeds
reeds genoemde
genoemdebelgische
belgische
zijdige grenzen
maken. Daar
Daar was
was vooreerst
vooreerst de boven
expansie- en
en annexatiezucht,
annexatiezucht, die
die den
denOppersten
OpperstenRaad
Raadgelukkig
gelukkigtoch
tochtetemachtig
machtigwerd,
werd,ininMei
Mei
expansieI9I9 leidde tot
tot een
een Conferentie
Conferentie teteParijs
Parijs der
derbij
bijeen
eenherziening
herzieningvan
vandedetractaten
tractatenvan
van1839
I839bebe1919
langhebbende
staten,
daarna
tot
belgisch-nederlandsche
onderhandelingen,
die
juist
een
belanghebbende
daarna
belgisch-nederlandsche onderhandelingen, die juist een beI95
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vredigend
vredigend einde zouden
zouden vinden,
vinden, toen
toen in
in Mei
Mei192o
I920België
Belgiëde
debesprekingen
b~sprekingenafbrak
afbrak met
metals
alsopopgaaf van redenen:
redenen: de
de Wielingenkwestie.
Wielingenkwestie. Sinds
Sinds dien
dien zijn
zijnruim
ruimdrie
driejaren
jarenverloopen
verloopenvan
vaneen
een
gaaf
kalm naast elkaar
elkaar leven
dat den
den indruk
indruk vestigt,
vestigt,dat
datde
dematerieele
materieelevoorwaarden
voorwaarden
kalm
leven der twee landen, dat
aanwezigzijn.
zijn.Ook
Ookop
opander
andergebied
gebiedheeft
heeftonze
onzeregeering
regeeringtelkens
telkensfront
front
voor een
eenschoone
schooneleileiaanwezig
voor
maken tegen
tegen regelingen
regelingen der
deroverwinnaars
overwinnaars in
in het
hetvredestractaat
vredestractaatvan
vanVersailles,
Versailles,waarbij
waarbij
moeten maken
geheel uit het
ons aandeel
in
geheel
uit het ons aandeel
in
VAN
KARNEBEEK.
Jhr.
Mr.
Dr.
H.
A.
oog
scheen
Jhr.
Mr.
H.
A.
VAN
KARNEBEEK.
Yapkabels,
de
Yapkabels,
oog scheen
welke
verloren
welke zaak
zaak nog
nog
verloren
te
steeds
zijn, dat
dat zij
zij
steeds hanzijn,
gende
over NederNedergende is,
is, enz.
enz.
over
Stonden
zegStonden
land geen zegder
genschap hadder Koningin
Koningin
genschap
in den
''
den grooten
grooten
den: de vordeoorlog
ring om
om den
den
oorlog uitsteuitstering
kende verantgewezen
gewezen
woordelijke
Keizer a van
van
woordelijke
raadslieden
Duitschland
raadsliedenter
ter
Duitschland
zijde,ditzelfde
te leveren
leveren
zijde, ditzelfde
uit te
kan
bekenkan gezegd
gezegd
met de bekenworden
de
kranige
worden voor
voor
den
afwimpeling
den na-oorna-oorafwimpeling
logstijd
en
door minister
minister
door
wanneer
KARNEwanneer de
de
van KARNEspringvloed
BEEK; eenzijBEEK;
van Versailles
dige
inbreuk
Versailles
dige inbreuk
op het convenons polderland
tioneele RijnRijnniet overtioneele
regime,
tot
stroomd heeft,
aannemelijke
dan is dit voor
afmetingen
een groot deel
teruggebracht
te danken
danken aan
aan
in het protokol
het beleid van
van
2I Januari
minister VAN
van 21
I92I,
aangeKARNEBEEK.
192 I, aangevuld op 29
Voordeelen, gelijk VerI923;
~~
len,gelijkVerMaart 1923;
Maart
eenzijdige
be-cL.-..
sailles
aan
be
z^
schikking over
sommige
ansommige andere
onzijdigen heeft
heeft gebracht,
gebracht, hebben
hebben wij
wijniet
nietteteboekstaven,
bo~kstaven,of
ofhet
hetmoest
moestzijn
zijnons
onsthans
thans
dere onzijdigen
conventioneele
bij Noorwegen
Noorwegen gevoegde,
gevoegde, zeer
zeer geïntergeïnterconventioneele medezeggenschap
medezeggenschapin
in de
de zaken
zaken van
van I,pt
iet bij
nationaliseerde
nationaliseerde Spitsbergen.
Als
Koningin de
de regeering
regeering aanvaardt,
aanvaardt, heeft de
de territoriale
territoriale afbakening
afbakening van
geAls de Koningin
van ons gebied
Nederlandsch-Indië haar
haar beslag
beslag reeds
reeds gekregen,
gekregen, wanneer
wanneer men
men althans
althans afziet
afziet van
van de
de
bied in Nederlandsch-Indië
,

Ig6
IØ

in 1914
door
hethet
spaansch-amerikaansche
in
1914opgeloste
opgelostegrenskwestie
grenskwestie op
opTimor
Timorenendede
door
spaansch-amerikaanschevredesvredesverdrag
vraag, of Miangas
Miangas nederlandsch
nederlandsch dan
dan wel
wel amerikaansch
amerikaansch is.
is. Een
Eenverstandige
verstandige
verdrag geboren
geboren vraag,
punt der
dermijnen,
mijnen,laat
laathet
hetbuitenlandsche
buitenlandsche kapitaal
kapitaal er
er tot
tot ontplooiing
ontplooiing
wetgeving,
het punt
wetgeving, o.a.
o.a. op het
geruchtmakendeDjambische
Djambischepetropetrokomen
en klachten
klachten worden
worden niet
niet gehoord
gehoord dan
dan in
inde
dealaltetegeruchtmakende
komen en
leumzaak (1921).
In1911
19IIerkent
erkent China,
China, waar
waar ook
ook wij
wij in
in het
het begin
begin der
der eeuw
eeuwininde
deBokserBokserleumzaak
(1921). In
moeilijkheden
bij een tractaat
tractaat over chineesche consuls
consuls ininde
denedernedermoeilijkheden betrokken
betrokken waren
waren geweest, bij
landsche
koloniën, dat voor de toepassing
toepassing van
van dat
dat tractaat
tractaat de zeer
zeer talrijke
talrijke sedert jaren
jaren in
Nelandsche koloniën,
in NeHet bleek
bleek boven
boven
derlandsch-Indië gevestigde Chineezen
Chineezen nederlandsch
nederlandsch onderdaan
onderdaan zouden zijn. Het
reeds,
den russisch-japanschen
russisch-japanschen oorlog
Indië in
in de
desfeer
sfeerder
dergroote
grootepolitiek
politiekkomt
komt
reeds, hoe in den
oorlog ons
ons Indië
te liggen; begrijpelijk
begrijpelijk is het
het dan
dan ook,
ook, dat
dat bij
bij parlement
parlement en
enregeering
regeeringde
dewenschlevendigwordt,
wenschlevendigwordt,
om ook Insulinde
Insulinde de
de voordeelen
voordeelen der
dermede
medereeds
reedsvoor
voorhet
hetverre
verreOosten
Oostengemaakte
gemaaktestatus-quostatus-quoregelingen
doen deelachtig
deelachtig worden.
worden. Intusschen
Intusschenzou
zoudeze
dezewensch
wensch
eerstverwenzenlijkt
verwenzenlijkt
regelingen te doen
eerst
worden op de
worden
de Conferentie
Conferentie van
vanWashington
Washington (1921-1922)
(1921-1922) - die
de onrustig
onrustiggeworden
geworden
die de
Stille Zuidzee
Stille
Zuidzee tot
tot bedaren
bedaren bracht
bracht - en
wel in
in eenen
eenen vorm,
vorm, die
die ons
onsgeen
geenverplichtingen
verplichtingen
en wel
oplegde, maar
maar ons
ons wel
wel toezeggingen
toezeggingenschonk,
schonk,ook
ookvan
vanJapan,
Japan,welks
welkspijlsnel
pijlsnelomhoogschieten
omhoogschietenvan
van
afgesloten
oosterschen staat
staat tot zegevierende
zegevierende groote
groote mogendheid
mogendheid ook
de evolutie
evolutie onzer
onzer
afgesloten oosterschen
ook in
in de
inte rn ationaal-rechtelijke betrekkingen
internationaal-rechtelijke
had.
betrekkingen met
met dat land zijnen weerslag gevonden had.
De lotgevallen
lotgevallen van
van Curaçao
Curaçao zijn
zijn ook
ook in
in het
het afgeloopen
afgeloopen25-jarig
25-jarigtijdperk
tijdperk nauw
nauw verbonden
verbonden
SIMON
aan
van den
denvenezolaanschen
venezolaanschen overval.
overval. Onze
Onzeverhoudingen
verhoudingentot
totdederepubliek
republiekvan
vanSIMON
aan die van
BOLIVAR zijn
in indie
moest de
de didiBOLIVAR
zijn
diejaren
jarenweer
weervan
vanrijke
rijkeverscheidenheid
verscheidenheidgeweest;
geweest;soms
soms (1908) moest
plomatie
marine ondersteund
ondersteund worden,
worden, om
om dan
danweer
weergedurende
gedurendelange
langejaren,
jaren,althans
althans
plomatie door
door de marine
is sedert
sedert 1920
1920weer
weer een
eenzeer
zeerbevredigende
bevredigendeofficieele
officieele verhouding
verhouding
officieel,
Gelukkig is
officieel, te zwijgen. Gelukkig
waren gegaan.
gegaan. De
Deamerikaansche
amerikaansche cacaontstaan,
commercieele verhoudingen
verhoudingen al vóór waren
ontstaan, nadat
nadat de
de commercieele
raïbische
raïbische expansie heeft zich
zich niet
niet tot
tot de
denederlandsche
nederlandscheAntillen
Antillenuitgestrekt.
uitgEstrekt.
afbakening van
van Suriname's
Suriname's grenzen
grenzen had
hadwel
welvoortgang
voortgang(tractaat
(tractaat met
metBrazilië
Brazilië
De afbakening
van 1906,
1906, met
met Frankrijk
Frankrijk van
1915), maar
maar de regeling
regeling der
der zuid-westelijke
zuid-westelijke grens
grens tegenover
tegenover
van
van 1915),
nog niet
niet bij
bij tractaat
tractaat geschied.
geschied. Het
Hetkwijnend
kwijnend voortbestaan
voortbestaan der
der eens
eens zoo
zoowelwelBritsch-Guyana is nog
varende
mogendheid als
als Nederland
Nederland met
met groote
groote overzeesche
overzeesche gebieden,
gebieden,geen
geen
varende kolonie
kolonie mag
mag een mogendheid
geduld
oogenblik doen vergeten,
vergeten, dat
dat Suriname
Suriname ligt
ligt inineen
eenwerelddeel,
werelddeel,waar
waarkoloniën
koloniënslechts
slechts geduld
oogenblik
waar dus aan
aan haar
haar bestuurders zeer groote verplichtingen zijn
zijn opgelegd.
opgelegd.
worden en waar
zich opzettelijk
opzettelijk afzijdig
afzijdig houden
houden van
van alles,
alles, wat
wat zweemt
zweemt naar
naar pogingen,
pogingen, om
om inindede
Het zich
groote politiek
politiek mee te doen,
doen, heeft
heefthet
hetcentraal
centraal gelegen
gelegenNederland
Nederlandgeschikt
geschiktgemaakt,
gemaakt,om
oméén
één
groote
der middelpunten te worden van de in de
de tweede
tweede helft
helft der
der 19de
19deeeuw
eeuwlangzaam
langzaam inzettende
inzettende bebedie streeft
streeft naar
naar betere
betere organisatie
organisatie van
van de
deinternationale
internationale statenwereld,
statenwereld, beweging,
beweging,die
die
weging, die
den grooten
grooten oorlog
oorlog een
een nieuwe
nieuwe en
enzeer
zeermerkwaardige
merkwaardige uiting
uitingheeft
heeftgevonden
gevonden
juist als gevolg van den
En de
de geschiktheid
geschiktheidvan
vanhet
hetopopden Volkenbond,
Volkenbond, tot
tot welken
welken Nederland
Nederland aanstonds
aanstonds toetrad.
toetrad. En
in den
zettelijk vredelievende Nederland
Nederland isisdoorloopend
doorloopenderkend
erkendmetterdaad.
metterdaad.Maar
Maarook
ookpersoonlijke
persoonlijke
zettelijk
AsSER.
omstandighedenhebben
hebbenhiertoe
hiertoemedegewerkt:
medegewerkt:zeer
zeerveel
veel
heeft
land
hier
te danken
omstandigheden
heeft
onsons
land
hier
te danken
aana;111
ASSER.
rol van
van Nederland
Nederlandals
alscentrum
centrumvan
vaninternationale
internationale organisatie,
organisatie, welke
welke ongeveer
ongeveersasaDe rol
menvalt met
met de regeering
regeering onzer
onzer Koningin,
Koningin, is elders
elders in
in dit
ditboek
boekuitvoerig
uitvoeriggeschilderd.
geschilderd.Hier
Hier
menvalt
slechts genoemd
genoemd eenige
eenigebelangrijke
belangrijke momenten:
momenten:de
deHaagsche
Haagscheconferentiën
conferentiënvoor
voorinterinterworden slechts
nationaal
privaatrecht(1893-1912),
(1893 1912), de
nationaal privaatrecht
de eerste
eerste Vredesconferentie
Vredesconferentie met
met als
als blijvend
blijvend gevolg
gevolghet
het
Permanente Hof van
van Arbitrage
Arbitrage (1899),
(1899), de tweede
tweede Vredesconferentie
Vredesconferentie met haar
haar mede in
in Den
Den
Permanente
197
197

Haag
Haag gedachte,
gedachte, maar
maar voorloopig
voorloopig niet
nietgerealiseerde,
gerealiseerde, nieuwe
nieuwehoven
hoven(1907),
(1907),het
hetVredespaleis
Vredespaleis
met
met zijn
zijn boekerij
boekerij (1913),
(1913), de
de Haagsche
Haagsche Academie
Academievoor
voorVolkenrecht
Volkenrecht (1914),
(1914),die
dieals
alsgevolg
gevolgvan
van
den
den oorlog
oorlog eerst
eerst in
in 1923
1923 haar
haar taak
taak kon beginnen,
beginnen, het
het geheel
geheelaan
aan nederlandsch
nederlandsch initiatief
initiatieftetedandanken Institut
Institut Intermédiaire
Intermédiaire International
International (1918).
(1918). Als
Als de
deVolkenbond
Volkenbondererkomt
komten
envan
vanden
denaanaanken
vang
vang aan
aan ons
ons land
land daarin
daarin naar
naar beste
beste vermogen
vermogen medewerkt,
medewerkt, wordt
wordt voor
voor de
de voorbereiding
voorbereidingvan
van
het Bondsgerechtshof
Bondsgerechtshof - in welker
welker eerste
eerste stadium
st~dium onze
onze regeering
regeering zich
ûch het
hettetezeldzame
zeldzamevoorvoorhet
de organisatie
recht
schonk der
der memeorganisatie der
der inincht schonk
re
ASSER,
Staatsraad
Mr.
T.
M.
C.
dewerking
van
proStaatsraad
Mr.
T.
C.
ASSER,
ternationale
wereld
in
ternationale
wereld
in
dewerking van provan
Staat.
Minister
fessor
van
VOLLENMinister
van
Staat.
den
Volkenbond
eenen
Volkenbond eenen
fessor van VOLLENkrachtigen
HOVEN'S opbouwende
opbouwende
krachtigen impuls gege.HOVEN'S
kregen,
daarna
kregen, die in
in ASSER'S
AssER's
. ^_^.
kracht - , en daarna
^^
tijd
j
voor zijnen
zijnen
zetel ons
ons
tijd nog
nog niet
nietbestond,
bestond,
zetel
•^^
^ ^^ ^ , ' ^^ ^ .r;`' ^.j ^^^ .^..
y
-,
->x;
yYX,
aan
land weer
weer uitgekozen
uitgekozen
aan den
den anderen
anderen kant
kant
land
maakt
en hetzelfde
hetzelfde
maakt de
de ontredderde
ontredderde
(1920); en
(192o);
wereld,
als de
degroote
wereld, die haar
haar evenevengebeurt
ggroote
$gebeurt als
r, }_":Xr^
.
wicht
nog
niet
terug
;w
"
;`.
;
mogendheden
van
wicht
nog
niet
terug
^^^^ ^
^ ^ ^• '^
^^^ -i
•,
heeft gevonden en
Washington in
1922
en nog
nog
Washington
in 1922
steeds toestanden kent,
naar een synthese van
van
kent,
naar
die
oorlogstechniek
die zich
zich niet
niet oorlog
oorlog
en
oorlogstechniek
noemen,
maar
ook
geen
oorlogsrecht zoekende,
zoekende,
noemen,
maar
_A`<
het
vraagzijn,
vrede
daarbij erkennen,
erkennen, dat
zijn,
het
vraag't
l^
gonûjdige nederneder- I
stuk der
der internationale
internationale
de onzijdige
de
1 923
organisatie
in
organisatie in
m 1923
landsche stem,
die in
landsche
stem, die
moeilijker
dan het
oorlog de
de neutrale
neutrale
moeilijker dan
het
den oorlog
voor
den
oorlog
was.
tegenover
de
belligevoor
den
oorlog
was.
tegenover de belligeWat
het
Wat de
de eersteerstrente rechten
rechten tot het
rente
komende jaren
eind toe had verdedigd,
komende
jaren ons
ons
land
land zullen
zullen brengen,
brengen,
niet
wel kan
kan gemist
gemist
niet wel
weet niemand;
worden,
men een
een
weet
niemand; roosroosworden, wil
wil men
kleurig ziet
oorlogsrecht
boek
~
kleurig
ûet de
de horizon
horizon
oorlogsrecht tete boek
i,
er nog
dat door
door alle
àlle
' -T/1Å-'.
-:/
er
nog niet
niet uit.
uit. Maar
Maar
stellen,
stellen, dat
C. ~.
vergelijkt men
men Nederstaten
moet kunnen
kunnen
vergelijkt
staten moet
land's positie
positie in
in de
worden aanvaard.Heeft
land's
de
reden tot
tot tevredenheid.
tevredenheid.De
Deplaats
plaatsvan
vaneen
eenland
land
wereld van
van 1923
1923 met
met die
die van 1898, dan is er wel reden
wordt
officieele positie,
positie,die
diehet
hetinindedestatenfamilie
statenfamilie
wordt natuurlijk
natuurlijkniet
nietuitsluitend
uitsluitend bepaald
bepaald door
door de officieele
inneemt, al
al isis het
hetteekenend,
teekenend,dat
datsedert
sedert1898
1898het
het
aantalnederlandsche
nederlandschegezantschappen
gezantschappenmeer
meer
aantal
;
wordt
ook
beoordeeld
dan verdubbeldis,-ookanderefactoren
werken
daartoe
mee;
Nederland
beoordeeld
mee
verdubbeld is, -- ook andere factoren werken daartoe
naar
zijne gave
gave om
omoverzeesche
overzeesche gewesten
gewesten te
te besturen
besturen en
entot
totontwikkeling
ontwikkeling te
te brengen,
brengen, door
door
naar zijne
zijn
kunst, zijn
zijn wetenschap,
wetenschap, zijn
zijn techniek,
techniek, die
dieallen
allenook
ookininde
deafgeloopen
afgeloopenvijf
vijfen
entwintig
twintig
zijn kunst,
jaar
korte overzicht
overûcht niet
niet eindigen
eindigenzonder
zondervoor
voordedelatere
latere
jaarer
er mochten
mochten ûjn;
zijn; maar
maar wij
wij kunnen
kunnen dit korte
ondernemingsgeest:
jaren
jaren daarnaast
daarnaasttetenoem~n
noemenNederland's
Nederland's herleefden
herleefden zeventiende-eeuwschen
zeventiende-eeuwschen ondernemingsgeest:
de KRÖLLERS,
DETERDINGS.
K RO LLE RS, de DETERDINGS.
^
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D
D

e tijden
tijden zijn
zijn voorbij,
voorbij, waarin
waarin als
alsdedegeschiedenis
geschiedenisvan
vaneen
eenland
landhoofdzakelijk
hoofdzakelijkdie
diezijner
zijner
oorlogen
gold en
endedebeteekenis
beteekenisvan
vankoningen
koningenenenvorsten
vorstenwerd
werdafgemeten
afgemetennaar
naarhun
hun
oorlogen gold
krijgsroem.
Ware
het
nog
zoo,
de
geschiedenis
van
het
afgeloopen
regeeringstijdvak
krijgsroem. Ware het nog zoo, de geschiedenis van het afgeloopen regeeringstijdvak
van
Koningin WILHELMINA
WILHELMINA zou,
wat
onbeschreven blad
blad
van Koningin
zou,
wathet
hetRijk
Rijkinin Europa
Europa betreft,
betreft, een
een onbeschreven
blijven. Want Nederland
Nederland heeft
heeft zich
zichgedurende
gedurendedat
dattijdvak
tijdvakin
ineen
eenonafgebroken
onafgebroken vredestoestand
vredestoestand
mogen
verheugen en Hare
Hare Majesteit
Majesteit heeft
heeftzich
zichten
tenvolle
volleaan
aandedewerken
werkendes
desvredes
vredesgewijd.
gewijd.
mogen verheugen
Maar is
is het
Maar
het wellicht
wellicht juist
juist daarom,
daarom, dat
dat de
de Koningin
Koningin - de
zorg
voor
de
veiligheid
en
onafde zorg voor de
onafhankelijkheid des
des lands als
hankelijkheid
als een
eenvredesplicht
vredesplichtbij
bijuitnemendheid
uitnemendheidbeschouwende
beschouwende - altijd van
zoo groote
groote belangstelling
belangstelling voor
voor 's'sLands
Landsweerbaarheid
weerbaarheid heeft
heeftdoen
doenblijken
blijkenenennimmer
nimmerkarig
karig
is geweest
geweest ininhethet
betoonen
waardeering
voor
weermacht,zoo
zoodikwijls
dikwijlsdaartoe
daartoeaanaanbetoonen
vanvan
waardeering
voor
dede
weermacht,
leiding
wij niet
niet aannemen,
aannemen, dat
dat toen
toenop
op3131Augustus
Augustus1898
1898 de
de Koningin
Koningin in
in
leiding bestond?
bestond? Mogen
Mogen wij
Hare, tot het
:
Hare,
het Nederlandsche
NederlandscheVolk
Volkgerichte
gerichteProclamatie
Proclamatiede
defiere
fierewoorden
woordensprak
sprak:
"Aan
Grondwet getrouw, wensch Ik
Ik den
den eerbied
eerbied voor
voor den
denNederlandschen
Nederlandschen
„Aan de Grondwet
naam
de Nederlandsche
Nederlandsche vlag
vlag te
te bevestigen",
bevestigen",
naam en
en de
daarin
wensch en
en het
hetvoornemen
voornementot
totuitdrukking
uitdrukkingkwamen
kwamen onze
onzenationale
nationale gevoelens
gevoelens
daarin ook
ook de wensch
verheffen en onze
onze volkskracht
volkskracht te sterken,
sterken, opdat
opdat wij
wij voorbereid
voorbereid mochten
mochten zijn,
zijn, indien
indien ooit
ooit
te verheffen
Neêrland's
vlag zouden
zouden worden
wordenaangerand?
aangerand?
Ne
êrland's naam
naam of vlag
Daarom mag
mag in een Gedenkboek
Gedenkboek als
als dit
dit een
eenkort
kort woord
woord over
overde
deontwikkeling
ontwikkelingvan
vanhet
het
Daarom
laatste vijf en twintig
twintig jaren
jaren niet
niet ontbreken,
ontbreken, te
te meer
meer
Nederlandsche krijgswezen
krijgswezen gedurende
Nederlandsche
gedurende de
de laatste
omdat de
de nationale
nationale weerbaarheid
weerbaarheid een
een gewichtig
gewichtigonderwerp
onderwerp van
van staatsbemoeiing
staatsbemoeiing vormt,
vormt,
niet, omdat
dat
dat diep
diep ingrijpt
ingrijpt in
in de
de staatshuishouding
staatshuishouding en in
in het
hetvolksleven.
volksleven.
Wanneer men
toestand van
van ons
ons krijgswezen
krijgswezen in 1898
1898 vergelijkt
vergelijkt met
met dien
dienonmidonmidWanneer
men den toestand
dellijk vóór
wereld-oorlog, Juli
Juli 1914,
1914, dan
danwordt
wordtmen
mengetroffen
getroffendoor
doordedeingrijpende
ingrijpendeververdellijk
vóór den wereld-oorlog,
anderingen, den
grooten vooruitgang
vooruitgang en
talrijke, zeer
zeer gewichtige
gewichtige verbeteringen,
verbeteringen, welke
welke
anderingen,
den grooten
en de talrijke,
betrekkelijk weinige jaren
jaren zijn tot
tot stand
stand gekomen;
gekomen; vooruitgang
vooruitgang en
enverbetering,
verbetering,
gedurende deze betrekkelijk
zoowel ten
ten opzichte
opzichtevan
vande
degrondslagen
grondslagender
derlegervorming,
legervorming,dedelegersterkte
legersterkteenendedelegerorganisatie,
legerorganisatie,
zoowel
met betrekking
betrekking tot
tot het
hetgehalte
gehalteen
enden
dengeest
geestder
derkrijgsmacht,
krijgsmacht,hare
haregeestelijke
geestelijkeenenstoffelijke
stoffelijke
als met
verzorging en
hare verhouding
verhouding tot
en maatschappij.
maatschappij.
verzorging
en hare
tot volk en
De ontwikkeling
ontwikkeling der
der weermacht,
weermacht, als
als orgaan
orgaan van
van het
hetstaatsgezag
staatsgezag en
enwerktuig
werktuigder
derstaatsstaatswordt beheerscht
beheerscht door
door factoren
factoren van
van nationalen,
nationalen, economischen
economischen en
ensocialen
socialenaard;
aard;
souvereiniteit, wordt
positiedes
deslands
landstetemidden
middender
dervolkengemeenschap
volkengemeenschapen
enrekerekemoetzich
zichaanpassen
aanpassenaan
aandedepositie
zij moet
houden met
met de
dedaaruit
daaruitvoortvloeiende
voortvloeiende verplichtingen,
verplichtingen, kansen
kansen en gevaren;
gevaren; zij
zij moet
moet
ning houden
eindelijk de heerschende
heerschende stroomingen
stroomingen op
op krijgskundig
krijgskundig gebied
gebied volgen
volgen en
enmilitair-technische
militair-technische
eindelijk
verbeteringen overnemen,
einde niet
nietonvoldoend
onvoldoendtoegerust
toegerustenen
tactischminderwaardig
minderwaardig
verbeteringen
overnemen, ten einde
tactisch
was uit
uit alal de
de hier
hier
mogelijken vijand
vijand te
Delaatstverloopen
laatstverloopen kwart-eeuw
kwart-eeuw was
tegenover een mogelijken
te komen. De
20
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opgesomde oogpunten
in zekeren
zin zelfs
opgesomde
oogpunten een tijdvak
tijdvak van ingrijpende
ingrijpende veranderingen,
veranderingen, in
zek~ren ûn
zelfs van
van
Opbouwen
ontwikkeling der
der krijgsmacht
krijgsmacht hebben
hebben van
van deze
dezeomstandigomstandiggeheelen ommekeer.
ommekeer. Opbouw
geheelen
en ontwikkeling
heden sterken
sterken invloed
invloed ondervonden.
ondervonden.
heden
Zonder
strijd isis dat
Zonder strijd
dat niet
nietgegaan.
gegaan. Integendeel
Integendeel - elke
schrede voorwaarts
voorwaarts kon slechts
slechts
elke schrede
het overwinnen
overwinnen van
van onnoemlijke
onnoemlijke weerstanden.
weerstanden. Dat
Datisisnatuurlijk,
natuurlijk, alal was
washet
het
geschieden onder het
veelsûns
betreurenswaardig. De tegenstellingen
tegenstellingen tusschen
tusschen behoud
behouden
envooruitgang
vooruitgangin
inde
debinnenbinnenveelszins betreurenswaardig.
ûch ververlandsche
sociaal gebied,
velerlei economische
economische belangen,
belangen, welke
welke zich
landsche staatkunde
staatkunde en
en op
op sociaal
gebied, de velerlei
dringen om behartiging en bevordering te
te vragen,
vragen, ûedaar
ziedaar even
even zoo
zoo vele
vele bronnen
bronnen van
van m~enings
meningsverschillen, van weerstand
weerstand en strijd,
strijd, verschijnselen,
verschijnselen, welke
welke ten
ten slotte
slotteininde
demenschelijke
menschelijkesamensamenleving elke
elke evolutie
evolutie en
enalle
alleontwikkeling
ontwikkelingvergezellen.
vergezellen.

Op den zien
21en September
September1898
18g8was
wasde
deheide
heidebij
bijRenkum,
Renkum,overgoten
overgotendoor
doorden
denstralenden
stralenden
nazom~rdag, het
een schitterend
schitterend militair
militairschouwschouwzonneschijn van een heerlijken
heerlijken nazomerdag,
het tooneel van een
spel. Het
Het was
was het
het eerste
eerste eerebetoon
eerebetoon van
van het
hetNederlandsche
Nederlandsche Leger
Legeraan
aanzijn
zijnjonge
jongeKoningin,
Koningin,
het
eerste
kroonde
het
eerste kroonde
Hoofd
van
Hoofd van
rechtstreeksche
Staat, gehousche blijk van
den
door de
de
belangstel^ r.•
^y,
den door
lingvan
ling van Hare
.•
troepen der
Majesteit in
in
IIde
,,
Ilde en lIlde
IIIde
Majesteit
de
NederDivisiën,
die
^
de Nederlandsche
daags
te
b~K~
~~k
voren
hunne
-_
Landmacht ::
voren hunne
^
_ -•. ...
^^ :..... ^;. ^• --y
wapeneene wapenveldmanoeu}'oio
HOLM.
vres
hadden
schouwing
Foto J. HO
LM .
vres hadden
September
1898.
Legerrevue
op
de
Renkummerheide;
21
Legerrevue
de
Renkummerheidej
21
September
18g8.
beëindigd,
voor
het
voor het
nieuw
gealsm:de door
nieuw
ge- alsm .: de door
een aantal
aantal kleinere
kleinere afdeelingen,
afdeelingen, die
diededeoverige
overigekorpsen
korpsender
derLandmacht
Landmachtvertegenwoordigden;
vertegenwoordigden;
h~t geheel onder bevel van den Luitenant-Generaal
Luitenant-Generaal KooL,
KOOL, Chef van
van den
den Generalen
Generalen Staf.
Staf.
het
Ongetwijfeld
Hooge Vrouwe,
Vrouwe, Wie
Wie dit
dit eerbewijs
eerbewijs gold,
gold, een
een
Ongetwijfeld hebben
hebben de
de troepen
troepen op
op de Hooge
werd in dien
dien tijd
tijd nog
nog veel
veelwaarde
waarde gehecht
gehechtaan
aan - en er was
was ook
ook
indruk gemaakt.
gemaakt. Er
goeden indruk
Er werd
tijd
genoeg voor
voor - deugdelijke
deugdelijke beoefening
de uiterlijke
uiterlijke militaire
militaire vormen,
vorm~n, niet
nietalleen
alleen
beoefening van
van de
tijd genoeg
noodzakelijk
troep naar
naar buiten,
buiten, doch
doch ook
ookonmisbaar
onmisbaar
noodzakelijkvoor
voor een
een waardigen
waardigen indruk
indruk van
van den
den troep
van krijgstuchtelijke
krijgstuchtelijke opvoeding.
opvoeding.
middel van
wij het
het kroningsjaar
kroningsjaaringingen,
ingingen,inindedegrondslagen
grondslagenzijner
ûjner
Toch was
was het
het leger,
leger, waarmee
waarmee wij
zeer verouderd.
verouderd. Men teerde
teerde nog altijd
altijd op de
de oude
oude Militiewet
Militiewet1861,
1861,
vorming en samenstelling zeer
jaarslechts
ondergeschikte punten
punten bij
bij latere
latere wetten
wetten eenigszins
eenigsûns gewijzigd:
gewijûgd: eene
eene geringe
geringe jaarslechts op ondergeschikte
lijksche lichting dienstplichtigen;
dienstplichtigen; een
een nog
nogvrij
vrijgroot
grootaantal
aantalvrijwilligers,
vrijwilligers,vooral
vooralbij
bijde
deberede
bereden
n
lijksche
wapens; zoo goed
goed als
alsuitsluitend
uitsluitendberoepskader;
beroepskader;een
eenvrij
vrijlangen
langeneerste-oefeningstijd,
eerste-oefwingstijd,voor
voorhet
het
wapens;
"blijvend
der lichting
lichting nog
nogbelangrijk
belangrijk verlengd;
verlengd; en
eneindelijk
eindelijkhet
hetonzedelijk
onzedelijkbeginsel
beginsel
„blijvend gedeelte" der
dienstafkoop, volgens hetwelk ieder voor den
den dienst
dienst aangewezene
aangewezene bevoegd
bevoegd was,
was, zich
zichdoor
doorvan dienstafkoop,
een plaatsvervanger
plaatsvervanger of nummerverwisselaar
nummerverwisselaar te
doen vervangen.
vervangen.
te doen
Naast het leger
leger bestonden
bestonden nog
nog de
deschutterijen,
schutterijen, die
dieuitsluitend
uitsluitendgemeentelijk
gemeentelijk waren
warerli
Naast
•

,,

,. ;

iN y'

.

.

202

georganiseerd. Ten platten lande waren
waren zij
zij "rustend",
„rustend", d.w.z. geheel
georganiséerd.
g.-:heel ongeoefend.
ongeoefend.InInde
degrootere
grootere
gemeenten werden
werden de „dienstdoende"
gemeenten
"dienstdoende" schutterijen
schutterijen plaatselijk
plaatselijk geoefend. Doch
Dochde
deencadreering
encadreering
was gebrekkig;
gebrekkig; oefening
oefening en
en tucht
was
tucht lieten veel
veel te
te wenschen
wenschen over.
over.
Het
vaneen
eenberoepsleger,
beroepsleger,waarin,
waarin, met
metuitzondering
uitzonderingvan
vanhet
hetkader,
kader,
Het leger
leger was
was het type van
het intellect en het
zij zich
zich door
door
het
het bezit
bezitslechts
slechtszeer
zeerspaarzaam
spaarzaam waren
waren vertegenwoordigd,
vertegenwoordigd, omdat zij
dienstafkoop aan
aan hunnen
hunnen nationalen
nationalen plicht
plicht konden
konden onttrekken
onttrekken en
en dit dan ook algemeen deden.
dienstafkoop
Stelt
men in
in hoofdtrekken
hoofdtrekken daarnaast
daarnaast de weermacht,
weermacht, die in
in 1914
1914werd
werdgemobiliseerd,
gemobiliseerd,
Stelt men
dan treedt
treedt het
het groote
in 't
't licht:
licht: het leger, gevormd
een
meer dan
dan ververgevormd uit
dan
groote verschil
verschil sprekend
sprekend in
uit
meer
dubbeld (ofschoon
dubbeld
(ofschoon in verhouding tot
tot de
desedert
sedert1861
1861belangrijk
bdangrijktoegenomen
toegenomenbevolkingssterkte
bevolkingssterkte
percentsgewijze niet noemenswaard
percentsgewijze
noemenswaard honger)
hooger) jaarlijksch
jaarlijksch contingent; persoonlijke
persoonlijke dienstplicht;
dienstplicht;
de vrijwilligers,
uitgezonderd bij
bij het kader
de
vrijwilligers, uitgezonderd
kader en hen,
hen, die
die daarvoor
daarvoor werden
werden opgeleid,
opgeleid, bijna
bijna ververdwenen; een belangrijk
belangrijk deel
deel der
deroorlogsaanvoering
oorlogsaanvoeringtoevertrouwd
toevertrouwdaan
aanverlofskader;
verlofskader;verkorting
verkorting
van
de onberedenen,
onberedenen, met
met vermindering
vermindering van
van het
het blijvend
blijvendgedeelte;
gedeelte;
van den eerste-oefeningstijd voor de
eindelijk verdere
verdere verkorting
verkortingvan
van dien
dien tijd
tijd voor
voor hen, die
eindelijk
die bij
bij inlijving
inlijvingvoldeden
voldedenaan
aanbepaalde
bepaalde
eischen
lichamelijke geoefendheid,
geoefendheid, te
te voren
voren buiten
buitenhet
hetleger
legerverkregen.
verkregen.Daarnaast
Daarnaast de
eischen van lichamelijke
landweer, in de
landweer,
de plaats
plaats getreden
getreden van
van de
de schutterijen,
schutterijen, doch
dochgeheel
geheelbestaande
bestaandeuit
uitgeorganiseerde
georganiseerde
troepeneenheden, gevormd
gevormd uit
uit geoefenden,
troepeneenheden,
geoefenden, en tot
tot verdere
verdere oefening
oefeningverplicht.
verplicht.Eindelijk
Eindelijk de
landstorm
ongeorganiseerde aanvullingsreserve
aanvullingsreserve van
ter ververlandstorm als
als ongeorganiseerde
van vroeger
vroeger militair
militair geoefenden, ter
vulling van
van gewapenden
gewapendendienst,
dienst,enenals
alsbron
bronter
tervoorziening
voorzieninginindiensten
dienstenzonder
zonderwapenen
wapenendoor
door
ongeoefenden. In
In elk opzicht stond
ongeoefenden.
stond de
de weermacht
weermacht van
van 1914
1914 boven
boven die
die van
van 1898,
1898, in
inmilitaire
militaire
opzicht, in
in aanpassing
aanpassing aan
aan eischen
eischen van
van socialen
socialen en
eneconomischen
economischenaard.
aard.
waarde,
waarde, in
in ethisch opzicht,
Moge voor
voor een
een deel
deel tot
totdeze
dezeverbetering
verbeteringde
deinvloed
invloedder
derbuitenlandsche
buitenlandschepolitieke
politiekeverhoudingen
verhoudingen
en die
die der
dernieuwe
nieuwekrijgskundige
krijgskundige opvattingen
opvattingen hebben
hebben bijgedragen,
bijgedragen, zij
zij is
is toch
toch ininhoofdzaak
hoofdzaak
het gevolg
gevolg geweest
geweest van
van de
d~ontwikkeling
ontwikkelingonzer
onzerbinnenlandsche
binnenlandsche toestanden
toestanden op
oppolitiek,
politiek,sociaal
sociaal
en economisch
economisch gebied.
gebied.Vooruitgang
Vooruitgangopopelk
elkdezer
dezergebieden
gebiedenbeteekent
beteekerÎtstrijd
strijdvan
vanmeeningen
meeningen
was er
er dan
danook
ookten
tenaanzien
aanziender
derlegerontwikkeling
legerontwikkelingeen
eendoorloopende,
doorloopende ,vinnige
vinnige
en belangen.
belangen. Zoo
Zoo was
strijd, door velen
strijd,
velen in
in Kabinet,
Kabinet,Volksvertegenwoordiging
Volksvertegenwoordiging en
en Leger
Legertetegoeder
goedertrouw
trouwgevoerd,
gevoerd,
door hetgeen
hetgeen eerlijke
eerlijke overtuiging
overtuiging hun
hun voorschreef;
voorschreef; doch
doch ook
ookstrijd,
strijd,waarbij
waarbij het
het landslandsgeleid door
belang
werd gemaakt
belang ondergeschikt
ondergeschikt werd
gemaakt aan
aan nevenbedoelingen,
nevenbedoelingen, waarbij
waarbij de politieke
politiekepartijen
partijen
zich van
om daaruit
leuzen te putten
van de
de legervraagstukken
legervraagstukken meester
meester maakten,
maakten, om
daaruit leuzen
putten voor
voor hunne
hunne
en strijdmateriaal
strijdmateriaal tot het
het bestoken
bestoken van
vanden
denpolitieken
politiekentegenstander.
tegenstander.Zoodoende
Zoodoende
politieke actie en
ongeacht allen
allen vooruitgang,
vooruitgang, onze
onze militaire
militaireontwikkeling
ontwikkeling en
envoorbereiding
voorbereidinggeen
geengelijken
gelijken
heeft, ongeacht
tred
tred kunnen
kunnen houden
houden met de
de klimmende
klimmende eischen,
eischen, die
die voor
voor het
hetdoel
doelonzer
onzerlandsverdediging
landsverdediging
moesten gesteld worden,
wij in
inmenig
menigopzicht
opzicht onvoldoende
onvoldoende toegerust
toegerust den wereldoorlog
wereldoorlog
worden, en
en zijn
zijn wij
te gemoet
ge moet gegaan.
gegaan.
bijgelegenheid
gelegenheidvan
van
1873, nadat
nadat onze
onze mobilisatie
mobilisatie van
vandrie
driejaren
jarengeleden,
geleden,bij
Reeds sedert 1873,
den Fransch-Duitschen
, den
Fransch-Duitschenoorlog
oorlog,
denjammerlijken
jammerlijkentoestand
toestandvan
vanons
onskrijgswezen
krijgswezenop
opzoo
zoopijnlijke
pijnlijke
wijze
wijze in het
het licht
lichthad
hadgesteld,
gesteld,waren
warendoor
doorverschillende
verschillendeministers
ministersvan
vanOorlog
Oorlog - v.
v. LIMBURG
LIMBURG
STIRUM, REUTHER,
REUTHER, BERGANSIUS,
BERGANSIUS,SEYFFARDT
SEYFFARDT - wetsvoorstellen
wetsvoorstellen tot hervorming
hervorming der
der levende
levende
strijdkrachten ingediend,
zij waren
waren alle
alle afgestuit
afgestuit op
op de
debehoudzucht
behoudzuchten
endedetegenwerking
tegenwerking
strijdkrachten
ingediend, doch zij
van politieke
in de Staten-Generaal.
politieke partijen
partijen in
Staten-Generaal. Eerst
Eerst tegen het
het einde
einde der
der 19de
19deeeuw
eeuwschenen
schenen
de tijden
tijden rijp
rijp te
te worden.
worden. De
Develdwinnende
veldwinnendedemocratische
democratischestroomingen
stroomingenhadden
haddenden
denvolksgeest
volksgeest
voorbereid;
voorbereid; de roep
roep uit
uit het
hetleger
legerom
omhervorming
hervormingwerd
werdsteeds
steedsdringender.
dringender.
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Bovendien maanden
de buitenlandsche
politieke toestanden
toestanden ernstig
ernstig tot betere
Bovendien
maanden de
buitenlandsche politieke
betere voorvoorr870-7r
veiligheid.De
Derevanche-gedachte
revanche-gedachtewas
wasininFrankrijk
Frankrijksedert
sedert 1870-71
zorgen voor onze nationale veiligheid.
onafgebroken en
land en
en van
van
onafgebroken
en onverzwakt
onverzwaktaan
aande
deorde
ordegebleven.
gebleven.De
De bewapeningen
bewapeningen van
van dit
dit land
gestadigen wedstrijd
wedstrijd steeds
grootere afmetingen
afmetingen aan.
Duitsche
Duitschland namen
Duitschland
namen in gestadigen
steeds grootere
aan. De Duitsche
inEngeland
Engelandzorg
zorgtetebaren.
baren.En
Ende
de expansie-zucht
expansie-zucht der
dergroote
grootemogendheden
mogendheden
vlootbouw
begon in
vlootbouw begon
greep
Hun politieke
politieke en
en economische
economische naijver
naijver leidde
leidde tot
tot het
hetinbezitnemen
inbezitnemen
greep overal
overal om
om zich heen. Hun
"pachten" van handelsgebieden
handelsgebieden en
van kolenstations
kolenstations en steunpunten
steunpunten in Azië,
Azië,
of „pachten"
en het vestigen van
Hethijschen
hijschen
Afrika en
conflicten bood.
bood. Het
Afrika
en den
den Pacific,
Pacific, wat
wat overvloedige
overvloedige aanleiding tot wrijving en conflicten
1898 werd als een zóó ernstige bedreiging
in Juli
Juli r8g8
bedreiging der
der Engelsche
Engelsche
Fashoda in
van de Fransche vlag te Fashoda
het brongebied
brongebied van den
den Nijl
Nijl beschouwd,
beschouwd, dat
dat een
eenoogenblik
oogenblik een
eenoorlog
oorlogtusschen
tusschen
belangen
belangen in het
beide
rijken onafwendbaar
onafwendbaar scheen.
de vredesillusiën,
vredesillusiën, gewekt
gewekt door
doorde
deEerste
EersteVredesconVredesconbeide rijken
scheen. En de
ferentie
r8gg, werden
pijnlijke wijze
verstoord door
willewerden op pijnlijke
wijze verstoord
door de willeferentie te
te 's-Gravenhage,
's-Gravenhage,Mei-Juli
Mei Juli 1899,
keur
het machtsmisbruik
machtsmisbruik der
der Engelschen
Engelschen in
inZuid-Afrika
Zuid-Afrika en
enden
dendaaruit
daaruitvoortgevloeiden
voortgevloeiden
keur en het
Oct. 1899
r8gg-Mei
rg02.
—Mei 1902.
Boerenoorlog, Oct.
Slechts enkele weken,
weken, voordat
voordat Hare
Hare Majesteit
Majesteit de
de Koningin
Koninginpersoonlijk
persoonlijkde
deRegeering
Regeering
ELAND
aanvaardde,
werd
het
voorstel
van
den
Minister
van
Oorlog
tot
wijziging
van
de
Militieaanvaardde, werd het
van Oorlog
Militiepersoonlijke dienstplicht
dienstplicht werd
Reeds dadelijk
dadelijk
wet r86r
waarbij de persoonlijke
werd ingevoerd. Reeds
1861 aangenomen, waarbij
oorlog van
van 1870-71
r870-7r was
was er een beweging
beweging ininhet
hetleger
legerenengaandeweg
gaandewegook
ookdaarbuiten
daarbuiten
na den oorlog
ontstaan voor de
de leer,
leer, dat grondslag
grondslag en
en uitgangspunt
uitgangspuntder
deronafwijsbare
onafwijsbare legerhervorming
legerhervormingslechts
slechts
ontstaan
kon zijn de aanvaarding
aanvaarding van
de
persoonlijke
dienstvervulling,
opdat
niet
langer
het
bezittende
van
persoonlijke
niet langer het bezittende
deel der natie zich
ûch tegen
tegen geld
geld aan
aan de
de vervulling
vervulling van
van zijn
zijn nationalen
nationalen plicht
plicht zou
zou kunnen
kunnen ontontdeel
de niet-bezittende
niet-bezittende klassen
klassen de
de lasten
lasten van
van den
dendienstplicht
dienstplichtinintijd
tijd
trekken en
uitsluitend op de
trekken
en uitsluitend
de persoonlijke
persoonlijke gevaren
gevaren en schaden
schaden van
van den
den oorlog
oorlog zouden
zouden drukken.
drukken. Er
Er isisveel
veel
van vrede, en de
geweest om
om dezen
dezen eisch,
eisch,niet
nietalleen
alleenvan
vanmilitaire
militairenoodzakelijkheid,
noodzakelijkheid, doch
dochvooral
vooralvan
van
noodig geweest
sociale
rechtvaardigheid en gezonde
gezonde democratie,
democratie, teteverwezenlijken.
verwezenlijken. Ondanks
Ondanksdedekrachtige
krachtige
sociale rechtvaardigheid
pleidooien in woord
woord en
en geschrift
geschrift van
van bevoegde
bevoegde en
enbegaafde
begaafdemilitairen
militairenen
enniet-militairen,
niet-militairen, pleidooien
ondanks de
onvermoeide propaganda
propaganda van
Anti-Dienstvervangingbond, in 1875
r875 gesticht
gesticht
ondanks
de onvermoeide
van den
den Anti-Dienstvervangingbond,
door
verminkten held der Citadel
Citadel van
van Antwerpen,
Antwerpen, den
den Luitenant-Generaal
Luitenant-Generaal M.
M. D.
D.Graaf
Graaf
door den verminkten
VAN LIMBURG
LIMBURG STIRUM,
STIRUM, die twee
twee jaar
jaar te voren
voren als
als Minister
Minister van
van Oorlog
Oorlog voor
voor het
het beginsel
beginselvan
van
VAN
ditalles,
alles,bleven
blevenherhaalde
herhaaldelatere
latere pogingen
pogingen
den persoonlijken dienstplicht
dienstplicht was
was gevallen,
gevallen, ondanks
ondanks dit
van
opvolgende regeeringen,
wet tete doen
doenopnemen,
opnemen,afstuiten
afstuitenop
opden
den
van opvolgende
regeeringen, om
om dat
dat beginsel
beginsel in de wet
tegenstand
Kamer. Eerst
Eerst in
in 1898
r8g8gelukte
gelukte
tegenstand eener
eener reactionnaire
reactionnairemeerderheid
meerderheidininde
de Tweede
Tweede Kamer.
het eindelijk,
eindelijk, na 25
25 jaren
jaren van
van strijd,
strijd, de
deverplichting
verplichting tot
totpersoonlijke
persoonlijke dienstvervulling
dienstvervulling in
in de
de
wet te
te doen
doen opnemen.
opnemen.
wet
Bij deze overwinning kon
kon niet
niet worden
worden stilgestaan.
stilgestaan. Zij
Zij was,
was, hoe
hoe belangrijk
belangrijk ook, in
in hoofdhoofdBij
zaak van
beteekenis.
zaak
van ethische beteekenis.
mate remmend
remmend en
en vertragend
vertragend werkten
werkten
Vraagt men naar
naar dt:;
de oorzaken,
oorzaken, welke
welke in zoo hooge mate
de verbetering
verbetering van ons
ons weerstelsel,
weerstelsel, dan
dan moeten
moeten wel
wel in
inde
deeerste
eersteplaats
plaatsworden
wordengenoemd
genoemd
op de
de
geringe belangstelling
- als
alsgeheel
geheelgenomen
genomen voor
- voor
hare
weerbaarheid;het
het
de geringe
belangstellingvan
vandedenatie
natie
hare
weerbaarheid;
ontbreken van
krachtig nationaal
nationaal bewustzijn,
kunnen opvoeden tot
tot plichtsbesef
plichtsbesef
ontbreken
van een krachtig
bewustzijn, dat
dat zou
zou kunnen
opofferingsgezindheid voor de onafhankelijkheid
onafhankelijkheid des
vaderlands; de afkeer
afkeer van den
den milimilien opofferingsgezindheid
des vaderlands;
tairen dienst,
dienst, door
door het
het huurlegerstelsel
huurlegerstelsel van vorige
vorige eeuwen
eeuwen en
en dat
datder
derdienstvervanging
dienstvervanging van
van
tairen
lateren tijd gekweekt bij die klassen
klassen des
des volks,
volks, die
die destijds
destijds in
inRegeering
Regeeringen
enVertegenwoordiging
Vertegenwoordiging
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een beslissenden
beslissenden invloed
invloed hadden;
hadden; het gemis
gemis aan
aan vertrouwen
vertrouwen in- en
en aan
aan sympathie
sympathie voor
voor een
een
dienstplicht-stelsel,
klein deel
deel der
der weerbare
weerbare mannen
mannen bezwaart
bezwaart met
met den
den vollen
vollenlast
last
dienstplicht-stelsel, dat
dat een
een klein
der weerbaarmaking
tijd van
van vrede
vrede en
en van oorlog,
der
weerbaarmaking inintijd
oorlog, terwijl
terwijl de
de groote
groote meerderheid
meerderheid niet
niet de
de
geringste verplichting had
geringste
had te
te vervullen.
vervullen.
Geen
wonder, dat
leger niet in tel
tel was
was en
en gezegd
gezegd werd
werd buiten
buiten het
het volk
volk te
te staan.
staan.
Geen wonder,
dat het
het leger
Maar
de democratische
democratische stroomingen
stroomingen in den
den lande
lande krachtiger
krachtiger werden,
werden, was
was de
de
Maar toen
toen de
vorenbeschreven
langer houdbaar,
houdbaar, terwijl
militaire zijde
zijde een
eenonveronvervorenbeschreven toestand
toestand niet
niet langer
terwijl ook
ook van militaire
moeide propaganda
propaganda voor de verbetering van het
het krijgswezen
krijgswezen werd
werd gevoerd.
gevoerd. Een
Een grootere
grootere legerlegersterkte
betere organisatie
organisatie der
der strijdmacht
strijdmacht waren
waren noodzakelijk,
noodzakelijk, opdat
opdat de
delandsverdediging
landsverdediging
sterkte en betere
tot
voortaan
kunnen worden
meer dan tot
voortaan naar
naar meer
meer juiste
juiste strategische
strategische beginselen
beginselen zou
zou kunnen
worden gevoerd,
gevoerd, meer
dusver
met de
de eischen,
eischen, welke
welke uit
uitden
deninternationalen
internationalentoestand
toestandvoortvloeivoortvloeidusver in overeenstemming met
bestaande leger
dienstdoende schutterijen
aannemende,dat
dathet
hetmogelijk
mogelijk
den.
den. Het bestaande
leger en
en de
de dienstdoende
schutterijen- aannemende,
ware
laatste ingeval
ingeval van
van oorlog
oorlog tijdig
tijdiginingeorganiseerde
georganiseerde en
enstrijdvaardige
strijdvaardige ververware geweest
geweest deze laatste
banden
waren
samenveel
veelte te
zwak,om
omaan
aaneenig
eenigoperatief
operatiefoptreden
optreden van
van het
het
banden te
te brengen
brengen-waren
samen
zwak,
veldleger
liniën en
en stellingen
stellingentetekunnen
kunnendenken.
denken.Als
Alsbezetting
bezettingdezer
dezerlaatste
laatstekonden
konden
veldleger buiten de liniën
zij te nauwernood
zij
nauwernood als
als voorloopig voldoende worden beschouwd.
beschouwd. Ons
Ons stelsel
stelsel van
vanlandsverdedilandsverdediging beteekende
beteekende dan ook in die
die dagen
dagen een
eengeheel
geheelpassieve
passieveverdediging
verdedigingvan
vanhet
hethart
hartdes
deslands,
lands,
onder
onmiddellijkeprijsgeving
hare hulpbronnen
hulpbronnen en
en 3/
onder onmiddellijke
• prijsgevingvan
vandedebuitenprovinciën,
buitenprovinciën,met
met al
al hare
3/5
5
van de landsbevolking. Het hoogste, wat men zich voorstelde daarmee te bereiken, was:
was:vandelsbokig.Hthe,wamnzicvorstldeambikn,
t~genstand bieden in de stellingen, totdat wellicht hulp van buiten mocht ingrijpen of ••.•tegnsadbi telng,odawichulpvnbtemoigrjpnf.
tot het
het bittere
bittere einde,
einde, tot
totuitputting
uitputtingvan
vande
delaatste
laatstekrachten
krachten en
enmiddelen.
middelen.Zoodanig
Zoodanigschema,
schema,
en daarom
daarom onbruikbaar
onbruikbaar als
als doelwit
doelwitvan
vannationale
nationalegeestdrift
geestdriften
enopofferingsgezindheid,
opofferingsgezindheid,
hopeloos en
was bovendien
den tijd.
tijd.
was
bovendien uit den
Een rechtstreeksche
rechtstreeksche veroveringsoorlog,
veroveringsoorlog, door
eene Europeesche
Europeesche mogendheid
mogendheid tegen
tegen
Een
door eene
voeren, terwijl
terwijl het
het overige
overigeEuropa
Europa daarbij
daarbij werkeloos
werkeloos zou
zou toezien,
toezien,was
was - destijds
Nederland te voeren,
1871aanmeraanmerevenzeer als heden
heden - ondenkbaar.
en de
de sedert
sedert1871
ondenkbaar. De internationale verhoudingen en
kelijk
dat voor
voor Nederland
Nederland
kelijk gewijzigde
gewijzigde strategische
strategischetoestand
toestandin
in West-Europa
West-Europawezen
wezen er
er op,
op, dat
- gegeven zijne zeer blootgestelde
blootgestelde ligging,
ligging, de
de groote
grootestrategische
strategischebeteekenis
beteekeniszijner
zijner havens
havens en
en
riviermondingen en
- in
in den
den tete
riviermondingen
envan
vaneen
een deel
deel zijner
zijner internationale
internationalespoorwegverbindingen
spoorwegverbindingen
verwachten oorlog
eerste en grootste
grootste zorg
zorg moest
moest wezen
wezenzijne
zijneonzijdigheid
onzijdigheid tetehandhaven
handhaven
verwachten
oorlog de
de eerste
Hetisisduidelijk,
duidelijk,dat
datdit
ditniet
nietkan
kangeschieden
geschieden
en schending
schending van
van zijn
zijn grondgebied
grondgebied te
te verhinderen.
verhinderen. Het
door post vatten
vatten en
en lijdelijk
lijdelijk afwachten
afwachten in de
de stellingen
stellingen in
inhet
hethart
hartdes
deslands,
lands,maar
maardat
datzulks
zulks
door
vordert
behalve
grensbewaking
en
territoriale
verdediging
der
buiten
provinciën
een
vordert behalve grensbewaking en territoriale verdediging der buitenprovinciën een
veldleger van
van voldoende
voldoende sterkte
sterkte en uitrusting,
uitrusting, om
om zelfstandig
zelfstandig operatief
operatief te
te kunnen
kunnen optreden,
optreden,
veldleger
einde elke
elke oorlogvoerende
oorlogvoerende partij,
land ofof
ten einde
partij,die
die er
er belang
belang bij
bij mocht
mocht kunnen
kunnen hebben
hebbenons
ons land
deel daarvan
daarvan als
als operatieoperatie- of
ofdoortochtsgebied
doortochtsgebiedtetegebruiken,
gebruiken,daarvan
daarvanafafteteschrikken
schrikkendoor
door
een deel
bedreiging met tegenstand
tegenstand en
en daaruit
daaruit voor
voor die
diepartij
partijvoortvloeiend
voortvloeiendtijdtijd-enenkrachtverlies.
krachtverlies.
bedreiging
Daarnaast blijft
behoorlijke bezetting
der stellingen noodig,
noodig, vooreerst
vooreerst wat
wat de
dekustverkustverDaarnaast
blijft eene
eene behoorlijke
bezetting der
sterkingen aangaat,
aangaat, tot afweer
afweer van
van onzijdigheidsschending
onzijdigheidsschending uit
uit zee; en overigens
overigens tot
tot dekking
dekking
sterkingen
het hart
hart des
des lands,
lands, als
alsonmisbare
onmisbareoperatiebasis
operatiebasis van
van het
hetveldleger,
veldleger,als
alsvoorwaarde
voorwaarde van
vandesdesvan het
zelfs operatief
operatief optreden,
tot zijne
zijne opneming
opneming in
ingeval
gevalvan
vaneen
eenterugslag.
terugslag.
optreden, en tot
De MilitieELAND-KoOL,
1901 tot
tot stand
stand gekomen, waren
waren eene
eene
Militie- en Landweerwetten
Landweerwetten ELAND
-KOOL, in 1901
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eerste schrede
schrede in de
de goede
goede richting.
richting. Zij
Zij gaven
gaven ons
Onseen
eenveldleger
veldlegervan
vannaar
naarschatting
schatting75.000
75.000
eerste
man, op
op eene
eene totale
totalestrijdmacht
strijdmacht van
van omstreeks
omstreeks 170.000
r70.000 hoofden.
hoofden. Het
Hetjaarlijksche
jaarlijksche militiemilitieman,
contingent werd
werd verhoogd en, zij
zij het ook met behoud van het percentage
percentage van r86i,in
r86r,inbetere
betereververcontingent
houding tot
tot het
hettoenmalige
to~nmaligebevolkingsgetal
bevolkingsgetalgebracht.
gebracht.De
Depersoonlijke
persoonlijkelasten
lastenvooriederen
vooriederendienstdiensthouding
1/ 2 maand
plichtige werden
werden verlicht
verlicht door
door verkorting
verkorting van den
den eerste
eerste oefeningstijd
oefeningstijd tot
tot881/2
maand voor
voor
plichtige
onbereden
korpsen, en vermindering
Tevens
vermindering van
van aantal
aantal en
en duur
duur van
van het blijvend gedeelte. Tevens
be reden korpsen,
de on
werd nog
nog belangrijker
belangrijker verkorting
verblijf onder
wapenen, nl.
nl. tot
totslechts
slechts
werd
verkortingvan
van het
het eerste
eerste verblijf
onder de wapenen,
maanden, in
uitzicht gesteld
gesteld voor
voor hen,
hen, die
die door
door vooroefening
vooroefening buiten
buiten het
hetleger
leger het bewijs
bewijs
4 maanden,
in uitzicht
verworven van te voldoen
voldoen aan
aan bepaalde
bepaalde eischen
eischen van
vanmilitaire
militairebekwaamheid
bekwaamheiden
enlichalichahadden verworven
melijke geoefendheid.
geoefendheid. Eindelijk
Eindelijk werd in
in de
deoorlogsaanvoering
oorlogsaanvoering een
eenruime
ruimeplaats
plaatstoegekend
toegekend
melijke
het verlofskader.
verlofskader .
aan het
tot stand
stand komen
komen dezer
dezer wetten
wetten werd
werd in
inhet
hetleger
legermet
metgroote
grooteingenomenheid
ingenomenheidbegroet,
begroet,
Het tot
bezaten. Inmiddels
Inmiddels
al zou later blijken, dat zij, bij
bij belangrijke
belangrijke verbeteringen,
verbeteringen, ook ernstige fouten bezaten.
spoorwegstaking 1903,
r903, naar
naar aanleiding
aanleiding van welke
welke 22 lichtingen
lichtingender
dermilitie
militie(infanterie
(infanterie
gaf de spoorwegstaking
de wapenen
wapenen waren
waren geroepen,
geroepen, aan
aan het
het leger
leger gelegenheid
gelegenheid
genietroepen) buitengewoon onder
onder de
en genietroepen)
bewijzen van
plichtbetrachting en
betrouwbaarheid tete geven.
Nederlandsche Natie,
Natie, inin
bewijzen
van plichtbetrachting
en betrouwbaarheid
geven. De Nederlandsche
gewone omstandigheden zelden blijk
blijk gevende
gevende van
van eenige
eenigewaardeering
waardeeringvoor
voorzijne
zijneweermacht,
weermacht,
gewone
thans - in tijd
tijdvan
vannood
nood - gaarne
gaarne op
weermacht te
te steunen.
steunen.
op die weermacht
toonde thans
Hoezeer de
r90r in
in zeker
zeker opzicht
opzicht en
en in
in bescheiden
bescheiden mate
mate aan
aan de
de wenschen
wenschen van
van
Hoezeer
de wetten 1901
democratische zijde
kwamen, was
strijd over de leger-evolutie
leger-evolutie daarmee
daarmee toch
toch nog
nog
democratische
zijde tegemoet kwamen,
was de strijd
lang niet volstreden.
volstreden. Bedoelde
Bedoelde wenschen
wenschen gingen
gingenveel
veelverder.
verder.Daarbij
Daarbij stond
stondvermindering
verminderingvan
van
geldelijke en persoonlijke
persoonlijke lasten op
op den
den voorgrond.
voorgrond.
geldelijke
meeste Europeesche
Europeeschelanden
landenhad
hadzich
zichhet
hetbeginsel
beginselvan
van„het
"hetgewapende
gewapendevolk"
volk"reeds
reeds
In de meeste
sedert lang baan gebroken; doch de
de vormen,
vormen, waarin
waarin deze
deze gedachte
gedachte verwezenlijkt
verwezenlijkt werd,
werd, liepen
liepen
uiteen en vonden
vonden ook
ook hunne
hunnewoordvoerders
woordvoe.rders in
in den
denlangdurigen
langdurigenwoordenwoorden-enenpennestrijd,
pennestrijd,
uiteen
welke hier
lande in de
de pers,
pers, in
inhet
hetleger
legeren
eninindedeVolksvertegenwoordiging
Volksvertegenwoordiging over
over de
de voor
voor
welke
hier te lande
de legerhervorming
legerhervorming te
kiezen richting gevoerd
gevoerd werd.
werd. In
In het
hetleger
legerbestond
bestondeen
eenoverwegende
overwegende
de
te kiezen
voorkeul;' voor
Duitsche stelsel
stelsel van
van legervorming,
legervorming, met
metlangdurig
langdurigeerste
eersteverblijf
verblijf
voorkeur
voor het Fransche
Fransche en Duitsche
der
dienstplichtigen onder
onder de wapens
wapens en
en met
meteen
eengroote
grootemeerderheid
meerderheidvan
vanberoepskader.
beroepskader. In
In
der dienstplichtigen
als de zuiverste
volksleger, als
politieke
kringen daarentegen
daarentegen pleitten
voor het
het volksleger,
zuiverste en
en meest
meest
politieke kringen
pleitten velen
velen voor
volledige uiting der
der democratische
democratische ge
gedachte.
bleef intusschen
intusschen veelal
veelal vaag,
vaag, wat
wat men
men daardaarda chte. Het bleef
onder
verstond; meestal
meestal werd
werd naar
naar het
het Zwitsersche
Zwitsersche stelsel
stelsel verwezen.
verwezen. Men
Menmag
magaannemen,
aannemen,
onder verstond;
dat
meerofofminder
minder bewust
bewust -werd
werdbedoeld:
bedoeld:
dat -meer
persoonlijk zijn dienstplicht
een leger, gerecruteerd
gerecruteerd uit alle
alle lagen
lagen des
des volks,
volks, waarin
waarin ieder
ieder persoonlijk
vervult;
waarvan
jaarlijksche aanvulling zooveel
zooveel mogelijk
mogelijk alle physiek geschikte jonge
jonge mannen
mannen
waarvan de jaarlijksche
van
den dienstplichtigen
dienstplichtigen leeftijd
leeftijd omvat;
omvat;
van den
verband met lichamelijke vooroefeningstijd in het leger zoo kort
kort mogelijk
mogelijk is, in verband
waarbij de oefeningstijd
bereiding der jeugd en
en plaatselijke
plaatselijke militaire
militaire vooroefening der
der jongelingschap
jongelingschap buiten
buiten het
het leger;
leger;
waarbij,
den totalen
totalen duur
duur der
derdienstplichtigheid,
dienstplichtigheid,een
eenaantal
aantal zeer
waarbij, in
in evenredigheid
evenredigheid tot den
korte herhalingsoefeningen
herhalingsoefeningen worden
gevorderd;
worden gevorderd;
verlofswaarbij
opleidingenenaanvoering
aanvoeringzoo
zoovolledig
volledigmogelijk
mogelijkberust
berustbij
bij verlofswaarbij eindelijk
eindelijk de opleiding
met
de
kleinst
mogelijke
kern
van
beroepskader.
kader,
kader, met de kleinst mogelijke kern van beroepskader.
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dergelijk beeld
beeld van
van het
het„gewapende
"gewapendevolk"
volk"isiszeker
zekerininhooge
hoogemate
mate
aantrekkelijk.
Een dergelijk
aantrekkelijk.
engevaren
gevarenvan
vanden
denkrijgsdienst
krijgsdienst
Algemeene dienst- of
of oefenplicht,
oefenplicht, verdeeling
verdeeling van
van de
delasten
lastenen
Algemeene
geschikt zijn
zijn daarin
daarin te
te deelen,
deelen, isisde
dehoogste
hoogsteuiting
uitingvan
vansociale
socialerechtvaardigheid.
rechtvaardigheid.
over allen, die geschikt
Vorming van
weermacht uit
uit de
de volle
vollebreedte
breedte der
dervolkslagen,
volkslagen, welke
welke den
denoefenplichtigen
oefenplichtigen
Vorming
van de weermacht
de meest
meestvolkomen
volkomenwijze
wijzehet
hetuit
uiteen
eenethisch
ethisch
maatschappelijk
leeftijd bereiken,
bereiken, doet
leeftijd
doet op de
enen
maatschappelijk
oogpunt zoo juiste
juiste beginsel
beginsel tot
tot zijn
zijn recht
recht komen,
komen, dat
dat in
in den
denkrijgsdienst
krijgsdienst en
en in
inden
denoorlog
oorlogde
de
oogpunt
En eindelijk
eindelijk beschikt
beschikt de
de legerleiding
legerleiding bij
bij dit
ditstelsel
stelselover
overde
degeheele,
geheele,
jongere ga vóór den oudere. En
die volkslagen
volkslagen aanwezige,
aanwezige, voor
voor kadervorming
kadervorming geschikte stof,
stof, zoodat
zoodat daarin
daarin een
een ruime
ruime keuze
keuze
in die
de beste
beste elementen
elementen voor
voor verlofskader
verlofskader kan
kan worden
worden gevonden.
gevonden. •
van de
Maar de eisch van voldoende geoefendheid
geoefendheid der
der soldaten,
soldaten, van
van bekwaamheid
bekwaamheid en
en betrouwbetrouwMaar
baarheid der oorlogsaanvoering moet afdoende verzekerd
verzekerd blijven.
blijven. Daarbij
Daarbij stuit
stuitmen
mendan
danechter
echter
baarheid
onoverkomelijke bezwaren
zeer groote
groote sterkte
sterkte der
der
op onoverkomelijke
bezwaren van
van geldelijken
geldelijken aard,
aard, tengevolge
tengevolge van
van de zeer
jaarlijksche lichtingen.
geldelijk bezwaar
bezwaar voorkomen,
den oefeoefejaarlijksche
lichtingen. Wilde
Wilde men
men dit geldelijk
voorkomen, dan
dan zou
zou men den
de oorlogsbruikbaarheid
oorlogsbruikbaarheid van
van den
den troep
troepen
ende
degeschiktgeschiktdermate moeten
moeten bekorten,
bekorten,dat
datde
ningsduur dermate
In strijd
strijd met
met de
deveelal
veelalverkondigde
verkondigde
het kader
kader beneden aannemelijk peil zouden dalen. In
heid van het
goed volksleger
volksleger nimmer
nimmer tot bezuiniging
bezuiniging kunnen
kunnen leiden,
leiden, integendeel
integendeel zeer
zeer
meening, zou
zou een goed
meening,
kostbaar worden.
kostbaar
elk geval
geval isiseen
eendergelijk
dergelijkstelsel
stelselslechts
slechtsbestaanbaar
bestaanbaar bij
bijdegelijke
degelijke en
enalgemeene
algemeene
In elk
lichamelijke ontwikkeling
militaire voorbereiding
voorbereiding der
der jongelingschap
jongelingschap vóór
vóórden
den
lichamelijke
ontwikkeling der
der jeugd en militaire
was
- en
en isis nog
nog altijd
altijd -de de
toestand
hiertetelande
landezeer
zeer
dienstplichtigen leeftijd.
dienstplichtigen
leeftijd.InIndit
ditopzicht
opzicht
was
toestand
hier
onbevredigend, in tegenstelling
tegenstelling met
met dien
dien ininZwitserland,
Zwitserland,waarnaar
waarnaar de
de voorstanders
voorstanders van
van het
het
onbevredigend,
volksleger zoo gaarne
gaarne verwijzen.
Vandaar, dat de beweging
beweging voor
voor dit
dit stelsel
stelsel in
inNederland
Nederlandnooit
nooit
volksleger
verwijzen. Vandaar,
practische uitkomsten
uitkomsten heeft
heeft geleid.
geleid.
tot practische
de richting
richtingvan
vanhet
hetvolksleger,
volksleger,
voorstanders er
er van
van trachtten
trachtten daarom
daarom wijzigingen
wijzigingen in de
De voorstanders
te verkrijgen,
verkrijgen, o.a. door
door afschaffing
afschaffing of vermindering
vermindering van
van het
hetblijvend
blijvendgedeelte
gedeelteen
enverkorting
verkorting
van den duur
duur der
der eerste
eerste oefening
oefening en
ender
derherhalingsoefeningen.
herhalingsoefeningen. AlAltetedikwijls
dikwijlsbleek
bleekdaarbij,
daarbij,
van
dat
eenige, wat
wat men
menfeitelijk
feitelijk beoogde
beoogde tetebereiken,
bereiken, was:
was:vermindering
vermindering van
van uitgaven
uitgaven en
en
dat het eenige,
persoonlijke diensten, zonder dat tevens werd
werd geijverd
geijverd voor hetgeen
hetgeen het
hetvolksvolksverlichting van persoonlijke
leger
aannemelijk en
kunnen maken,
maken, nl.
het uitgebreid
uitgebreid contingent
contingent en
en de
devoorvoorleger aannemelijk
en mogelijk
mogelijk zou
zou kunnen
nl. het
der jeugd
jeugd en
enjongelingschap
jongelingschap door
doorlichamelijke
lichamelijke en
enmilitaire
militairevooroefening.
vooroefening.Vandaar
Vandaar
bereiding der
dat men van militaire
militaire zijde
zijde vrij
vrij algemeen
algemeen afwijzend
afwijzend tegenover
tegenover deze
deze denkbeelden
denkbeeldenen
envoorstellen
voorstellen
stond.
Men voorzag
voorzag daarvan
daarvan schade
oefeningen en
en dientengevolge
dientengevolge voor
voor de
de oorlogsoorlogsstond. Men
schade voor
voor de
de oefeningen
bruikbaarheid
dezen tegenstand
tegenstand wel
wel een
eenuiting
uitingvan
vanbehoudbehoudbruikbaarheidvan
van de
de troep.
troep. Er
Er mag
mag wellicht in dezen
zucht worden gezien, welke
welke de
de mannen
mannen van
van het
het vak
vak het
het noodige
noodige inzicht
inzichtonthield
onthieldininde
deeischen,
eischen,
welke
moderne stroomingen
stroomingen hadden
hadden doen
doenopkomen.
opkomen.Wanneer
Wanneer aan beide
beide zijden
zijden naar
naar overwelke de moderne
eenstemming ware gestreefd en
en met
met name
name de
depolitieke
politiekewoordvoerders
woordvoerdersmeer
meerrekening
rekeninghadden
hadden
gehouden met
met de
de verantwoordelijkheid
verantwoordelijkheid der
der troepencommandanten
troepencommandanten in
in tijd
tijd van
vanoorlog,
oorlog,zou
zoumen
men
lichter
een vergelijk
vergelijk zijn
zijn gekomen.
gekomen. De
Deopvolgende
opvolgendeRegeeringen
Regeeringengaven
gavendoorgaans
doorgaans geen
geen
lichter tot een
Zij stonden
stonden meestal
meestal niet
niet vijandig
vijandig tegentegenblijk
krachtig beleid en een vaste overtuiging. Zij
blijk van
van een krachtig
over
de nieuwe
nieuwe denkbeelden,
denkbeelden,gevoelden
gevoeldenaan
aanden
denanderen
anderenkant
kanthare
hare
verantwoordelijkheid
over de
verantwoordelijkheid
voor den strijdvaardigen
strijdvaardigen toestand van het leger
leger en
en slaagden
slaagden er
er niet
nietaltijd
altijdin,
in,den
denjuisten
juistenkoers
koers
tusschen
verschillende klippen
klippen te bezeilen
bezeilen en
en vooral
vooral meester
meester te
te blijven
blijven van
vanden
dentoestand.
toestand.
tusschen de verschillende
Wel
trachtten de Regeeringen
Regeeringen door
door verschillende
verschillende middelen
middelen de
devooroefening
vooroefeningbuiten
buiten
Wel trachtten
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het leger
te bevorderen,
het
leger en
en de
dealgemeene
algemeene volksweerbaarheid
volksweerbaarheid te
bevorderen, o.a.
o.a. door
door het
het Voorbereidend
Voorbereidend
Militair Onderricht,
Militair
Onderricht, waarbij
bewijs van
van voorgeoefendheid
voorgeoefendheid kon
kon worden
worden verkregen,
verkregen, dat
dat
waarbij het
het bewijs
vereischt werd,
werd,om
om lotelingen
lotelingen aanspraak
aanspraaktete geven
geven op
op inlijving bij
der
vere.ischt
bij het
het kort
kort te
te oefenen
oefenendeel
deelder
lichting (z.g.n.
(z.g.n. „viermaanders");
"viermaanders"); verder
verder door
door de
de Schietoefeningen
bevordering van
van's'sLands
Lands
Schietoefeningen ter bevordering
weerbaarheid en
weerbaarheid
eindelijk door het
het steunen
steunen van
vanburger
burgerschietvereenigingen
schietvereenigingen en
en korpsen
korpsen ter
ter
en eindelijk
vrijwillige
wapenhandel. Een beteekenenden,
beteekenenden, blijvenden
ontvrijwillige oefening
oefening in
in den wapenhandel.
blijvendeninvloed
invloed op
op de ontwikkeling der weerbaarheid
uitzondering
weerbaarheid hebben
hebben laatstgenoemde
laatstgenoemde organisaties
organisaties niet gehad. Eene uitzondering
moge ten deze
moge
deze worden
worden gemaakt
gemaakt voor
voor de
de Koninklijke
Vereeniging
van
Nederlandsche
ScherpKoninklijke Vereeniging van Nederlandsche Scherpschutters, die
schutters,
heeft gedaan
gedaan en nog
nog altijd
altijd doet
doet tot
tot aanmoediging
aanmoediging van het
het schieten
schieten in
in en
en
die veel heeft
buiten de
buiten
de weermacht.
weermacht. Verder
Verder moge
moge hier
hier ook
ook de
de Vereeniging
Vereeniging Volksweerbaarheid
Volksweerbaarheid worden
worden genoemd, opgericht
opgericht in
in 1900
I900en
enook
ookheden
hedennog
nogkrachtig
krachtigwerkzaam,
werkzaam, om
omte
te strijden
strijden tegen
tegenverslapping
verslapping
van den
den volksgeest
volksgeest en
enter
terbevordering
bevorderingder
deralgemeene
algemeeneweerbaarheid.
weerbaarheid.Ofschoon
Ofschoonblijkens
blijkenshaar
haar
devies „Allen
"Allen Weerbaar"
Weerbaar" ijverende
ijverende voor algemeenen
algemeenen oefenplicht, tracht
tracht zij
zij in
in ruimeren
ruimeren zin
zin
haar
dienen door
door het
het opwekken
opwekken tot
totvaderlandsliefde
vaderlandsliefdeen
enhet
hetversterken
versterkenvan
vanhet
hetnationalinationalihaar doel te dienen
teitsgevoel, alsmede
alsmede door
door het
het bevorderen
bevorderen van
vande
delichamelijke
lichamelijkeontwikkeling
ontwikkelingen
envan
vanvoorbereivoorberiidende
militaire oefening,
oefening, waaronder
waaronder ook het
het schieten.
schieten.
dende militaire
De verschillen
verschillen van
van inzicht
inzicht en
en richting,
richting,hiervoren
hiervoren vermeld,
vermeld, gaven
gaven aanleiding
aanleiding tot
tot veel
veel
onrust
verdeeldheid, waardoor
waardoor in
tijdvak van 1905
I905 tot
tot 1911
I9I I niet
nietminder
minderdan
dan vijf
veronrust en verdeeldheid,
in het tijdvak
vijf verministers van
vanOorlog
Oorlog elkaar
strijd over het blijvend
blijvend gedeelte
gedeelte
schillende ministers
elkaar afwisselden.
afwisselden. Vooral
Vooral de
de strijd
wekte
groote beroering
beroering in den
den lande,
lande, inindedeKamers
Kamersenen
in de
pers;
kostteden
denMinisters
Ministers
wekte groote
in de
pers;
hijhij
kostte
STAAL
VAN RApPARD
hethetambtelijk
Minister SABRON
SABRON bracht
slotte
STAALen
en Ridder VAN
RAPPARD
ambtelijkleven.
leven.De
De Minister
bracht ten slotte
een oplossing
oplossing van
van het
het vraagstuk
vraagstuk tot
tot stand
stand door
door eene
eenewettelijke
wettelijke regeling
regeling van
vande
deopkomst
opkomstder
der
militielichtingen in twee
twee gedeelten
gedeelten (tweeploegenstelsel),
(tweeploegenstelsel), met
metongeveer
ongeveereen
eenhalf
halfjaar
jaartusschentusschenDaardoor werden de
de tijdperken,
tijdperken, gedurende
gedurende welke
welke bij
bij de
de korpsen
korpsen niet
niet over
over een
eenvoldoend
voldoend
ruimte. Daardoor
aa
aantal
volledig
geoefende
soldaten
kon
worden
beschikt,
om
naar
behooren
in
de
eischen
van
ntal
geoefende soldaten kon worden beschikt,
naar behooren de eischen van
deonbereden
onbereden
den dienst en
en van
van eene
eene eventueele
eventueele mobilisatie
mobilisatie tetevoorzien,
voorzien,verkort
verkort en
en kon
kon dus
dusbij
bij de
korpsen
langer verblijf
blijvend gedeelte
gedeelte tot
tot de
de helft
helftvan
vanden
den
korpsen het
het langer
verblijf onder
onder de
de wapenen
wapenen van
van het blijvend
vroegeren duur
worden beperkt.
beperkt. Bij
Bij de
de bereden
bereden korpsen
korpsen bleef
bleef echter
echterhet
hetblijvend
blijvendgedeelte
gedeelte
vroegeren
duur worden
ten volle
volle gehandhaafd,
gehandhaafd, als
als zijnde
zijnde naar
naar de
detoenmalige
toenmalige inzichten
inzichtennoodzakelijk
noodzakelijk ter
ter voorvoorten
koming, dat
dat ongeoefenden
ongeoefenden aan
aan dedeoefeningen
oefeningenzouden
zouden
moeten
wordenonttrokken
onttrokkenvoor
voor
koming,
moeten
worden
en staldiensten,
staldiensten,alsmede
alsmedeter
terverzekering
verzekeringvan
vandedeonverwijlde
onverwijldegereedheid
gereedheidder
derkorpsen
korpsen
kazerne- en
bij
bij mobilisatie.
mobilisatie.
geschil punt was
was het verlofskader.
verlofskader . De
De eerste
eerste ernstige
ernstigepoging
pogingtot
tothet
hetaankweeken
aankweeken
Een ander geschilpunt
dit kader
kader was
was de
de oprichting
oprichting van
van het
het Reservekader
Reservekader in
in 1894,
I894, naar
naar de
de denkbeelden
denkbeelden van
van den
den
van dit
J. T.
T. T.T.C.C.VAN
VANDAM
DAMVAN
VAN IssELT,
ISSELT, en
zich
Majoor der
der Infanterie
Infanterie J.
toenmaligen Majoor
en waarbij
waarbij men
men zich
intreden van den dienstplichtigen
dienstplichtigen leeftijd vrijwillig
vrijwillig verbond,
ten einde
einde tot
totvaandrig
vaandrig
vóór het intreden
verbond, ten
verder tot verlofsofficier)
verlofsofficier) te
worden opgeleid.
opgeleid. In
In het
het leger
legerondervond
ondervond dit
ditinstituut
instituutgeen
geen
(en verder
te worden
welkom onthaal.
onthaal. Ten
Teneinde
eindeaan
aandedejonge
jongeinstelling
instellinglevenskansen
levenskansentetebieden
biedenenendedetoetreding
toetreding
welkom
te be
bevorderen
die kringen,
kringen, die
diedestijds
destijdsnog
nogdedeplaatsvervanging
plaatsvervangingaangrepen
aangrepen
vorderen van jongelieden uit die
aan persoonlijke
persoonlijke dienstvervulling
voor toelating
toelating tot
tot en
en
om aan
dienstvervulling te
te ontkomen,
ontkomen, had
had men
men de eischen voor
bij het
het reservekader,
reservekader, evenals
evenals die voor
voor het
het bereiken
bereiken van
van een
eenrang,
rang,aanvankelijk
aanvankelijk niet
niet tete
dienst bij
hoog
menin
inhet
hetleger,
leger,afgezien
afgezien nog
nogvan
van geringe
geringe toenadering tot
hoog gesteld, waardoor
waardoor men
tot nieuwe
nieuwedenkdenkgeen vertrouwen
vertrouwen had
had in
in de
degeschiktheid
geschiktheiden
enbetrouwbaarheid
betrouwbaarheidvan
vanhet
hetaldus
aldusgevormde
gevormde
beelden, geen
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kader. Later
Later is
is de opleiding
en heeft
kader.
opleiding verbeterd
verbeterd en
heeft het instituut
instituut in 't't algemeen
algemeen zeer
zeer goede
goede uituitkomsten opgeleverd.
komsten
Volgens de
de Militiewet 19o1
I90I konden
konden ook
ook ingelijfden
ingelijfden der
der militie
militie voor
voor opleiding
opleiding tot
toteen
een
Volgens
graad
wet bepaalde
bepaalde echter
echter verkeerdelijk,
verkeerdelijk, dat
dat daarvoor
daarvoor in
in de
deeerste
eerste
graad worden
worden aangewezen.
aangewezen. De wet
plaats
vrijwillig aanmeldden,
aanmeldden, zoodat
zoodat de
demeest
meestgeschikte
geschikte
plaats zij
zij moesten
moesten worden
worden genomen, die
die zich vrijwillig
stof niet
niet kon
kon worden
worden aangewezen en
en deze
deze zich
zich aan
aan den
denplicht,
plicht,haar
haardoor
doormaatschappelijke
maatschappelijke
positie
positie en
enbeschavingspeil
beschavingspeilvoorgeschreven,
voorgeschreven, kon
kon onttrekken
onttrekken en dit
dit dan
dan ook
ook op
opruime
ruimeschaal
schaal
Bij zulk
zulk een
een gebrek
gebrek aan
aan gevoel
gevoel van
van plicht
plichten
enbesef
besefvan
vanwaardigheid,
waardigheid,ware
ware kaderplicht
deed.
deed. Bij
kaderplicht
kaderdwang
- of zoo men
men wil,
wil, ka
der dwang - het
middel geweest
geweest om
omde
deencadreering
encadreering van
vanleger
leger
het eenige middel
en landweer
landweer op oorlogsvoet
oorlogsvoet naar
naar moderne
moderne beginselen
beginselen te
te verzekeren.
verzekeren. Daarbij
Daarbij kwam
kwam nog,
nog, dat
dat
het instituut der
der verkorte
verkorte oefening
maanden), door
wet opengesteld
opengesteld voor
voor hen,
hen, die
die een
een
oefening (4 maanden),
door de wet
bewijs van voorgeoefendheid
bewijs
voorgeoefendheid hadden
hadden verworven,
verworven, bij
bij voorkeur
voorkeur de
deontwikkelde
ontwikkeldeelementen
elementen
aantrok,
het best
bestinindede
gelegenheid
waren
zich
dat
bewijsteteverwerven,
verwerven,enendie
diedit
ditmiddel
middel
aantrok, die het
gelegenheid
waren
zich
dat
bewijs
gaarne
tot een
een graad
graad te
te ontkomen,
ontkomen,waartoe
waartoe een
eenlanger
langerverblijf
verblijf
gaarne aangrepen,
aangrepen, om
om aan
aan de
de opleiding tot
onder de wapens
onder
wapens noodig
noodig was.
was.
Zoo is de
de aanvulling
aanvulling van
van het
het verlofsverlofs-ofofreservepersoneel
reservepersoneel verscheidene
verscheidenejaren
jaren lang
lang geheel
geheel
onvoldoende gebleven.
gebleven. De gevolgen
onvoldoende
gevolgen daarvan
daarvan zouden zich bij
bij de
de mobilisatie
mobilisatie 1914
I9I4 zeer
zeer ernstig
ernstig
doen
gevoelen. Het
Het leger
leger gaat
gaat ten
ten deze
deze niet
nietvrij
vrijuit.
uit.Vele
Veleberoepsofficieren,
beroepsofficieren, ook
ookcommancommandoen gevoelen.
danten, hebben dit
dit personeel
personeel met
met vooroordeel
vooroordeel en
en tegenwerking
tegenwerking ontvangen
ontvangen en
enniet
niethet
hetmogelijke
mogelijke
gedaan,
tot zijn
zijn recht
recht te
te doen
doen komen.
komen. Zij
Zij hebben
hebben niet
niet begrepen,
begrepen, of
ofalthans
althans
gedaan, om.
om het
het ten volle tot
verzuimd
acht tetenemen,
nemen,dat
datmen
mennatuurlijk
natuurlijkaan
aanverlofsofficieren
verlofsofficieren ten
ten opzichte
opzichte van
vanvakvakverzuimd in acht
kennis,
ervaring niet
niet dezelfde
kennis, dienstroutine
dienstroutine en . ervaring
dezelfde eischen
eischen stellen
stellenkan
kanalsalsaan
aanden
denberoepsberoepsofficier,
het reserve-personeel
reserve-personeel een
een onmisbaar
onmisbaar en
en zeer
zeerbruikbaar
bruikbaar element
element
officier, maar
maar dat
dat niettemin het
bijzonder hedendaagsche legervorming is, zoodat het de
de plicht
plicht van
van den
den beroepsofficier
beroepsofficier en
en in
in 't'tbijzonder
van
hem,
die
een
commando
uitoefent,
is,
door
voorbeeld,
leiding
en
voorlichting
den
der
hem,
een commando uitoefent,
door voorbeeld, leiding en voorlichting den
reserve-officier op
hoogte van zijn
zijn taak
taak te
te brengen.
brengen. Menig
Menigreserve-officier
reserve-officier moet
moet aan
aan den
den
reserve-officier
op de
de hoogte
anderen
hij dien
dien steun
steun niet
nietkan
kanontberen.
ontberen.
anderen kant
kant vooral
vooral niet
niet vergeten, dat hij
Eene
belangrijke verbetering
ge bracht in de
de opleiding
opleiding der
derverlofsofficieren
verlofsofficieren door
door
Eene belangrijke
verbetering werd
werd gebracht
de oprichting
voor verlofsofficieren
verlofsofficieren in 1909.
I909. Na
Na dien
dien tijd
tijd groeide
groeide ook
ook de
de toeloop
toeloop
oprichting der
der Scholen voor
geleidelijk aan.
aan.

Veel stof tot
tot critiek
critiek gaf
gaf de
de „geest
"geest in
in het
hetleger".
leger". In
Inhet
hetbijzonder
bijzonder de
de meer
meer en
enmeest
meest
Veel
democratische elementen
Staten-Generaal en
hun verwante
verwante pers
pers putten
putten zich
zich uit
uitinin
democratische
elementen in
in de
de Staten-Generaal
en de hun
beschuldigingen en klachten.
klachten. De toestanden
toestanden en opvattingen
opvattingen in het
het leger
leger - zoo werd
werd geoorgeoorbeschuldigingen
deeld - worden
worden beheerscht door den
den kaste-geest
kaste-geest der
der beroepsmilitairen.
beroepsmilitairen. Het
Hetopleidingstelsel
opleidingstelsel
een afspiegeling
afspiegeling zijn
zijn van
van het
hetPruisische
Pruisischedrildril-enenparadesysteem.
paradesysteem.Inspannende
Inspannendeoefening
oefening
zou een
Er
"mishandeling". De
De rechtstoestand
rechtstoestand der
dermilitairen
militairenheette
heetteonvoldoende
onvoldoendeverzekerd.
verzekerd.Er
heette „mishandeling".
in de
de militaire
militairehuishouding
huishoudingwillekeur
willekeuren
enonrechtvaardigheid
onrechtvaardigheidheerschen;
heerschen;de
dedoor
doorbehoudbehoudzou in
en bekrompenheid
bekrompenheid beheerschte
beheerschte militaire
militaire autoriteiten
autoriteiten hadden
hadden geen
geen belangstelling
belangstelling ofof
zucht en
gevoel voor
voor hunne
hunne ondergeschikten.
ondergeschikten. Men riep
riep om
om een
eennationaal
nationaal stelsel,
stelsel, steunende
steunende op
opden
den
gevoel
volksgeest; men
men verlangde
verlangde „democratiseering"
"democratiseering" der
derweermacht.
weermacht.
De critiek
critiekwas
wasoverdreven
overdrevenen
enonredelijk.
onredelijk. Zij
Zij beoogde
beoogde bij
bij uitstek
uitstek politieke
politieke winst
winst en
en
rus tte maar
be
berustte
maar al te
te dikwijls
dikwijls op
oponware
onware gegevens,
gegevens,terwijl
terwijl op
opzichzelf
zichzelfstaande
staandefeiten
feitenenentekorttekort20 9
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komingen gaarne
als bewijs voor
voor een
een algealgekomingen
gaarne als
als kenmerkend
kenmerkendvoor
voorden
dengeest
geest van
van het
het geheel
geheel en
en als
meenen wantoestand werden aangevoerd.
aang~voerd. De
De Regeering
Regeeringstond
stondtegenover
tegenoverongerechtvaardigde
ongerechtvaardigde
meenen
critiek
altijd krachtig
krachtig op
bres voor den
den goeden
goeden naam
naam van
van het
het leger.
leger. Ongetwijfeld
Ongetwijfeld bebecritiek niet altijd
op de
de bres
stonden er, evenals
evenals in
in elke
elke groote
groote organisatie,
organisa'tie, ook
ook in
inhet
hetleger
legermisstanden
misstandenenenverkeerdheden
verkeerdheden
en
waren de
de gezagvoerenden
gezagvoerenden in
in hunne
hunne handelingen
handelingen en
en opvattingen
opvattingen noch
nochvolmaakt,
volmaakt, noch
noch
en waren
onfeilbaar.
Maar de plichtsbetrachting, betrouwbaarheid
betrouwbaarheid en humaniteit
humaniteit van
van de
deNederlandsche
Nederlandsche
onfeilbaar. Maar
offiiciersverdienden waardeering,
waardeering, in
in stede
offiiciers- en onderofficierskorpsen
onderofficierskorpsen verdienden
stede van
vanhoon
hoonenensmaad.
smaad.
worden erkend,
erkend, dat
dat de
de algemeene
algemeene geest
geestder
derberoepsmilitairen
beroepsmilitairenbehoudend
behoudendwas,
was,
Nogmaals moge worden
afkeerig van
scherpe koersveranderingen
koersveranderingen en
duister, welke
welke de
dewaarborgen
waarborgen
afkeerig
van scherpe
en sprongen
sprongen in
in 't't duister,
dreigden
aan te
te tasten, dat
dreigden aan
dat het
het leger
leger in tijd
tijd van
vannood
nood aan
kunnen voldoen.
voldoen.
aan z;ijne
zijne roeping zou kunnen
Vooral
z;ij waren
waren aan
aan critiek
blootgesteld, die
pal stonden
stonden voor
voor handhaving
handhaving van de
de tucht,
tucht, de
de
Vooral zij
critiek blootgesteld,
die pal
goede
goede militaire
militaire vormen
vormen en
en correcte
correcte dienstverhoudingen;
dienstverhoudingen; zij
zij waren
waren het
het doelwit
doelwit van
vanhevige
hevige
aanvallen,
welke
- het
het
aanvallen, voornamelijk
voornamelijkvan
vandedez;ijde
zijdevan
vandie
diepolitieke
politiekepartijen
partijenenenpersorganen,
persorganen,
welke
"kapitalistische"
gericht wapen
wapen in
in den
denklassenklassen„kapitalistische"legerstelsel
legerstelselverfoeiende
verfoeiendeals
alseen
een tegen
tegen hen
hen gericht
strijd
de slooping
daarvan
hooptenvoor
voorte tebereiden
bereidendoor
doorhet
hetgezag
gezagder
derbevelvoerenden
bevelvoerenden
strijd -de slooping
daarvan
hoopten
te ondermijnen, terwijl
terwijl het
het opdrijven
opdrijven van
van de
de rechten
rechten der
der minderen
minderenbij
bij de
destembus
stembusrijke
rijke vruchten
vruchten
zou afwerpen.
afwerpen.
Intusschen, gelijk
Nederland in
in den
den loop
loop der
der
Intusschen,
gelijk het
het algemeene
algemeene peil
peil van
van den volksgeest in Nederland
jaren in
democratische richting
verschoven, zoo heeft
heeft ook
ook het
hetleger
legerbedachtzaam
bedachtzaam deze
deze
jaren
in democratische
richting is
is verschoven,
strooming gevolgd. Gaandeweg
Gaandeweg is
is er
er veel
veelveranderd
veranderden
enverbeterd.
verbeterd.Hoofdzakelijk
Hoofdzakelijk met
methet
hetoog
oog
op den
den korten
korten oefeningstijd,
oefeningstijd, werden
werden be
belangrijke
gebracht in de
de exercitiën
exercitiën
langrijke vereenvoudigingen
vereenvoudigingen gebracht
oefeningen der
der troepen
troepen te
te voet,
voet,door
doorafschaffing
afschaffing van
van een
eenaantal
aantalbewegingen
bewegingenen
enevolutiën
evolutiën
en oefeningen
door vereenvoudiging
vereenvoudiging van de
de wijze
wijze van
van defileeren
defileeren bij
bij wapenschouwingen.
wapenschouwingen. Ten
Ten slotte
slottezijn
zijn
en door
zelfs alle parades,
parades, met uitzondering
uitzondering van die
die op
op den
denverjaardag
verjaardag der
der Koningin,
Koningin, afgeschaft,
afgeschaft, wat
wat
zeker niet bevorderlijk
bevorderlijk is
populariteit van het
het leger.
leger. De
Dewachtdiensten
wachtdienstenwerden
werden
zeker
is geweest voor de populariteit
beperkt. De voeding
voeding der
der soldaten
soldaten werd
werd goed
goed verzorgd.
verzorgd. Aan
Aan de
de verbetering
verbetering der
der oude —
- en
en den
den
beperkt.
bouw
van een
een aantal
aantal nieuwe
nieuwe kazernes
kazernes werden
werden schatten
schatten gelds
gelds besteed.
besteed.De
Detraktementen
traktementenenen
bouw van
soldijen
werden geleidelijk,
geleidelijk, zij
z;ij het
het altijd
altijd in
inbescheiden
bescheidenmate,
mate,verhoogd.
verhoogd.Aan
Aandederegelmatige
regelmatige
soldijen werden
en billijke
billijke behandeling
behandeling van
van klachtklacht- en
enstrafzaken
strafzaken werd
werd groote
groote aandacht
aandacht gewijd.
gewijd. De
Denationale
nationale
ondeugd
van vloeken
vloeken en
en bezigen
bez;igenvan
vanruwe
ruwetaal
taalwerd
werdininhet
hetleger
legerkrachtiger
krachtigerbestreden
bestredendan
dandaardaarondeugd van
Aan voor
voor herhalingsoefening
herhalingsoefening opgekomen
opgekomen verlofgangers
verlofgangers der militie
militie en
enlandweer
landweer (later
(later
buiten. Aan
ook
bij eerste
kon onder
onder bepaalde
bepaalde voorwaarden
voorwaarden worden
worden ververook bij
eerste oefening
oefening onder
onder de
de wapenen)
wapenen) kon
gund
buiten de
dekazerne
kazerneteteovernachten
overnachtenenen
tegen
geldelijkevergoeding
vergoedinginineigen
eigenvoeding
voedingtete
gund buiten
tegen
geldelijke
voorzien.
De te
te lang
lang uitgebleven
uitgebleven Pensioenwet
Pensioenwetvoor
voorweduwen
weduwenen
enweezen
weezenvan
vanmilitairen
militairenen
engepengepensionneerde
militairen der
der Landmacht
Landmacht beneden
beneden den rang
rang van
van officier,
officier, kwam
kwam in Juni
Juni 1909
1909 tot
tot
sionneerde militairen
stand.
Vergunningen om te huwen
huwen werden
werden op
op ruimere
ruimere schaal
schaal verleend.
verleend. Het
Hetvragen
vragen van
van ververstand. Vergunningen
Hetstelsel
stelselvan
vanbeoordeeling
beoordeelingvan
van
gunning
daartoe werd
werd van
van officieren
officieren niet
niet meer
meer verlangd.
verlangd. Het
gunning daartoe
officieren werd
Sept. Igo8
1908belangrijk
belangrijk verbeterd
verbeterd door
door de
de vaststelling
vaststelling van
van een
een nieuw
nieuwvoorvoorofficieren
werd in
in Sept.
schrift, waarbij
waarbij o.a.
bekendmaking van den belanghebbende
belanghebbende met
met omtrent
omtrent hem
hem uituito.a. volledige bekendmaking
gebrachte,
gunstige beoordeelingen
beoordeelingen werd
voorgeschreven en
rec1amerecht werd
werd
gebrachte, min
min gunstige
werd voorgeschreven
en het reclamerecht
geregeld. De militaire
militaire vereenigingen
vereenigingen en
en vakbonden
vakbonden van
van onderofficieren
onderofficieren (en
(en later
later ook
ookvan
van
geregeld.
officieren)
beginsel erkend.
erkend. Aan
Aan hunne
hunne adviezen
adviezenen
enverzoeken,
verzoeken,mits
mits
officieren) werden
werden toegelaten
toegelaten en
en in beginsel
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passenden vorm
vormgeuit,
geuit,werd
werdsteeds
steeds
meer
aandachtgeschonken.
geschonken. Hieruit
Hieruit zou
zoulater
laterhet
het
in passenden
meer
aandacht
Georganiseerd overleg
overleg voortvloeien.
Georganiseerd
Zoo isis ook
ookhet
hetleger
legervooruitgegaan
vooruitgegaan in
in innerlijke
innerlijke waarde
waarde en sociaal
sociaal inzicht.
inzicht. Het
Het zou
Zou
dwaas zijn
te erkennen,
erkennen, dat
dat de
de politieke
politieke en
enopenbare
openbare critiek
critiek tot
totdien
dienvooruitgang
vooruitgangzeer
Zeer
dwaas
zijn niet te
hebben bijgedragen.
bijgedragen. Te
Tebetreuren
betreuren blijft
blijftslechts,
slechts,dat
dathare
hare bedoelingen
bedoelingen niet
nietaltijd
altijd zuiver
zuiver
veel hebben
waren en zij
zij zich
zich in
in den
den vorm
vorm dikwijls
. ..men
menmoet
moetsoms
soms
waren
dikwijlstetebuiten
buitenging.
ging. Maar
Maarhet
hetisiswaar.
waar ....
en hard
hard schreeuwen,
schreeuwen, om
om gehoord
gehoord te
te worden.
worden.
veel en
Eene voortdurende
voortdurende bron
bron van moeilijkheden
moeilijkheden tusschen
tusschen de Regeering
Regeering en
en de
deVolksverVolksverEene
tegenwoordiging was
gestadige stijging
stijging van
van het
heteindcijfer
eindcijfer der
derOorlogsbegrooting.
Oorlogsbegrooting. De
De
tegenwoordiging
was de
de gestadige
ook hierbij
hierbij weder
weder de
de hoofdrol.
hoofdrol.De
Deoffervaardigheid
offervaardigheidder
derpartijen
partijen voor
voormilitaire
militaire
politiek speelde ook
doeleinden hing
nauw samen
samen met
met hare
hare politieke
politieke kleur
kleur en
en wisselde
wisselde afaftusschen
tusschenhet
hetgeheel
geheel
doeleinden
hing nauw
negatieve standpunt
die alle
alle legeruitgaven
legeruitgaven als
als element
elementeener
eenerkapitalistische
kapitalistische staatsstaatsnegatieve
standpunt van
van hen, die
afwezen,en
ende
devaderlandslievende
vaderlandslievendehouding
houdingvan
vananderen,
anderen,die
diede
debreede
breedeopvatting
opvatting
huishouding afwezen,
huldigden, dat
dat het werkelijk
werkelijknoodige
noodige voor
voor een goed
goed legerstelsel
legerstelsel onbekrompen
onbekrompen moest
moest worden
worden
huldigden,
ging de
de aandrang
aandrang tot
tot bezuiniging
bezuinigingvan
vanalle
allezijden
zijdenuit,
uit,niet
nietaltijd
altijdrekening
rekening
toegestaan. Intusschen ging
houdende met de
de onafwijsbare
onafwijsbare behoeften,
behoeften, noch
noch met
metde
destijgende
stijgendedraagkracht
draagkracht der
dernatie.
natie.
houdende
tegenwerking der
der Kamers
Kamers in
inhet
hetverleenen
verleenender
dernoodzakelijke
noodzakelijkemilitaire
militairecredieten
credieten
De tegenwerking
leidde niet zelden
zelden een
een minister
minister van
van Oorlog
Oorlog er
er toe,
toe,ten
teneinde
eindehet
heteindcijfer
eindcijferzijner
zijnerbegrooting
begrooting
leidde
te drukken,
drukken, noodzakelijke
noodzakelijke aanvragen
te stellen.
stellen. Dientengevolge
Dientengevolge
te
aanvragenachterwege
achterwegetetelaten
latenof
of uit
uit te
gaandeweg, vooral
vooral in de
de bewapening
bewapening en
enmaterieele
materieele uitrusting,
uitrusting,een
eenernstige
ernstigeachterachterontstond er gaandeweg,
stand,
welke zich bij
bij de
de mobilisatie
mobilisatie van
van 1914
1914zou
zouwreken.
wreken. De
Deproeven
proevenen
enoverwegingen
overwegingenbebestand, welke
treffende de
invoering van
van mitrailleurs
mitrailleurs en
en mobiele
mobiele houwitsers
houwitsers duurden
duurden eindeloos,
eindeloos,als
alsware
ware
treffende
de invoering
een welkom
welkom voorwen
voorwendsel,
om de
de aanvrage
aanvrage tot aanschaffing
aanschaffing uit
De opgelegde
opgelegde
uit te
te stellen.
stellen. De
ds el, om
dit een
munitievoorraden waren
oorlog van
van korten
korten duur.
duur. Plannen
Plannen tot
tot
munitievoorraden
warenontoereikend,
ontoereikend,zelfs
zelfs voor
voor een
een oorlog
oplegging van
vanvoorraden
voorraden voor
voorde
deverpleging
verpleginginintijd
tijdvan
vanoorlog,
oorlog,meer
meerinin't'tbijzonder
bijzondervan
vangraan,
graan,
kwamen
dikwijls ter
ter zijde
zijde gelegd.
gelegd. Aan
Aan de
detreinen
treinen
kwamen herhaaldelijk
herhaaldelijkaan
aande
de orde
orde en
en werden
werden even dikwijls
van het
het veldleger
veldleger ontbraken
ontbraken vele
vele der
dernoodzakelijkste
noodzakelijkste voertuigen.
voertuigen. De
Deopgelegde
opgelegdevoorraden
voorraden
van
onvoldoende voor
voor oorlogstijd,
oorlogstijd, wat
wat onze
onze soldaten
soldatenna
na de
demobilisatie
mobilisatie
kleeding waren te eenenmale onvoldoende
aan
den
lijve
hebben
gevoeld.
De
kustversterkingen
waren
verouderd
en
niet
meer
bestand
aan den
hebben gevoeld. De kustversterkingen waren verouderd en niet meer bestand
tegen
moderne aanvalsmiddelen
aanvalsmiddelen ter
sluiting van
van de
dekringstelling
kringstelling om
omAmsterdan
Amsterdan
tegen de moderne
ter zee.
zee. De sluiting
vorderde
hopeloos langzaam.
langzaam.
vorderde hopeloos
Reeds
1906 drong
drong de
de Tweede
Tweede Kamer
Kamer aan
aan op
op instelling
instelling van
van eene
eene commissie,
commissie, welke
welke
Reeds in 1906
naar
noodzakelijkheid der
de beteekenis
beteekenis der
der
naar de
de noodzakelijkheid
der legeruitgaven
legeruitgaveneen
een onderzoek
onderzoekzou
zou doen
doen en de
daartegen
nagaan. De
De opvolgende
opvolgendeministers
ministersstonden
stondenaanvankelijk
aanvankelijk
daartegen rijzende
rijzende bezwaren
bezwaren zou
zou nagaan.
afwijzend
aandrang; zij
uiting van
van de
desteeds
steedssterker
sterkerwordende
wordende
afwijzend tegenover dien aandrang;
zij zagen daarin een uiting
zucht
der Kamer,
Kamer, om in te
te grijpen
grijpen in
in de
de taak
taak en
en de
debevoegdheid
bevoegdheidder
derRegeering
Regeering en
envreesden
vreesden
zucht der
van
der commissie
commissie belemmering
belemmering in
in Hare
Hare vrijheid
vrijheid van
van handelen,
handelen, zooals
zooals Hare
Hare ververvan den invloed der
antwoordelijkheid
die
vorderde.
Maar
de
Kamer
bleef
aanhouden,
totdat
de
Minister
COOL
antwoordelijkheid die vorderde. Maar de Kamer
aanhouden, totdat de Minister CooL
daarvoor
Dec.1910
1910dedeinstelling
instellingeener
eenerstaatscommissie
staatscommissieuitlokte,
uitlokte,sedert
sedertals
als
daarvoorzwichtte
zwichtte en
en in Dec.
Legercommissie
Legercommissie bekend.
Ingrijpende
gehad. Vele
Vele der
der door
door de
deCommissie
Commissie
Ingrijpende gevolgen
gevolgen heeft
heeft deze
deze instelling
instelling niet gehad.
uitgebrachte
belangrijke stof
stof voor
voor de
destudie
studieder
derlegervraagstukken.
legervraagstukken.Maar
Maar
uitgebrachte verslagen
verslagen bevatten belangrijke
ten
aanzien van hare
hare voorstellen,
voorstellen, welker
welker verwezenlijking
verwezenlijking geenszins altijd
altijd tot
tot bezuiniging
bezuinigingzou
zou
ten aanzien
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geleid, waren
waren de
de Ministers
Ministers van
van Oorlog
Oorlog natuurlijk
natuurlijk gebonden aan
aan eigen inzicht
inzicht en
en ververhebben geleid,
antwoordelijkheid. De Staten-Generaal
Staten-Generaal hebben
hebben dan
dan ook
ook aan
aan die
die voorstellen
voorstellen veelal
veelal geen
geen bijzonbijzonantwoordelijkheid.
aandacht gewijd.
gewijd.
dere aandacht
Onder het
het bewind
bewindvan
vanden
denMinister
Ministervan
van
Oorlog
SABRONkwam
kwam de Raad
Raadvan
vanDefensie
Defensie
Oorlog
SABRON
stand, waarop
waarop reeds
reeds sedert
sedert lang
lang in
in de
deStaten-Generaal
Staten-Generaalwas
wasaangedrongen.
aangedrongen. Bestaande
Bestaande uit
uit
tot stand,
enkele burger-leden
burger-leden en
een aantal
aantal der
der hoogste
hoogste autoriteiten
autoriteiten der
der LandLand- en
enZeemacht,
Zeemacht,heeft
heeft
enkele
en een
Raad ten
ten doel,
doel,de
deRegeering
Regeeringteteadviseeren
adviseerenomtrent
omtrentgewichtige
gewichtigemilitaire
militairewetsontwerpen
wetsontwerpen
deze Raad
voorgenomen besluiten
besluiten van
vanbelangrijken
belangrijken militairen
militairen aard.
aard. Men
Men hoopte
hoopte hierdoor
hierdoormeer
meervastvasten voorgenomen
te verkrijgen
verkrijgen in het
het afwisselend
afwisselend beleid
beleid der
der elkander
elkander snel
snel opvolgende
opvolgende ministers
ministers van
van Oorlog
Oorlog
heid te
van Marine,
Marine, terwijl
terwijl het
het tevens
tevensnuttig
nuttigwerd
werdgeacht,
geacht,dat
datopopontwerpen
ontwerpenvan
vanmilitaire
militairewetten
wetten
en van
besluitendoor
doorpersonen,
personen,die
diemeer
meerininrechtstreeksche
rechtstreekscheaanraking
aanrakingmet
metdedeburger-maatschappij
burger-maatschappij
en besluiten
verkeerden, een minder eenzijdig licht
licht werd
werd geworpen,
geworpen, dan
dan van
vande
dedepartementale
departementale en
enandere
andere
verkeerden,
militaire adviseurs
adviseurs werd
werd verwacht.
verwacht. Dit laatste
laatste voordeel
voordeel isis ongetwijfeld
ongetwijfeld in
inde
devele
velebelangrijke
belangrijke
militaire
door den
den Raad
Raad uitgebracht,
uitgebracht,verwezenlijkt
verwezenlijkt geworden.
geworden. Voor
Vooreerstgenoemd
eerstgenoemddoel
doelkon
kon
adviezen, door
bij de in
in Nederland
Nederland heerschende
heerschende politieke
politieke toestanden
toestanden niets
nietsbereikt
bereikt worden.
worden.
bij
gebreken der
der Militiewet
Militieweti 1901
begonnenmeer
meeren
enmeer
meerteteworden
wordengevoeld.
gevoeld.Op
Openkele
enkele
De gebreken
go i begonnen
reeds gewezen.
gewezen.Vooral
Vooral het
hetinstituut
instituutder
der„viermaanders"
"viermaanders"
daarvan werd
hiervoren (blz.
(blz. 209) reeds
daarvan
werd hiervoren
werkte zeer
verkeerd, omdat
indienvoor
voorindeeling
indeelingdaarbij
daarbij geen
geenvoldoend
voldoendaantal
aantalvoorvoorwerkte
zeer verkeerd,
omdat --- indien
werden aangewezen.
ongeoefenden daarvoor
daarvoor werden
aangewezen. Het
Het
geoefenden zich
- ook
ook geheel ongeoefenden
geoefenden
zichaanmeldden
aanmeldden
aantal dezer
laatste bleek
bleek zelfs dat
dat der
der voorgeoefenden
voorgeoefenden verre
verre teteovertreffen.
overtreffen. Deze
Dezeregeling
regeling
aantal
dezer laatste
werkte niet alleen de deelneming
deelneming aan
aan het
het Vrijwillig
Vrijwillig Militair
Militair Onderricht
Onderricht tegen, doch
doch het
het ververwerkte
stoorde
de eenheid
eenheid van
van oefening
oefening en
envan
vangeoefendheid
geoefendheidder
dertroepen.
troepen.Zulke
Zulkegeheel
geheelongeongestoorde tevens de
konden toch
toch onmogelijk
onmogelijk in
in 44maanden
maandentot
totbruikbaar
bruikbaar oorlogssoldaat
oorlogssoldaat worden
worden gevormd.
gevormd.
oefenden konden
de overtuiging
overtuiging door,
door, dat
dat herziening
herziening der
der wet
wet niet
nietlanger
langerkon
kon
Meer
meer drong
drong dan
dan ook
ook de
Meer en meer
uitgesteld.
worden uitgesteld.
De politieke
politieke toestand
toestand van
van Europa
Europa was
was inmiddels
inmiddels steeds
steedsdreigender
dreigender geworden
gewordenen
enmaande
maande
kleine
staten tot
tot voorbereiding
voorbereiding en gereedheid,
gereedheid, ter
ter verzekering
verzekering van hun
hun zelfbehoud.
zelfbehoud. ImpeImpekleine staten
rialistische
begeerlijkheid en
naijver leidden
telkens tot scherpe
scherpe conflicten,
conflicten, die
die
rialistische begeerlijkheid
en economische
economische naijver
leidden telkens
met moeite
moeite bezworen
velen gewekte
gewekte hoop,
hoop,dat
datconferenties
conferenties
met
bezworenwerden.
werden.De
De telkens
telkensweer
weer bij
bij velen
en tractaten de handhaving van den vrede
vrede zouden
zouden waarborgen,
waarborgen, bleek even zoovele malen
malen ijdel.
ijdel.
Gelijk op de Eerste Vredesconferentie,
RussischVredesconferentie, samengeroepen door den Russischen Czaar, de Russisch]apansche
de Tweede
TweedeVredesconferentie
Vredesconferentie te
te 's-Gravenhage
's-Gravenhage
Japansche oorlog
oorlog was
was gevolgd,
gevolgd, zoo
zoo volgde op de
(1907) de Italiaansch-Turksche
Italiaansch-Turkscheoorlog
oorlog(191
(191iI),
weldra
gevolgd
door
den
Balkan-oorlog
(1912-13).
),
gevolgd door den Balkan-oorlog (1912-13).
De vorming van bondgenootschappen en ententes, de militaire en marinetractaten tusschenDevormingabdtschpen ,dmiltaren ctushen
Frankrijk
omsingelingspolitiek van Engeland
Engeland ten
ten opzichte
opzichte van
vanDuitschland,
Duitschland,
Frankrijken
en Rusland,
Rusland, de
de omsingelingspolitiek
dat alles wees alreeds de groepeering
groepeering der
der partijen
partijen in den
den aanstaanden
aanstaanden strijd aan. En de in 't't voorvoorjaar
Noordzee-,OostzeeOostzee-enenMiddellandsche
MiddellandscheZee-overeenkomsten,
Zee-overeenkomsten,waarbij
waarbij
jaar van
van 1908 gesloten Noordzee-,
de
oeverstaten dier zeeën
zeeën (waaronder
(waaronder ook
ook Nederland)
Nederland) verklaarden
verklaarden onderling
onderling den status
status quo
quo
de oeverstaten
hunner
zullen handhaven
handhaven en
en eerbiedigen,
eerbiedigen, bracht
bracht niet
nietde
degeringste
geringsteverpoozing
verpoozing
hunner bezittingen te zullen
in den
den wedstrijd
wedstrijd der
der bewapeningen
bewapeningen te
te land
land en
enter
terzee,
zee,diediewelhaast
welhaastongehoorde
ongehoorde proportiën
proportiën
hadden
waardeloosheid van
van dergelijke
dergelijke overeenkomsten
overeenkomsten zou dan
dan ook
ook weldra
weldra
hadden aangenomen.
aangenomen. De waardeloosheid
blijken.
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Comm stond bij zijn optreden,
De Minister
Minister van
van Oorlog
Oorlog COLIJN
optreden, Januari
Januari 1911,
191 I, voor de gewichtige
gewichtige
en
dringende taak,
taak, door
door herziening
herziening der
der dienstplichtwetten
dienstplichtwetten betere
betere waarborgen
waarborgen te
te scheppen
scheppen
en dringende
voor
onze nationale
nationale veiligheid
veiligheid en
en onafhankelijkheid.
onafhankelijkheid. Hij
zich daarvan
daarvan met
met evenveel
evenveel
voor onze
Hij heeft zich
voortvarendheid
gekweten en
en bracht
bracht in
inkorten
korten tijd
tijdzeer
zeerbelangrijke
belangrijke verbeteverbetevoortvarendheid als
als politiek beleid gekweten
ringen
ons krijgswezen
krijgswezen tot
tot stand.
stand. Reeds
ReedsininFebruari
Februari1912
1912verschenen
verschen~nde
deWet
Wettot
totregeling
regeling
ringen in ons
van de verplichtingen ten aanzien van de MilitieMilitie-en
enininApril
April1913
1913de
degewijzigde
gewijzigdeLandweerwet
Landweerwet
en de Wet tot
tot regeling
regeling van
van de
de verplichtingen
verplichtingen ten
ten aanzien
aanzien van
van den
den Landstorm
Landstorm in
in het
het Staatsblad
Staatsblad
(vergel.
gewijzigde Militiewet
Militiewet werd
werdhet
hetjaarlijksch
jaarlijksch contingent
contingent weer
weer ongeveer
ongeveer
(vergel. blz.
blz. 203).
203). In
In de gewijzigde
instituut der
der viervierop peil gebracht,
gebracht, in verhouding
verhouding tot
toegenomen bevolkingsgetal.
bevolkingsgetal. Het
tot het toegenomen
Het instituut
maanders
bij de
de onbereden
onbereden korpsen
korpsen bleef
bleefop
op 8811/2
/ 2 maand
maanders werd
werd afgeschaft.
afgeschaft. De
De eerste-oefeningstijd
eerste-oefeningstijd bij
bepaald, doch
doch werd
werd tot 6 11/2
bepaald,
maand verminderd
verminderd voor
aan te stellen eischen van (uit(uit/ 2 maand
voor hen,
hen, die
die aan
Het
blijvend
gedeelte
kon,
in
verband
sluitend
lichamelijke)
voor-geoefendheid
voldeden.
sluitend lichamelijke) voor-geoefendheid voldeden.
blijvend gedeelte kon, in verband
met de opkomst der dienstplichtigen
dienstplichtigenin
intwee
tweeploegen,
ploegen,bij
bijde
deonbereden
onberedenkorpsen
korpsenworden
wordenbeperkt.
beperkt.
Voor de beredenen was de
de duur
duur van
van het
het eerste
eerste verblijf
verblijfonder
onder de wapenen 22 jaren,
jaren, doch
doch verviel
verviel
het blijvend
blijvend gedeelte
gedeelte..
De hervorming
hervorming der
der levende
levendestrijdkrachten
strijdkrachten volgens
volgensde
dedienstplichtwetten-COLIJN
dienstplichtwetten-CoLIJN ontontleende
hare groote
groote waarde
waarde aan
aan de
de daaruit
daaruit voortgevloeide
voortgevloeide reorganisatie
hetleger,
leger, welke
leende hare
reorganisatie van het
versterking en meer
meer doelmatige,
doelmatige, indeeling
indeeling van
van het
hetveldleger.
ve1.dleger.
hoofdzakelijk
hoofdzakelijkwas
was gericht
gericht op
op versterking
Het reeds op
op de
de dienstplichtwetten-1
dienstplichtwetten-1901
zij het
het dan
dan ook
ookstratestratego 1 gegronde
gegronde stelsel
stelsel van actieve-, zij
gisch-defensieve
zelfstandige mobiele
mobiele macht
macht
gisch-defensieve landsverdediging,
landsverdediging,waarbij
waarbijhet
hetveldleger
veldleger als
als zelfstandige
stellingen zou
zou hebben
hebben op
optetetreden
tredentottotbedreiging
bedreigingenen
desvereischtbestrijding
bestrijdingvan
van
buiten de stellingen
desvereischt
den schender onzer onzijdigheid, zou thans
thans beter en meer
meer volledig
volledig tot
tot zijn
zijn recht
recht kunnen
kunnen komen.
komen.
op gericht,
gericht, door
dooreene
eenevolledige
volledigeovereenstemming
overeenstemmingtusschen
tusschen
Tevens was
was deze
deze reorganisatie
reorganisatie er op
de vredes- en oorlogsorganisaties•der
oorlogsorganisaties'der hoofdwapens, de
de snelle
snelle en
en vlotte
vlottemobilisatie
mobilisatietetebevorderen
bevorderen
en den
den overgang
overgang van vredesvredes- op
op oorlogsvoet
oorlogsvoet zoo
zoo eenvoudig
eenvoudig mogelijk
mogelijk te
te doen
doen verloopen,
verloopen, voor
voor
een klein
klein land
land een
een belang
belang van
van overwegende
overwegende beteekenis,
beteekenis, omdat
omdat het
het bij
bij plotseling
plotselingintredenden
intredenden
oorlogstoestand
overrompeling aan verstoring
verstoring zijner
zijner mobilisatie
mobilisatie isisblootgesteld,
blootgesteld,waardoor
waardoor
oorlogstoestand of overrompeling
de actie
actie zijner
zijner krijgsmacht
krijgsmacht met één
één slag
slag zou
zouworden
wordenverlamd.
verlamd.
Volgens
Volgens de
de organisatie
organisatie van
van 1905
moesten bij
bij mobilisatie
mobilisatie niet
niet alleen
alleen bij
bij elk
elkregiment
regiment
1905 moesten
infanterie 2 nieuwe
nieuwe bataljons
bataljons en
en eene
eenewielrijder-compagnie
wielrijder-compagnie worden
worden gevormd,
gevormd, maar
maar ook
ookde
de
infanterie
samengestelde divisiën en hare
hare staven, alsmede
alsmede het
het Hoofdkwartier
Hoofdkwartier van het
het veldleger
veldleger moesten
moesten
samengestelde
en de
deCommandant
Commandantvan
vandat
datleger
legeraangewezen
aangewezen worden.
worden. In
Intijd
tijdvan
vanvrede
vredebestond
bestondgeen
geen
gevormd en
hooger verband
dan
de
Divisie
Infanterie,
bestaande
uit
een
staf
en
3
regimenten,
zonder
meer.
verband dan de Divisie Infanterie, bestaande uit een staf én 3 regimenten, zonder meer.
Alleen bij
bij oefeningen
oefeningen op
op groote
groote schaal
schaal werden
werden aan
aan die
die divisie
divisietroepen
troepenvan
vanandere
anderewapens
wapens
Alleen
tijdelijk toegevoegd.
troepen onder
onder de
de bevelen
bevelen van
van de
deInspecteurs
Inspecteurs
tijdelijk
toegevoegd. Overigens
Overigens stonden
stonden alle
alle troepen
VANRAPPARD
RApPARD bracht
verbetering,door
doorhet
het
wapens. De
DeMinister
MinisterVAN
der wapens.
brachthierin
hierineene
eene eerste,
eerste, groote verbetering,
commando en
Hoofdkwartier van
van het Veldleger
Veldleger reeds
reeds in
in tijd
tijd van
van vrede
vrede tetedoen
doenbestaan,
bestaan,
commando
en het Hoofdkwartier
terwijl ook
Divisiën reeds
reeds ininvredestijd
vredestijdwerden
werdengevormd
gevormddoor,
door,behalve
behalvede
deinfanterie,
infanterie,ook
ook
terwijl
ook de Divisiën
tJOepen der
der overige
overige hoofdwapens
hoofdwapensen
ende
delater
laterop
opteterichten
richtenwielrijderscompagnieën
wielrijderscompagnieënen
enmitrailmitrailde tioepen
bevelen van
van den
den Divisiecommandant
Divisiecommandanttetestellen.
stellen.InInverband
verbandhiermede
hiermede
leurafdeelingen onder de bevelen
werden de
- voor
voor
werden
de Inspecteurs
Inspecteurs der
derwapens
wapens(behalve
(behalvedie
dieder
derGenie
Genieenender
derKon.
Kon.Marechaussee)
Marechaussee)
zooveel de aangelegenheden
aangelegenheden van
onderhet
hetgezag
gezagvan
van
zooveel
vande
dekorpsen
korpsenvan
vanhet
hetveldleger
veldlegerbetreft
betreft- onder
Commandant van dat leger gesteld, ten
ten einde
einde hem
hemteteadviseeren
adviseerenomtrent
omtrenttechnische
technischezaken
zaken
den Commandant
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dier korpsen
korpsen en
en daarop
toezicht te
te houden, doch
dier
daarop toezicht
doch zonder
zonder hiërarchisch
hiërarchisch gezag
gezag over die
die korpsen
korpsen
uit
oefenen. Ofschoon
Ofschoon deze
deze nieuwe
nieuwe regeling
regeling bij
bij de
deautoriteiten,
autoriteiten,vooral
vooral die
dieder
derCavalerie
Cavalerie
uit te oefenen.
en der
en
der Bereden
Bereden Artillerie,
Artillerie, veel tegenkanting
tegenkanting ontmoette,
ontmoette, vraagt
vraagt men
men zich heden
heden af,
af, hoe
hoehet
het
mogelijk isis geweest,
dat eene zoo
zoo nuttige,
nuttige, noodzakelijke
noodzakelijke en
en rationeele
rationeele maatregel
maatregel zoo lang
lang isis
mogelijk
geweest, dat
kunnen achterwege
kunnen
achterwege blijven.
Bij
de legerorganisatie-COLIJN
legerorganisatie-CoLlJN werd,
infanterie betreft,
betreft, het
hetbrigade-verband
brigade-verband
Bij de
werd, wat
wat de
de infanterie
der oefeningen
oefeningenin
invredestijd
vredestijd
ingevoerd, waardoor
waardoor zoowel
als de
de leiding
leiding der
zoowel de
de bevelvoering te velde als
verbeterd werden.
werden. Elke
Elke der
der 4 Divisiën
Divisiën bevatte
bevatte 33Infanterie-Brigades,
Infanterie-Brigades,elk
elkvan
van 22 Regimenten
verbeterd
àA 33 bataljons,
bataljons, een
een mitrailleurpeloton
mitrailleurpeloton en een
een depotcompagnie.
depotcompagnie. Het
Het Veldleger
Veldleger bevatte
bevatte dus
dusaan
aan
infanterie 72 bataljons,
bataljons, tegen
60 volgens de Organisatie
Organisatie 1905
1905 en 45
45 in
in 1898.
18g8.Helaas
Helaas bleef
bleefde
de
tegen 6o
dus buiten
buiten evenredigheid
evenredigheid met
metdie
die
sterkte aan
aan artillerie
artillerie van
van het
het Veldleger
Veldleger dezelfde
dezelfde als
als te voren, dus
sterkte
aan infanterie
aan
infanterie en
en geheel
geheel onvoldoende
onvoldoende voor
voor de
de toenmalige
to<:nmalige eischen, om
om nog
nog niet
niet te
te spreken
spreken van
van
hetgeen in den
den aanstaanden
aanstaanden oorlog
oorlog weldra
weldra noodzakelijk
noodzakelijk zou
zou blijken.
blijken.
Een
grootste voordeelen
voordeelen der
der Organisatie
Organisatie 1913
1913 was,
was, dat
dat alle
alle oorlogseenheden
oorlogseenheden en
en
Een der grootste
hoogere
staven reeds
reeds in
in vredestijd
vredestijd aanwezig
aanwezig waren
waren en
en bij
bij mobilisatie
mobilisatie
hoogere verbanden
verbanden met
met hunne staven
geen
nieuwe korpsen
korpsen of verbanden
verbanden behoefden
worden gevormd.
gevormd. Het snel
snel en
en vlot
vlotverloop
verloop
geen nieuwe
behoefden te
te worden
der
zeer ingewikkelde
ingewikkelde en
en uitgebreide
uitgebreide operatie
operatie van
van het
hetmobiel
mobielenenmarschvaardig
marschvaardigmaken
maken
der toch zeer
der
troepen werd
hierdoor zeer
bijdragen de
1907 tot
tot
der troepen
werd hierdoor
zeer bevorderd.
bevorderd. Daartoe
Daartoe zouden
zouden mede
mede bijdragen
de van
van 1907
1914 achtereenvolgend
tot stand gekomen
1914
achtereenvolgend tot
gekomen bepalingen
bepalingen omtrent
omtrent het
hetmeegeven
meegevenvan
vanwapenen,
wapenen,
grootste deel
deel der
der velduitrusting
velduitrustingaan
aan de
demet
metgroot
grootverlof
verlofvertrekkende
vertrekkende dienstdienstledergoed en het grootste
plichtigen
plichtigen der militie
militie en
enlandweer.
landweer.
tot versnelling,
versnelling,
verscheidene andere
andere maatregelen
maatregelen werden
werden genomen of
of voorbereid
voorbereid tot
Nog verscheidene
vereenvoudiging,
meer doeltreffende
doeltreffende uitvoering
uitvoering der
dermobilisatie.
mobilisatie.Vooreerst
Vooreerst
vereenvoudiging, beveiliging
beveiliging en
en meer
de opheffing
opheffing van de
de Permanente
Permanente Militaire
MilitaireSpoorwegcommissie
Spoorwegcommissie en
en de
de oprichting
oprichting in
in de
de plaats
plaats
de
daarvan - van
van het
het Bureau voor
voor Buitengewoon
Buitengewoon Militair
MilitairVervoer,
Vervoer, dat
dat onder
onder rechtstreeksch
rechtstreeksch
daarvan
bevel van den Chef
Chef van den
den Generalen
Generalen Staf,
Staf, doch
doch in
in gestadig
gestadig nauw
nauw contact
contact met
met de
de SpoorwegSpoorwegen voorbereiden,
voorbereiden,
demobilisatie- en oorlogsvervoeren in
diensten, demobilisatiein hun
hunvollen
vollen omvang
omvang zou regelen en
in dier voege dat,
dat, niet
niet gelijk
gelijk tot
tot dusver,
dusver, eenzijdig
eenzijdigde
despoor-technische
spoor-technischeeischen
eischenop
opden
denvoorgrond
voorgrond
en de
dedaaruit
daaruit voortvloeiende
voortvloeiende eischen
eischen ten
ten volle
volletot
tot
traden, doch
vóór alles
alles het
het militaire
militaire doel
doel en
traden,
doch vóór
hun recht
recht zouden
zouden komen.
komen. De
De verdienstelijke
verdienstelijke arbeid
arbeid van
Bureau heeft
heeft in
in 1914
1914en
enlater
later
hun
van dit Bureau
uitmuntende
uitmuntende uitkomsten
uitkomsten opgeleverd.
opgeleverd.
ter verzekering
verzekering van
van het
het welslagen
welslagender
dermobilisatie
mobilisatie
schrede voorwaarts
voorwaarts ter
Eene andere groote schrede
was de instelling
instelling van
van de
de Landweer
Landweer-Grensbestemd om langs
langs de geheele
geheele uitgeuitgeGrens en Kustwacht,
Kustwacht, bestemd
was
landgrenzen en kusten een bewakingscordon
bewakingscordon te vormen,
vormen, dat
dat in
in tijd
tijd van
vanernstige
ernstige
strektheid der landgrenzen
spanning uit
uit plaatselijke
plaatselijke en
en afzonderlijk
afzonderlijk op
op te
teroepen
roepenlandweermannen
landweermannen kon
konworden
worden
politieke spanning
dienst gesteld,
gesteld, vóórvóór-en
enonafhankelijk
onafhankelijk van
van eenig
eenigbesluit
besluittot
totalgemeene
algemeenemobiliseering
mobiliseeringvan
van
in dienst
militie en
en landweer.
landweer.
nieuwe regeling
regeling voor
voor de
de oproeping
oproeping
Bij herziening der mobilisatievoorschriften werd een nieuwe
dienstplichtigen gemaakt,
gemaakt, nl.
deze, dat
dat in
in beginsel
beginsel de
de oproeping
oproeping van
van militie
militieen
enlandweer
landweer
der dienstplichtigen
nl. deze,
doormiddel
middel
éénzelfde
oproepingstelegram zou
zou geschieden,
geschieden, en niet
niet meer,
meer,
gelijktijdig door
vanvan
eenzelfde
oproepingstelegram
gelijk tot dusver, de landweer
landweer afzonderlijk,
afzonderlijk, c.q.
later tijdstip.
tijdstip. Deze
Deze regeling
regeling was
was onafonafgelijk
c.q. op een later
wijsbaar
noodzakelijk,in
in verband
verband met
met de
de plaats
wijsbaar noodzakelijk,
plaats en beteekenis
beteekenis van
van de
de landweer
landweer in
in ons
onsweerweertot een
een integreerend
integreerend deel
deel der
derstrijdmacht
strijdmacht in
in eerste
eerste linie
linieen
en niet
niet
welke haar
haar stempelden tot
stelsel, welke
-
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reserve in tweede
tweede linie,
linie, welke
welke eerst
eerst in
in een
eennader
nader of
oflater
latertijdperk
tijdp~rk van
van den
den oorlog
oorlog tot
tot
tot eene reserve
versterking of
zou kunnen
kunnen zijn.
zijn. Zij
Zij was
wasbij
bijhet
hetintreden
intreden
versterking
of aanvulling
aanvulling der
der eerste
eerste linie
linie noodig zou
onmiddellijk noodig, zoo
zoo tot
tot het
het bezetten
bezettenen
enininstaat
staatvan
vantegenweer
tegenweerbrengen
brengen
van oorlogsgevaar
oorlogsgevaar onmiddellijk
der
verdedigingsliniën,
als
voor
territoriale
bezetting
van
de
buitenprovinciën
en
kusten.
der verdedigingsliniën, als voor territoriale bezetting van de buitenprovinciën en kusten.
m~tgeheel
geheel
Wanneer in
Regeering van
van een
een klein
klein land
land met
Wanneer
in tijd
tijd van ernstige politieke spanning de Regeering
zijovergaat
overgaattot
tot het met
met spoed
spoedonder
onderdedewapenen
wapenen
toestandzóó
zóódreigend
dreigendacht,
acht,dat
datzij
open grenzen den toestand
roepen
de dienstplichtigen
dienstplichtigender
dermilitie,
militie, dan
dan zal zij
zij ook bedacht
bedacht zijn op
op het
het gevaar
gevaar voor
voor overoverroepen van de
rompeling of voor
voor onmiddellijk
onmiddellijk na
na ultimatum
ultimatum of
ofoorlogsverklaring
oorlogsverklaring volgende
volgende gebiedsschending
g~biedsschending
(ûe:
Augustus 1914)
1914)en
enzou
zouhet
hetvan
vanhaar
ha'\fkant
kantonverantwoordelijk
onverantwoordelijkzijn
zijneen
eenzoo
zoobelangrijk
belangrijk
(zie : België,
België, Augustus
en onmisbaar deel der strijdmacht, als de landweer was, voorshands
voorshands thuis
thuis te
te laten
latenen
enzoodoende
zoodoende
bij latere
latere oproeping
oproeping hare
hare mobilisatie
mobilisatie verstoord
verstoord en
en een
eengroot
grootdeel
deelder
der
de kans
kans te openen,
openen, dat
dat bij
landweerplichtigen van
plaatsen van opkomst
opkomst afgesneden
afgesneden zou
zou worden.
worden.
landweerplichtigen
van hunne
hunne plaatsen
b~palingen,
ngen,
het tot
totstand
standkomen
komenvan
vanvorenvermeld
vorenvermeld complex
complexvan
vanmaatregelen
mlatregelen en
enbepali
Na het
kon eene mogelijke
mogelijke mobilisatie
mobilisatie der
der strijdmacht
strijdmacht met vertrouwen
vertrouwen tegemoet worden
worden gezien.
g~ûen. De
De
kon

C. DE
DE G1LDF..
GILDE.
Foto J. C.

Vaandeluitreiking op het
het Malieveld
te 's-Gravenhagej
November 1913.
1913.
Malieveld te
Vaandeluitreiking
's-Gravenhage; 17
17 November
(Schenking van
van het
het weekblad "De
Prins".)
„De Prins".)

eerste
Augustus-dagen van
1914 zouden
zouden bewijzen,
bewijzen, dat
datdit
ditvertrouwen
vertrouwen gewettigd
gewettigdwas.
was.
eerste Augustus-dagen
van 1914
17November
November1913,
1913,den
denhonderdsten
honderdstengedenkdag
gedenkdagvan
vanhet
hetherstel
herstelvan
vanNe
Neêrland's
toen op
op 17
Doch toen
êrland's
onafhankelijkheid,
Koningin aan
aan de
de bij
bij de
dereorganisatie
reorganisatie van
vanhet
hetleger
legernieuw
nieuw
onafhankelijkheid, Hare
Hare Majesteit de Koningin
gevormde regimenten
plechtige wijze
wijze de
de nieuwe
nieuwe vaandels
vaandels uitreikte,
uitreikte, zal
zal in
inde
deharten
hartender
der
gevormde
regimenten op
op plechtige
dit schitterend
schitterend militair
militair schouwspel
schouwspel bijwoonden,
bijwoonden, wel
wel de
deovertuiging
overtuiginghebben
hebben
duizenden,
duizenden, die
die dit
geleefd,
het Nederlandsche
Nederlandsche Leger
Leger zich
zich deze
deze symbolen
symbolenvan
vaneer,
eer,plicht
plichtenentrouw
trouwwaardig
waardig
geleefd, dat het
toonen, doch
doch zullen
zullen weinigen
weinigen hebben
hebben bedacht,
bedacht, dat
datde
deure,
ure,waarop
waaropdeze
dezedeugden
deugdenernstig
ernstig
zou toonen,
op de proef
proef zouden
zouden worden
worden gesteld,
gesteld, nabij
nabij kon
kon zijn.
zijn.
Met het
het oog
oog op
opde
debeschikbare
beschikbareplaatsruimte
plaatsruimtemoeten
moeteneen
eenaantal
aantalbelangrijke
belangrijkemaatregelen,
maatregelen,
bepalingen met
met stilzwijgen
stilzwijgen worden
worden voorbij
voorbij gegaan.
gegaan. Ten
Ten deele
deele zullen
zullenzij
zijelders
elders
instellingen
instellingen en bepalingen
in dit
dit Gedenkboek
Gedenkboek worden
worden behandeld.
behandeld. Alleen
zij
hier
nog
een
kort
woord
gewijd
aan
het
Alleen zij
nog een kort woord gewijd aan het

vestingstelsel.
vestingstelsel.
is duidelijk,
duidelijk, dat
dat ook
ook bij
bij de
degewijzigde
gewijzigdebeteekenis,
beteekenis,grootere
grootere sterkte
sterkte en
enmeer
meerzelfzelfHet is
standig operatief vermogen, welke gaandeweg aan
het
aan het
het veldleger
veldleger waren
waren verleend
verleend geworden, het
vestingstelsel zijne
zijne waarde
waarde behield
onmisbaar bleef; in
in de
de eerste
eersteplaats,
plaats,wat
watdedekustverkustvervestingstelsel
behield en onmisbaar
sterkingen
betreft, als middel
middel ter
ter bescherming
beschermingonzer
onzerzeehavens,
zeehavens,marine-bases
marine-basesen
enriviermonriviermonsterkingen betreft,
21
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dingen tegen onzijdigheidsschending
uit zee en tegen vijandelijke
vijandelijke maritieme
maritieme ondernemingen;
ondernemingen;
dingen
onzijdigheidsschending uit
en
de tweede
tweedeplaats,
plaats,wat
watdedeverdediging
verdedigingaan
aandedelandzijde
landzijdeaangaat,
aangaat,omdat
omdathet
hetveldleger,
veldleger,
en in de
al ware
al
ware het nog
nóg zoo
zoo krachtig
krachtig en
en nog
nógzoo
zoogoed
goeduitgerust,
uitgerust,geen
geenoperatievrijheid
operatievrijheidzou
zoubezitten,
bezitten,
indien
kon rekenen
rekenen en steunen op een
een wel-beveiligde
wel-beveiligde basis
basis in
in zijn
zijn rug,
rug, ook
ook tot
totzijne
zijne
indien het niet kon
opneming
voortgezetten weerstand
weerstand in
geval van een terugslag.
terugslag. Die
Die beveiliging
beveiliging kan
kan in
in
opneming en
en tot voortgezetten
in geval
een
klein land
land als
als het
hetonze
onzeslechts
slechtsdoor
doorpermanente
permanentestellingen
stellingenworden
wordenverkregen.
verkregen.
een klein
In
1898 was de
de kringstelling
kringstelling om Amsterdam
Amsterdam in volle
volle uitvoering,
uitvoering, doch
doch de
de daarvoor
daarvoor op
op
In 1888
de
jaarlijksche
Vestingbegrooting
uitgetrokken
bedragen
waren
onvoldoende,
om
binnen
de jaarlijksche Vestingbegrooting uitgetrokken bedragen waren onvoldoende, om binnen
afzienbaren
kuqnen tegemoet zien. De
De Minister
Minister VAN
afzienbaren tijd
tijd de
de voltooiing
voltooiing der
der stelling te kunnen
VAN RAPPARD
RAPPARD
diende een wetsontwerp in tot
tot spoedige
spoedige afwerking
afwerking van
van de
de Stelling
Stellingvan
vanAmsterdam,
Amsterdam, dat
dat op
ophet
het
fondsdenkbeeld
de kosten
kosten over
over een
eengrooter
grooter aantal
aantal jaren
jaren te
te verdeelen.
verdeelen. Het
Het
fondsdenkbeeld berustte,
berustte, ten
ten einde de
werd
October 1907
1907 door
door de
deTweede
TweedeKamer
Kamerverworpen.
verworpen. De
Deoverige
overigeverdedigingsliniën
verdedigingsliniën
werd in October
hadden
hoofdzaak als
ware het niet, dat
dat de
de omwenteomwentehadden in
in hoofdzaak
als voltooid
voltooid kunnen
kunnen worden
worden beschouwd, ware
ling op artilleriegebied, welke zich
zich omstreeks
omstreeks 1885
1885 en volgende
volgende jaren
jaren voordeed,
voordeed, eene
eene ingrijpende
ingrijpende
omwerking,
eene
vervanging
- en
en in
inelk
elk
omwerking,inin fortifÏcatorisch
fortificatorischopzicht,
opzicht,alsmede
alsmede
eenegedeeltelijke
gedeeltelijke
vervanging
geval
geheel veranderde
veranderde opstelling
opstelling en
entactische
tactischegebruikswijze
gebruikswijzeder
derartilleriebewapening
artillerie bewapening
geval eene geheel
had
gevorderd. De
Regeering scheen
echter niet voornemens
voornemens hierop in te
te gaan,
gaan, behoudens
behoudens
had gevorderd.
De Regeering
scheen echter
enkele verbeteringen
enkele
verbeteringen van
van ondergeschikt
ondergeschikt belang.
belang.
Het vraagstuk
vraagstuk der
kustverdediging werd
onderzoek aan
aan een Staatscommissie
Staatscommissie toetoeder kustverdediging
werd tot onderzoek
vertrouwd,
in haar
haar rapport
rapport zeer omvangrijke
omvangrijke en kostbare
kostbare voorstellen deed ter
ter verbetering,
verbetering,
vertrouwd, die in
vernieuwing
aanvulling onzer kustverdedigingsmiddelen
kustverdedigingsmiddelen te
ter zee.
zee. De
DeRegeering
Regeering
vernieuwing en aanvulling
te land en ter
kon deze voorstellen,
voorstellen, zooals
zooalszij
zijdaar
daarlagen,
lagen,niet
nietaanvaarden.
aanvaarden.Minister
MinisterCOLIJN
COLIJN bracht
bracht ze in zijn
zijn
„Wetsontwerp tot
tot instelling
instelling van
van een fonds
"Wetsontwerp
fonds tot
tot verbetering
verbetering van
van de
dekustverdediging"
kustverdediging" tot
toteen
een
bedrag
bedrag van 12 millioen
terug, uitsluitend
uitsluitend bestemd
bestemd voor
voor nieuwe
nieuweforten
fortenbij
bijVlissingen
Vlissingen
millioen gulden terug,
ter verbetering
verbetering van
van de
de vuuruitwerking
vuuruitwerking der
der forten
forten aan
aan den
den Hoek
Hoek van
van Holland,
Holland,
en bij Kijkduin en ter
bij IJmuiden
Ijmuiden en
Harssens. Deze
Deze wet
wetverscheen
verscheen 23
23 Juni
Juni 1913 in het
het Staatsblad,
Staatsblad, te
te laat
laat
bij
en op de liarssens.
om bij
bij Vlissingen,
Vlissingen, een
een punt,
punt, dat
dat ininden
denwereldoorlog
wereldoorlogvan
vangroote
grootepolitieke
politiekeenenstrategische
strategische
beteekenis
zou blijken
blijkentetezijn,
zijn,ininAugustus
Augustus1914
1914over
overeenig
eenigbruikbaar
bruikbaarverdedigingswerk
verdedigingswerktetekunnen
kunnen
beteekenis zou
beschikken.
aanvulling van
bewapening en uitrusting
uitrusting van het
het veldleger
veldleger en
en de
destellingen
stellingen
De aanvulling
van de bewapening
de pen.
pen. De
DeMinister
MinisterCoLIJN
COLIJN had
had ook
ook ten
ten deze
deze ernstige
ernstige plannen,
plannen,doch
dochzij
zij kwamen
kwamen vóór
vóór
bleef in de
(Augustus 1913) niet tot een
een begin
begin van
van uitvoering.
uitvoering. Dientengevolge
Dientengevolgezijn
zijnwij
wijden
den
zijn aftreden (Augustus
oorlog ingegaan
ingegaan met geheel
geheel verouderd
verouderd vestinggeschut,
vestinggeschut, geheel
geheel ontbrekende,
ontbrekende, moderne
modernekromkromoorlog
baan-artillerie en
onvoldoende voorraden
voorraden op
gebied.
baan-artillerie
en geheel
geheel onvoldoende
op elk gebied.
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LANDMACHT
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De gebeurtenissen
gebeurtenissen van
van Juli
Juli 1914 tot November
November 1918
1918 liggen nog
nog te
te versch
versch in het
het geheugeheugen, dan
dan dat
dathet
hetnoodig
noodig
daarvan
hier
aaneengeschakeldoverzicht
overzichttetegeven.
geven.
gen,
zouzou
zijn,zijn,
daarvan
hier
eeneen
aaneengeschakeld
eene enkele
enkele episode
episode moge
moge ininherinnering
herinneringworden
wordengebracht.
gebracht.
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moord van
van SERAJEVO,
SERAJEVO, 28
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de ontwikkeling
ontwikkeling van
van den
den
De moord
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ieder, die de
internationalen toestand
laatste jaren
jaren met
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aandacht had
had gevolgd,
gevolgd, met
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internationalen
toestand gedurende
gedurende de laatste
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den vrede.
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1914omstreeks
omstreeks ging toch
toch beDe Alarmkreet
door de
ge- 22 uur
uur namiddags
namiddags (Dit stuk
stuk berust
berustininhet
hetarchief
archiefder
derAfdeeling
AfdeelingMiliMili- gon
gon veld
veld te
te
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de ge
taire
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Zaken ten
ten gemeentehuize
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te Utrecht).
Utrecht).
winnen, dat
dat
beurtenissen
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achterhaald
eene algeachterhaald
eene
algemeene mobilisatie
mobilisatie niet
niet zou
zoukunnen
kunnenuitblijven.
uitblijven.Maar
Maardan
danwas
washet
hetook
ooknoodig,
noodig, te voren
voren de
meene
beveiliging
beveiliging en
en dekking
dekking der
dermobilisatie
mobilisatie tete verzekeren,
verzekeren, weshalve
weshalve de
de Regeering
Regeering besloot
besloot op
op3o
30
Juli de LandweergrensLandweergrens- en
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op te
te roepen.
roepen. De
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diereeds
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en kustwacht
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persoonlijk gewaarschuwd
gewaarschuwd waren
waren zich
zich gereed
gereedtetehouden,
houden,voldeden
voldedenopopuitstekende
uitstekendewijze
wijzeaan
aan
persoonlijk
hun plicht;
plicht; in
in den
den avond
avond en
en nacht
nacht van
van genoemden
genoemden dag
dag waren
waren 92
92 %
%hunner
hunner op
op hunne
hunne posten.
posten.
hun
Nog
Nog dienzelfden
dienzelfden dag
dag besloot
besloot de
de Regeering
Regeering in
in beginsel
beginsel tot
totmobilisatie
mobilisatie en
enwerden
werdendede
militaire
zich daarop
daarop voorbereid
voorbereid te
te houden.
militaire autoriteiten
autoriteiten gewaarschuwd,
gewaarschuwd, zich
houden. Tevens
Tevens werd
werdlast
last
gegeven de
de vernieling
vernieling der
der spoorwegbruggen
spoorwegbruggen nabij
grenzen voor
voor te
te bereiden.
bereiden. Nadat
Nadat op
op
gegeven
nabij de
de grenzen
3I Juli
Juli de
de algemeene
algemeene mobilisatie
mobilisatie in
inRusland
Rusland hier
hierbekend
bekendwas
wasgeworden
gewordenen
entevens
tevensberichten
berichten
31
inkwamen, welke
welke wezen
wezen op
opeen
eengeleidelijk
geleidelijkop
opoorlogsvoet
oorlogsvoetbrengen
brengen van
vangedeelten
gedeelten van
vanhet
het
inkwamen,
Duitsche leger,
leger, werd
werd ininden
dennamiddag
namiddaghethet
mobilisatietelegram
(oproepingstelegram
voor
mobilisatietelegram (oproepingstelegram voor
en landweer)
landweer) verzonden,
verzonden, terwijl
terwijl de
de spoorwegen
spoorwegen door
door het
hetMilitair
MilitairGezag
Gezaggevorderd
gevorderd
militie en
Augustusals
alseersten
eerstenmobilisatiedag.
mobilisatie dag.Bij
Bij Koninklijk
KoninklijkBesluit
Besluitvan
vandienzelfden
dienzelfden
alles met
met iI Augustus
werden, alles
voordracht van den Raad
Raad van Ministers,
Ministers, de
de algemeene
algemeene leiding
leidingen
envoorbereiding
voorbereiding
dag werd, op voordracht
der landsverdediging
gelegd in handen
landsverdediging gelegd
handen van den
den Opperbevelhebber
Opperbevelhebber van
van LandLand- en
en Zeemacht.
Zeemacht.
had een
een vlot en
mobilisatie op 1I en
en 2 Augustus
Augustus had
en geregeld
geregeld verloop.
verloop. De
De gemobiligemobiliDe mobilisatie
algemeenkalm
kalm en
enordelijk
ordelijk en
engaven
gavendoor
doorhunne
hunnetijdige
tijdigeopkomst
opkomst
in 't'talgemeen
seerden gedroegen zich in
van
blijk. In
In den
van plichtsbesef
plichtsbesef blijk.
den avond
avond van
van iI Augustus
Augustus waren
waren bij
bij de
de meeste
meeste korpsen
korpsen van
van het
het
90 aà ioo
IOO%
%der
derverlofgangers
verlofgangers aanwezig.
aanwezig. Van
Van de
de landweermannen,
landweermannen, die over
over 't'tgeheel
geheel
leger go
leger
den tweeden
tweeden dag
dag moesten
moesten opkomen,
opkomen, waren
waren een
eenaantal
aantal reeds
reedsden
deneersten
eerstendag
dagpresent.
present.
eerst den
voorbereide spoorwegvervoer
spoorwegvervoer verliep
verliep onberispelijk,
onberispelijk, ook
ook door
doorde
dekrachtige
krachtigemedewerking
medewerking
Het voorbereide
de bestuurders
bestuurders der
der spoorwegdiensten
spoorwegdiensten en de
de groote
groote toewijding
toewijding van
van hun
hunpersoneel.
personeel.
van de
van
Op 33 Augustus
Augustus werden
werden de
deinmiddels
inmiddelsmarschvaardig
marschvaardig gemaakte
gemaakte korpsen,
korpsen, voor
voor zooveel
zooveel
naar hunne
hunne oorlogsstandplaatsen
oorlogsstandplaatsen vervoerd.
namiddag van
van dien
dien dag
daghad
hadhet
het
vereischt, naar
vervoerd. In
In den namiddag
veldleger zijne
afwachtingsopstelling ingenomen,
kusten bezet
bezet en
en bebeveldleger
zijne afwachtingsopstelling
ingenomen, waren
waren alle
alle grenzen
grenzen en
en kusten
waakt, alle
kustgebied tegen
tegen overrompeling
overrompeling ververwaakt,
alle strategisch
strategisch belangrijke
belangrijkepunten
punten in
in grensgrens- en kustgebied
zekerd,
spoorwegbruggen in dat
dat gebied
gebiedter
tervernieling
vernielinggereed,
gereed,de
dezeegaten
zeegatendoor
doordedeMarine
Marine
zekerd, de spoorwegbruggen
bewaakt en
en voor
voor zooveel
zooveel noodig
noodigversperd,
versperd,de
deterritoriale
territorialebezettingen
bezettingender
derbuitenprovinciën
buitenprovinciën
bewaakt
op hunne
hunne standplaatsen
standplaatsen en
verdedigingsliniën van hare
hare voorloopige
voorloopige of
of definitieve
definitieve bezetbezeten de verdedigingsliniën
tingen voorzien. De
De totale
totale sterkte
sterkte der
der gemobiliseerde
gemobiliseerde landmacht
landmacht bedroeg
bedroeg op
op33Augustus
Augustusrond
rond
204.000 hoofden.
hoofden.
De natie,
natie, door
door de
de zoo
zoosnel
snelingetreden
ingetredengebeurtenissen
gebeurtenissenonthutst,
onthutst,verkeerde
verkeerdeaanvankelijk
aanvankelijk
eenigermate
paniekstemming. Velen,
meest ontwikkelden
ontwikkelden,, hadden
hadden toch
toch
eenigermate in
in een paniekstemming.
Velen, zelfs onder de meest
reeds sedert lang
"oorlog" buiten
buiten het
het gebied
gebiedder
der mogelijkmogelijklang in
in hunnen gedachtenkring het begrip „oorlog"
heden gesloten en niet weinigen
weinigen onder
onder hen
hen hadden
hadden luide
luideelke
elkemilitaire
militairevoorzorg
voorzorgtegen
tegenoorlogsoorlogsgevaar
"dwaasheid" en
"geldverspilling" bestempeld.
bestempeld. Thans
Thans stond
stond men
meneensklaps
eensklaps vóór
vóór
gevaar als
als „dwaasheid"
en „geldverspilling"
het
geval en wenschte
wenschte men toch zoo
zoo vurig
vurig buiten
buiten het
het geding
geding teteblijven.
blijven.Gelukkig
Gelukkig zocht
zocht men
men
het geval
algemeen
Regeering. Er
Er was
was eene
eene verblijdende
verblijdende eensgezindheid
eensgezindheid en
ensamensamenalgemeen aansluiting
aansluiting bij
bij de Regeering.
werking
leger mocht
mocht zich
zich plotseling
plotseling in
inde
desympathie
sympathieenenwaardeering
waardeeringder
dernatie
natie
werking en
en zelfs
zelfs het leger
verheugen
met „liefdegaven"
"liefdegaven" overstelpt.
vergadering der
IIde Kamer
Kamer op
op3 3
verheugen en
en werd
werd met
overstelpt. In
In de vergadering
der Ilde
Augustus,
Regeering verscheidene
verscheidene dringende
wetsontwerpen in
verband met
met den
den
Augustus, waarin
waarin de
de Regeering
dringende wetsontwerpen
in verband
toestand
Ministerraad o.m.:
o.m.: „Wij
"Wijzijn
zijn
toestand voorbracht,
voorbracht, verklaarde
verklaardede
de Tijdelijk
Tijdelijk Voorzitter
Voorzitter van den Ministerraad
gereed
handhaving van
moet het
hetzijn,
zijn,van
vanons
onsonafhankelijk
onafhankelijkvolksvolksgereed tot handhaving
van onze onzijdigheid en, moet
bestaan
alle kracht
kracht te handhaven." Alle partijen
partijen stemden hiermede in;
in;
bestaan en
en zijn
zijn besloten, die met alle
zelfs
leider der
der partij,
partij, welke
welke steeds
steeds alle
alle militaire
militaireverbeteringen
verbeteringenhad
hadtegengewerkt
tegengewerkten
entegen
tegen
zelfs de leider
elke
oorlogsbegrooting had
verklaarde thans
der dienstplichtigen
dienstplichtigen en
en
elke oorlogsbegrooting
had gestemd,
gestemd, verklaarde
thans de
de oproeping der
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het oorlogscrediet
oorlogscrediet goed te
te keuren,
keuren, met
met de
de toelichting:
toelichting: „Die
"Dieoproeping
oproepingisisslechts
slechtshet
hetininwerking
werking
het
stellen van
van een
eenorgaan
orgaan der
derstaatsmacht
staatsmacht voor
voorhet
hetdaartoe
daartoeaangewezen
aangewezen doel."
doe1."
stellen
Allereerst moge
moge thans
thans de
devraag
vraag worden
worden beantwoord:
beantwoord: heeft
heeftonze
onzemobilisatie
mobilisatieininAugustus
Augustus
Allereerst
I9I4 en
endededoorloopende
doorloopendegereedheid
gereedheidder
derweermacht
weermachtgedurende
gedurendededeoorlogsjaren
oorlogsjarenaan
aan het
hetdoel
doel
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in 's'sLands
Landsbelang
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geëvenredigd
onzer
aan de
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aan
In de
de Buitengewone
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Staatscourant van
van 44Augustus
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kondigdede
deRegeering,
Regeering,ininverband
verband
In
met den
den tusschen
tusschen verschillende
verschillende mogendheden
mogendhedenuitgebroken
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de
wapenen
ten-Generaal De gemobiliseerde
gemobiliseerde troepen
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defileerenvoor
voordedekoninklijke
koninklijkefamilie
familie voor
voor de wapenen
te
keeren.
goedgekeurhet paleis
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te 's-Gravenhage.
·s-Gravenhage.
de
politiekpolitiek De moeilijkDe moeilijkde
heden
gevaren, uit
uit den
dennieuwen
nieuwentoestand
toestandgeboren,
geboren,hoopt
hooptdedeRegeering
Regeeringmet
metvastberadenvastberadenheden en gevaren,
heid
beleid te
te boven
boven te
te komen."
komen."
heid en
en met beleid
mobiliseeren en
en het vlot verloop
verloop dezer
dezer operatie
operatie wekten het
het
Het kloek
kloek besluit tot tijdig
tijdig mobiliseeren
wel isiswaar,
waar,
vertrouwen
mogendheden. De
De Chef
Chef van
van den
den Duitschen
DuitschenGeneralen
Generalen Staf
Stafhad,
had, wel
vertrouwen der
der mogendheden.
reeds
te voren
vorenaan
aanonzen
onzenGezant
GezantteteBerlijn
Berlijnuitdrukkelijk
uitdrukkelijkverklaard,
verklaard, dat
dat de
de NederNederreeds enkele dagen te
de Duitsche
Duitschecommandanten
commandantende
demeest
meest
landsche
worden geëerbiedigd
geëerbiedigden
endat
dataan
aande
landsche onzijdigheid zou worden
waren gegeven,
gegeven, dat
datde
deNederlandsche
Nederlandschegrenzen
grenzenniet
nietmochten
mochtenworden
wordenoverovergestreng.!
gestrenge b~velen
bevelen waren
schreden.
binnentrok, liep inde
in de
schreden. De marschweg van het Duitsche leger, dat op 4 Augustus België binnentrok,
Maar geen
geenDui
Duitscher
buurt van Vaals over eenige
langsonze
onze grens. Maar
tscher heeft
eenige kilometers onmiddellijk
onmiddellijk langs
een
Toch isis in
inde
deFransche
Franschepers
persde
debewering
beweringverspreid
verspreid geworden
geworden
een voet op onzen bodem gezet. Toch
en
het
en ondanks
ondanks herhaalde
herhaalde tegenspraak
tegenspraakhardnekkig
hardnekkigvolgehouden,
volgehouden,dat
datde
de Duitsche
Duitsche troepen door het
zijn.
Op
last
onzer
Regeering
heeft
de
zuidelijk
heen gemarcheerd
gemarcheerd zouden
zouden zijn.
last onzer Regeering
zuidelijk deel
deel van
van Limburg heen
Opperbevelhebber
uitkomst
Opperbevelhebberhiernaar
hiernaareen
eengrondig
grondigen
en uitgebreid
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hiervan,
hiervan, gestaafd
gestaafd door
door tal
tal van
van ambtelijke
ambtelijke rapporten
rapporten en
en beëedigde
beëedigdeverklaringen
verklaringenvan
vanooggetuigen,
ooggetuigen.
heeft
in 't't licht
licht gesteld,
gesteld, dat
datde
debedoelde
bedoeldebewering
beweringteteeenenmale
eenenmalebezijden
bezijdendede
heeft onbetwistbaar
onbetwistbaar in
waarheid
was. Niettemin is de
waarheid was.
de leugen
leugenininFrankrijk
Frankrijk blijven
blijven voortleven
voortleven en
en ons
ons ook
ooklater
laternog
nog
herhaaldelijk
alsverwijt
verwijtnaar
naarhet
het hoofd
hoofd geslingerd.
geslingerd. Hoe
Hoe groot
groot zou
zou dan
herhaaldelijk als
dan niet
niet in
in de
deEntenteEntentewij niet
niethadden
haddenkunnen
kunnen bewijzen,
bewijzen, dat onze grenzen
grenzen
het wantrouwen
wantrouwen geweest
geweestzijn,
zijn,indien
indien wij
landen het
met troe
troepen
bezet en
en alle
alle toegangen
toegangen uit
uitDuitschland
Duitschlandafgesloten
afgesloten en
enbewaakt
bewaakt waren
waren gegetijdig met
pe n bezet
En tot
tot welke
welke maatregelen
maatregelen tegen
tegen ons
onsland
landzou
zoudat
datwantrouwen
wantrouwenwellicht
wellichtgeleid
geleidhebben
hebben:'
weest? En
door aan
aan de
de oorlogvoerenden
oorlogvoerenden den
den vasten
vastenwil
wiltetetoongin,
toonen,geen
geenvreemde
vreemdetroepen
troepenop
opons
ons
Alleen door
zij worden
worden weerhouden,
weerhouden, zelf
zelf ter
ter verzekering
verzekering hunner
hunner veiligheid
veiligheid ofof
toe te
te laten,
laten, konden
konden zij
gebied toe
hunner strategische
gebied handelend
handelend op te
te treden.
treden.
hunner
strategische belangen,
belangen, op
op ons gebied
omLimburg
Limburgheen
heenbracht
brachtvoor
voorzijne
zijneoperatiën
operatiën
opmarsch van
van het
het Duitsche
Duitscheleger
legerom
De opmarsch
belangrijke nadeelen
Wel niemand
niemand verbeeldt
verbeeldt zich,
zich, dat
datDuitschland
Duitschlandzich
zichdeze
dezenadeelen
nadeelen
belangrijke
nadeelen te
te weeg. Wel
uit ontzag
ontzag voor
voor onze
onze „geduchte"
"geduchte"macht.
macht.Wij
Wijzouden
zoudenstellig
stelligeen
eendoormarsch
doormarsch
getroost uit
heeft getroost
uitden
denaard
aardder
derzaak
zaakmet
metovermachtige
overmachtigekrachten
krachten zou
zougeschieden,
geschieden,niet
niet
door Limburg,
Limburg, die
die uit
door
erhad
had om
om gevochten
gevochten moeten worden en ons
ons veldleger,
veldleger,
hebben kunnen
hebben
kunnentegenhouden.
tegenhouden. Maar
Maar•..
... er
ware het
het ten
ten slotte
slotte teruggedrongen,
teruggedrongen, zou
zou een
eenblijvende
blijvendebedreiging
bedreigingzijn
zijngeweest
geweestop
opdedeflank
flank
al ware
den rug
rug der
der Duitschers,
Duitschers, zoodat
zoodat deze
deze gedwongen
gedwongen zouden zijn geweest
geweest onze
onze mobiele
mobiele macht
macht
en in den
geheel en
en definitief
definitiefonschadelijk
onschadelijk te maken
maken en
en tevens
tevens zich
zichteteverzekeren
verzekeren tegen
tegende
deinwerking
inwerking
geheel
inonze
onzehavens
havens zou
zoukunnen
kunnen worden
worden ontscheept,
ontscheept, zoodat
zoodat het
het bloote
bloote
geallieerde hulp,
hulp, welke
welke in
van geallieerde
endedeomstandigheid,
omstandigheid,dat
datwij
wijtoonden
toondendaartegen
daartegenmet
metalal
eener schending
schending van
van ons
ons gebied
gebieden
feit eener
onze kracht
kracht te
te zullen
zullen optreden,
optreden,Duitschland
Duitschlandonvermijdelijk
onvermijdelijk zou
zou hebben
hebben gedwongen,
gedwongen, ons
ons
onze
geheele land
geheele
land en
en met name
name al
al onze
onze havens
havensen
en kusten
kusten te
te bezetten. Bij
Bij Duitschland's
Duitschland's Regeering
Regeering
mogen ter eerbiediging
eerbiediging onzer
onzer grenzen
grenzen ook politieke en economische
economische motieven
motievenhebben
hebbengewogen,
gewogen,
hEmbeteekende
beteekendede
deaanwezigheid
aanwezigheid
En voor
voor hem
voor den veldheer
veldheer besliste
besliste het strategische element. En
en gereedheid
gereedheid tot ernstigen
ernstigen tegenstand
tegenstand onzer
onzer weermacht
weermacht het vooruitzicht
vooruitzicht op
op zoodanig
zoodanig verlies
verlies
van
kracht, dat
dat de
de nadeelen
nadeelen van
van den
den opmarsch
opmarsch om
om Limburg
Limburg nog
nogteteverkiezen
verkiezenwaren.
waren.
van tijd en kracht,
Een ander,
strategisch oogpunt niet minder
minder gewichtig
gewichtig landsgedeelte,
landsgedeelte,
ander, uit een politiek en strategisch
vooral na
de verovering
verovering van
van Antwerpen
Antwerpen en het
het bezetten
bezetten van
van de
deBelgisch-Vlaamsche
Belgisch-Vlaamsche kust
kust
vooral
na de
door
Duitschers, was
was Zeeland,
Zeeland, met
met name
name Vlissingen
Vlissingen en
en de
de Schelde-mondingen,
Schelde-mondingen, alsook
alsook in
in
door de
de Duitschers,
zekere
mate Zeeuwsch-Vlaanderen.
Zeeuwsch-Vlaanderen. Het
behoeft geen
geen betoog,
betoog, dat
datdedeSchelde-mondingen
Schelde-mondingen
zekere mate
Het behoeft
uitvalpoorten
waarde voor de Duitsche
Duitsche duikbooten
duikbooten zouden
zoudenzijn
zijngeweest;
geweest;dat
dat
uitvalpoorten van
van de
de grootste waarde
moest
eischen
en
ook
eischte
dit
gewichtig
object
in
ons
welEngeland
dus
van
ons
eischen
en
ook
eischte
dit
gewichtig
object
in
ons
Engeland dus van ons moest
verzekerd
houden en
en het
hetuitloopen
uitloopenvan
vanDuitsche
Duitscheoorlogsvaartuigen
oorlogsvaartuigen van
van Antwerpen
Antwerpen
bezit te houden
verzekerd bezit
naar
beletten. Aan
Aan den
den anderen
anderen kant
kant vormde
vormde het
het neutrale
neutrale ZeeZeenaar de
de Noordzee
Noordzee met alle macht te beletten.
land de rechtervleugel-aanleuning en -dekking van
kustfront in België. De Duitsche
Duitsche
van het Duitsche kustfront
1916hebben
hebbenhet
hetbewezen
bewezen legerleiding
feitenvan
vanbegin
beginApril
April1916
legerleidingzou
zouniet
niethebben
hebbengeduld
geduld- dedefeiten
dat
niet ten
ten volle
vollekweten
kwetenvan
vanonzen
onzenneutraliteitsplicht,
neutraliteitsplicht, Zeeland
Zeeland met
metalle
allekracht,
kracht, die
die
dat wij
wij ons niet
wij
konden beschikbaar
beschikbaar stellen,
Engelsche landing
landing teteverzekeren.
verzekeren.
wij konden
stellen, tegen
tegen eene Engelsche
Gedurende
oorlog hebben
hebben beide
beideoorlogvoerende
oorlogvoerendepartijen
partijengeen
geenoogenblik
oogenblik
Gedurende den geheelen oorlog
nagelaten,
en de
de Nederlandsche
Nederlandsche
nagelaten, hunne
hunne aandacht
aandachtmet
met argwaan
argwaanop
op Zeeland
Zeeland gevestigd
gevestigd te
te houden en
legerleiding
ondervond menigmaal
menigmaal de
blijken van
hunne belangstelling
belangstelling in- of
of van
van hunne
hunne
legerleiding ondervond
de blijken
van hunne
wij tegen
tegenhunne
hunnetegenpartij
tegenpartij ininstaat
staatwaren
waren
bezorgdheid
mate van
van weerstand,
weerstand, welke
welke wij
bezorgdheid over
over de
de mate
in
gewest te
te ontwikkelen.
ontwikkelen.
in dat gewest
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In ruimeren
ruimeren zin
zin gelden
gelden de
de hiervoren
hiervoren ontwikkelde
ontwikkelde overwegingen
overwegingen voor
voor ons
onsgeheele
g~heeleland,
land,
In
dat voor
voor elke
elke partij
partij strategische
strategische beteekenis
beteekenis verkreeg,
verkreeg, zoodra
zoodra zij kon
kon onderstellen,
onderstellen, dat
dat het
hetinin
dat
handen der
der tegenpartij
tegenpartij zou kunnen
kunnen geraken.
geraken. Die
Diebeteekenis
beteekeniszou
zoubij
bijmogelijken
mogelijkenkeer
keerder
derkrijgskrijgshanden
kansen en wijziging
wijziging der
der operatieplannen
operatieplannen meer
meer naar
naar voren
voren kunnen
kunnen treden.
treden.Onze
Onzedoorloopende
doorloopende
kansen
tot afweer
afweer van
van elke
elke gebiedsschending moest
moest ons
ons het
hetvertrouwen
vertrouwender
derbelligerenten
belligerenten
gereedheid tot
door hetwelk
hetwelk het
het hun
hunmogelijk
mogelijk werd
werdgemaakt,
gemaakt, ons
ons ongemoeid
ongemoeidtetelaten.
laten.
schenken, door
Het isis daarom
daarom dwaasheid
dwaasheid of
of opzettelijke
opzettelijke loochening
loochening der
der feiten,
feiten, tetewillen
willenbeweren
bewerendat
dat
weerbaarheid en gereedheid
gereedheid niet
niet gedurende
gedurende den
den geheelen
geheelenoorlog
oorlogmachtige
machtigefactoren
factorenzijn
zijn
onze weerbaarheid
geweest, om
om ons
ons voor
voor de
deoorlogsramp
oorlogsramp te
te behoeden.
behoeden.
geweest,
Daarbij komt
volgende: het
het politiek
politiek en
endiplomatiek
diplomatiek beleid
beleidder
derRegeering
Regeeringheeft
heeft
Daarbij
komt nog het volgende:
haar vier jaren
jaren lang voor eene zware
zware en
en delicate
delicate taak
taak gesteld.
gesteld. Zij
Zij heeft
heeftdie
dievervuld,
vervuld,eerlijk
eerlijkenen
haar
Zij daarbij
daarbij heeft
heeft te
te overwinnen
overwinnen gehad.
gehad.
tactvol; maar
maar men
men vrage
vrage niet,
niet, welke
welke moeilijkheden
moeilijkheden Zij
tactvol;
aanmatiging en willekeur
willekeur der
der oorlogvoerenden
oorlogvoerenden tastten
tastten onze rechten
rechten en
en belangen
belangen veelvuldig
veelvuldig
De aanmatiging
ernstig aan.
aan. Niet zelden
zelden stelden
stelden beide
beide belligerenten
belligerenten ons
ons gelijktijdig
gelijktijdig eischen,
eischen, die
die zoo
zoo tegentegenernstig
strijdig waren, dat het wel scheen,
scheen, alsof toegeven eenerzijds slechts tot
tot een
een conflict
conflictmet
metde
deandere
andere
partij kon
Regc:ering, zich
zich grondende
grondende op
opgesloten
geslotenverdragen
verdragen en
enzich
zichberoepende
beroepende
partij
kon leiden. Onze Regeering,
Zij isis er
er
erkende beginselen
beginselen van volkenrecht,
volkenrecht, verzette
krachtig tegen
zulke eischen. Zij
op erkende
verzette zich krachtig
tegen zulke
m~nigmaal in geslaagd
geslaagd onze belangen
belangen te
te redden,
redden,onze
onzenationale
nationalewaardigheid
waardigheiden
eninternationaal
internationaal
menigmaal
prestige te verdedigen
verdedigen en
en het
het goed
goedrecht
rechtonzer
onzercorrecte
correcteonzijdigheidspolitiek
onzijdigheidspolitiek hoog
hoogtetehouden,
houden,
prestige
moest Zij
Zij ten
ten slotte
slottebukken
bukkenvoor
voorbedreiging,
bedreiging, overmacht
overmacht en
eneconomischen
economischen dwang.
dwang.Meent
Meent
al moest
men nu,
nu, dat
dat Hare
Hare protesten
protesten denzelfden
denzelfdenindruk
indrukgemaakt
gemaakt en
enhetzelfde
hetzelfdeeffect
effectbereikt
bereiktzouden
zouden
men
indien de
de Regeering
Regeeringgeen
geenstrijdbare
strijdbaremacht
machtachter
achterzich
zichhad
hadgehad?
gehad?Zij,
Zij,die
diedat
datmeenen,
meenen,
hebben, indien
verliezen uit
oog, dat
dat de
de militaire
militaire toestand
toestand bij
bij beide
beide partijen
partijen van
van dien
dien aard
aard was,
was, dat
dat het
het
verliezen
uit het oog,
geen harer
harer onverschillig
kon zijn
in de
de armen
armen der
der tegenpartij
tegenpartij te
te drijven
drijven en
en aan
aan deze
dezeniet
niet
onverschillig kon
zijn ons in
vrije beschikking
beschikking over ons gebied,
gebied, doch
doch ook
ookde
demedewerking
m!dewerkingonzer
onzerweermacht
weermacht tete
alleen de vrije
alleen
verschaffen,
der oorlogsjaren
oorlogsjaren geleidelijk
geleidelijk op meer
meer dan
dan de
de dubbele
dubbelesterkte
sterkte
verschaffen, welke
welke in
in den
den loop der
was gebracht.
De Nederlandsche
Nederlandsche Natie
Natie - ook
dat deel,
deel, dat
dat heden
heden smalend
smalend over
over de
de waarde
waarde onzer
onzer
ook dat
„buiten
toenmalige weerbaarheid
weerbaarheid oordeelt
oordeelt - had
één gedachte,
gedachte, één
één wensch:
wensch: "buiten
had slechts één hoop, één
den
oorlog blijven....;
blijven .... ; laat
ons hopen,
hopen, dat
dat de
demeerderheid
meerderheid des
desvolks
volksdaaraan
daaraan althans
althans deze
deze
den oorlog
laat ons
Welnu,
die
wensch
is
vervuld
voorwaarde
verbond:
"mits
met
eere"
en
"niet
tot
eiken
prijs".
Welnu,
vervuld
voorwaarde
„mits met eere"
„niet tot elken prijs".
geworden.
- nu
nuhet
hetgevaar
gevaar voorbij
voorbij isis-niet
niet
zeggen,dat
dathet
hetwerktuig,
werktuig,dat
datder
der
geworden.Laat
Laatmen
menthans
thans
zeggen,
Regeering
gediend, om
zoo zeer verlangde
te bereiken,
bereiken, waardeloos
waardeloos
verlangde uitkomst
uitkomst te
Regeering mede
mede heeft
heeft gediend,
om die zoo
en overbodig
overbodig is geweest.
geweest. Zonder
Zonder dat
datwerktuig
werktuig ware
ware die
dieuitkomst
uitkomst onbereikbaar
onbereikbaar gebleken.
De sterkte
sterkte der
der beschikbare
beschikbare strijdkrachten
strijdkrachten bleek
dadelijk onvoldoende om
om inin
bleek echter
echter al
al dadelijk
alle
naar behooren
vooral toen
toen Zeeland
Zeeland steeds
steedsmeer
meerbezetbezetalle strategische
strategische behoeften naar
behooren te
te voorzien, vooral
ting
ging vorderen,
vorderen, de
bewaking der
beting ging
de bewaking
der geinterneerden
geinterneerdenmoest
moestworden
wordenverzekerd,
verzekerd,enen tot
tot bestrijding
smokkelarij een
toenemend aantal
aantal troepen
grens verspreid
verspreid moest
moest
strijding van
van de smokkelarij
een toenemend
troepen langs
langs de grens
23.000 man
man steeg.
steeg.
worden,
worden, welker
welker aantal
aantal ten
ten slotte
slotte tot 23.000
Het
Departement
van
Oorlog
en
de
legerleiding
zijn dan
dan ook
ook reeds
reeds van
vanden
denaanvang
aanvang
-Iet Departement van Oorlog en de
zijn
af bedacht
bedacht geweest op versterking
versterking van de
de georganiseerde
georganiseerde macht; vooreerst
vooreerst door vorming van
van
nieuwe
in de
de depots
depots voorhanden
voorhanden geoefende
geoefende krachten,
krachten, en
en voorts
voortsdoor
doorververnieuwe afdeelingen
afdeelingen uit nog in
of lichtingsgedeelten
lichtingsgedeeltender
dermilitie,
militie,waaruit,
waaruit,na
nahunne
hunne
vroegde
vroegde oproeping van de jongere lichtingc:n
lichtingen of
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africhting, nieuwe
of althans
althans het
hetvrij
vrijbelangrijke
belangrijke
africhting,
nieuwe formatiën
formatiën konden
konden worden
worden sa mengesteld
mengesteld of
verloop kon worden
worden aangevuld.
aangevuld.
verloop
Ofschoon
Ofschoon de Koninklijke
Koninklijke machtiging
machtiging was verleend,
verleend, om desvereischt
desvereischt ook
ook den
den „gewa"gewapenden
op te roepen,
penden landstorm"
landstorm" op
roepen, werd
werd hiertoe
hiertoe voorloopig,
voorloopig, wegens
wegens de
degroote
grooteparticuliere
particuliereen
en
economische bezwaren,
bezwaren, hieraan
hieraan voor de
de oude
oude landstormplichtigen
landstormplichtigenverbonden,
verbonden,niet
nietovergegaan,
overgegaan,
behalve voor wat betreft
betreft de
de oud-kaderleden,
oud-kaderleden, ter
ter gedeeltelijke
gedeeltelijke tegemoetkoming
tegemoetkoming in
in den
dengrooten
grooten
behalve
kadernood. Het Departement
Departement van Oorlog
Oorlog opende
opende evenwel
evenwel de
de gelegenheid
gelegenheid tot
tot toetreding
toetreding tot
tot
den Vrijwilligen
Landstorm. Maar
Maar de
was gering,
gering, ook
ook wel
wel ten
tendeele
dee1ewegens
wegens
Vrijwilligen Landstorm.
de geneigdheid hiertoe was
bezwaren van
organisatie, bevelvoering,
bevelvoering, encadreering,
wapening enz.,
enz., die
die
bezwaren
van organisatie,
encadreering,tucht,
tucht, kleeding,
kleeding, wapening
op de welgezinden
van den
den
niet aanmoedigend
aanmoedigend op
welgezinden werkten.
werkten. Na de
de instelling
instelling van
van eene
eene Inspectie van
Landstorm
Landstorm (Febr. 1915) werden
werden deze
deze bezwaren
bezwaren gaandeweg
gaandeweg overwonnen
overwonnen en
en nam
nam de
de toeloop
toelooptoe;
toe;
overweldigend is
niet geworden.
geworden. Meer
Meer succes
succes hadden
hadden inineen
eenlater
latertijdperk
tijdperkde
de kaderkaderoverweldigend
is deze niet
landstormafdeelingen, gevormd
gevormd door
door vrijwillige
vrijwillige toetreding
toetreding van
van leerlingen
leerlingen van
van inrichtingen
inrichtingen
landstormafdeelingen,
hooger, middelbaar
middelbaar en meer
meer uitgebreid
uitgebreid lager
lager onderwijs,
onderwijs, die
dieintellectueel
intellectueelgeschikt
geschiktwaren
waren
van hooger,
tot een
een rang.
rang. Deze
Deze instelling
instellingvond
vondveel
veelbelangstelling
belangstellingen
engaf
gafgunstige
gunstigeuitkomsten.
uitkomsten.
voor opleiding
opleiding tot
Eene
belangrijke uitbreiding
weermacht werd eerst verkregen,
verkregen, toen
toen de
de Regeering
Regeering
Eene belangrijke
uitbreiding der weermacht
- inin1915
1915
- ten
ten einde
druk van
einde den
den druk
van den
den dienstplicht
dienstplichtvoor
voorde
deoudere
ouderemannen
mannenteteverlichten
verlichten
overging
het tusschenpoozend,
tusschenpoozend, opvolgend
opvolgend met
met onbepaald
onbepaald klein
klein verlof
verlof laten
laten gaan
gaan van
vande
de
overging tot het
landweerlichtingen,
van de
de oudere
oudere militielichtingen,
militielichtingen,terwijl
terwijl tot
tothet
hetopopsterkte
sterkte
landweerlichtingen, en
en na
na deze ook van
houden van de korpsen
korpsen onder
onder de
de wapens,
wapens, zooveel
zooveel mogelijk
mogelijk bij
bij het
hetmet
metverlof
verlofvertrekken
vertrekkenvan
van
houden
elke
of lichtingsgedeelte
lichtingsgedeelte een
een nieuwe
nieuwe lichting
lichtingofoflichtingsgedeelte
lichtingsgedeeltewerd
werdopgeroepen,
opgeroepen,
elke lichting of
hetzij van de opvolgende
opvolgende militielichtingen,
militielichtingen,hetzij
hetzijvan
vanden
denlandstorm,
landstorm,waartoe,
waartoe,na
nahet
hettot
totstand
stand
hetzij
1915 (St.bl.
(St.bl. 345),
345), alle
alle geschikten
geschikten eener
eenerjaarklasse
jaarklasse
komen
Wet van
van den
den 331sten
Juli 1915
komen van
van de
de Wet
asten juli
waren
behooren, die
reeds bij
bij de
de militie
militie ingelijfd
ingelijfd of
ofop
opandere
andere wijze
wijze ininwerkewerkewaren komen
komen te
te behooren,
die niet reeds
loting en
en de
de meeste
meesteredenen
redenen van
van
lijken
voren waren
waren bij
lijken dienst
dienst waren.
waren. Reeds
Reeds te
te voren
bij de
de militie de loting
vrijstelling vervallen, zoodat
zoodat feitelijk
feitelijk algemeene dienstplicht
dienstplicht was ontstaan.
ontstaan.
vrijstelling
deze maatregelen
maatregelen werd de
de sterkte
sterkte der
der weermacht,
weermacht, zooals
zooals deze
dezebij
bij
Tengevolge van
van al deze
Tengevolge
eene tweede mobilisatie
mobilisatie onder
onder de
de wapens
wapens zou
zouzijn
zijnen
enworden
wordengeroepen,
geroepen,geleidelijk
geleidelijkzeer
zeerbelangbelangbedroeg October
October 1918 in rond
rond getal
getal 450.000
450.000 hoofden.
hoofden.
rijk
rijk opgevoerd.
opgevoerd. Zij
Zij bedroeg
De encadreering
encadreering der
der krijgsmacht
krijgsmacht op
op oorlogsvoet
oorlogsvoet was
was bij
bijdedemobilisatie
mobilisatieverregaand
verregaand
onvoltallig, onvermijdelijk
onvermijdelijk gevolg
vroegere tekortkomingen
tekortkomingen en
verzuimen der
der legerlegeronvoltallig,
gevolg van
van vroegere
en verzuimen
organisatie, waartegen
waartegen de militaire autoriteiten herhaaldelijk
herhaaldelijk hadden gewaarschuwd.
gewaarschuwd. Nu
Nu moest
moest
uit alle bronnen, die iets
iets tot
tot aanvulling
aanvulling konden
konden opbrengen,
opbrengen, worden
worden geput:
geput: vrijwilligers,
vrijwilligers, gepengepensionneerden,
landstorm, enz.
Eene hooggewaardeerde
hooggewaardeerde bijdrage
leverde het
het NederNedersionneerden, landstorm,
enz. Eene
bijdrage hiertoe
hiertoe leverde
landsch-Indisch Leger
Leger met
met de
de talrijke
talrijke officieren
officieren en
en ook
ook eenige
eenigeonderofficieren,
onderofficieren, die
die hier
hiertete
landsch-Indisch
lande
hebben tijdens
tijdens den
den geheelen
geheelen duur
duur van
van den
den oorlog
oorlogvele
veleen
enuituitlande met verlof vertoefden; zij hebben
muntende
diensten
bewezen.
muntende
bewezen.
Overigens werd
kaderopleiding hervat, noodra
zoodra de algemeene
algemeene toestand
toestand zulks
zulks toeliet.
toeliet.
Overigens
werd de kaderopleiding
van verlofskader
verlofskader ontwikkelde
ontwikkelde zich gaandeweg
gaandeweg op groote
groote schaal,
schaal, ook ten
ten einde
einde tetevoorzien
voorûen
Die van
de sterke
sterke afvloeiing
afvloeiing door
door verloven
verloven en de
de behoefte,
behoefte, ontstaande
ontstaande door
door de
de hiervoren
hiervoren omschreomschrein de
sterke uitbreiding der
der landmacht.
landmacht. Daar behoefte en
en tijd
tijd drongen,
drongen, konden
konden de
deduur
duuren
endede
ven sterke
deaanwijzing
aanwijûng
der opleiding
opleiding niet
niethoog
hoogworden
wordenopgevoerd.
opgevoerd.Verkeerdelijk
Verkeerdelijk werd
werd ook
ookbij
bijde
eischen der
Wet van
van den
den23sten
23sten
der candidaten
candidaten geen
gehouden; eerst
bij de Wet
der
geen voldoend
voldoend scherpe
scherpe schifting
schifting gehouden;
eerst bij
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blz. 209). Tengevolge van
Mei 1917
I9I7 (St.bl.
(St.bI. 4II)
werd kaderplicht
kaderplicht ingevoerd (vergelijk
(vergelijk bh;.
van dit
dit alles
alles
411) werd
- ongeacht
ongeacht vele
vele goede
goede en
en bruikbare
bruikbare elementen
algemeene
gehaltevan
vanhet
hetgevormde
gevormde
liet -elementen -hethet
algemeene
gehalte
verlofskader te
Het ontbrak
ontbrak zeer velen aan
aan overwicht en
en geschiktheid
geschiktheid tot
tot uituitverlofskader
te wenschen
wenschen over.
over. riet
Ditwerkte
werktenatuurlijk
natuurlijkzeer
zeerten
ten
oefening van gezag,
gezag, en
en helaas
helaas sommigen
sommigen ook
ook aan
aan plichtsgevoel.
plichtsgevoel.Dit
nadeele van
tucht bij
bij de
de troepen.
troepen.
nadeele
van de tucht
De geoefendheid
geoefendheidder
der troepen
troepen voldeed
voldeedonmiddellijk
onmiddellijkna
nade
de mobilisatie
mobilisatieniet
nietaan
aande
deeischen,
eischen,
welke
gevolg
van
belangrijkgehalte
gehalteaan
aanonvolledig
onvolledig
welke men
men aan
aan een
een oorlogsleger
oorlogslegerstellen
stellenmoet
moet-gevolg
van
hethet
belangrijk
geoefende
"viermaanders" en
de weinige
weinige en
envluchtige
vluchtigeherhalingsoefeningen
herhalingsoefeningender
deroudere
oudere
geoefende „viermaanders"
en van de
landweermannen. Door
opgewekt oefenen
oefenen verbeterde
verbeterde weldra
weldra de
de toestand;
toestand; vóór
vóór
landweermannen.
Door intensief
intensief en opgewekt
het einde van
van 1914
I9I4 konden
konden onze
onzetroepen
troepenten
tenvolle
vollevoor
voorhunne
hunnetaak
taakberekend
berekendworden
wordengeacht.
geacht.
De voeding
van den
den soldaat
soldaat was
was van den
den aanvang
aanvang af goed en is dit
dit doorloopend
doorloopendgebleven.
gebleven.
voeding van
Zelfs in den
den tijd
tijd van
van den
dengrootsten
grootstenlevensmiddelennood
levensmiddelennoodhier
hiertetelande
landeontbrak
ontbrakhet
hetden
densoldaat
soldaat
hijeen
eendagrantsoen,
dagrantsoen, vele
vele malen
malen grooter
grooter dan
dan dat
dat van
van den
denaan
aan
aan weinig
weinig of niets
niets en
en genoot
genoothij
aan
distributie onderworpen
onderworpen burger.
burger. Het
Het Opperbevel
Opperbevel achtte
achttedit
ditbeslist
beslistnoodzakelijk,
noodzakelijk,om
omde
detroepen
troepen
wasbovendien
bovendieneen
eender
derkrachtigste
krachtigstemiddelen
middelen
strijdvaardigen toestand te houden.
houden. Het
Hetwas
physiek in strijdvaardigen
tot het
het bewaren
bewaren van
van eene
eene goede
goede stemming.
stemming.
De geest
geest van
van het
het leger
leger was
was in
in den
denbeginne
beginnezeer
zeergoed.
goed.De
Denuchtere
nuchtereHollandsche
Hollandschenatuur
natuur
sloot wel is waar
waar elke
opgewekt aan
aan hetgeen
hetgeendede
elke geestdrift
geestdrift uit;
uit; doch
doch men
men voldeed
voldeed gewillig
gewillig en
en opgewekt
wettelijke
ongeacht den
den eentonigen,
eentonigen, afmattenden
afmattenden grensdienst,
grensdienst,
wettelijke verplichting nu eenmaal eischte, ongeacht
de inspannende
inspannende oefeningen en het
het geestdoodende
geestdoodende graafwerk
graafwerk in de stellingen.
stellingen. Er
Erwerd
werdintusintusschen ook niets verzuimd,
verzuimd, om
om bij
bij den
den langen
langen duur
duur van
van den
den gemobiliseerden
gemobiliseerden toestand
toestand de
de stemstemaa lde bezoeken
ming goed
goed te houden.
houden. Hare
Hare Majesteit
Majesteit de
de Koningin
Koningin gaf
gaf door
door Hare
Hare herh
herhaalde
bezoeken aan
aan
ming
Het
oefeningw, kantonnementen
kantonnementen en
en stellingen
stellingen blijk
blijk van
van Hare
Hare levendige
levendigebelangstelling.
belangstelling.Het
de oefeningen,
Oorlog stelde op
op onbekrompen
onbekrompen wijze beschikbaar,
beschikbaar, wat
het geestelijk
geestelijk en
en
Departement van Oorlog
wat voor het
Alspoedig
spoedigna
nade
demobilisatie
mobilisatie
stoffelijk
der soldaten
soldatenininbillijkheid
billijkheidkon
konverlangd
verlangdworden.
worden.Al
stoffelijk welzijn der
een stelsel
stelselvan
vanbeurtelingsche
beurtelingscheperiodieke
periodiekeverloven,
verloven,met
metreizen
reizenvoor
voorRijksrekening,
Rijksrekening, ingeingewerd een
voerd, welke
welke verloven
verloven weldra
weldrazooveel
zooveelwerden
werdenuitgebreid,
uitgebreid,als
alsmet
metde
deeischen
eischenvan
van den
den dienst
diensten
en
slechts eenigszins
eenigszins vereenigbaar
vereenigbaar was.
was. Bovendien
Bovendien
van gereedheid bij onverwachte gebeurtenissen slechts
bate der
der algemeene
algemeene economische
economische belangen
belangenop
opgroote
grooteschaal
schaalpersoonlijke
persoonlijke en
en massamassawerden ten bate
verloven van
diedie
- zij
zijmogen
mogenonvermijdelijk
onvermijdelijk geweest
voorhet
het
verloven
vanlangeren
langerenduur
duurverleend,
verleend,
geweestzijn
zijn- voor
militair belang
belang hoogst
hoogst schadelijk
schadelijkwaren,
waren, omdat
omdat zij
zij eene
eene voortdurende
voortdurende afwisseling
afwisselingvan
vandedeofficieren
officieren
militair
en onderofficieren
onderofficieren bij
nadee1e van
van de
de oefeningen
oefeningenen
ende
de
bij de
de korpsen
korpsen tengevolge
tengevolge hadden,
hadden, zeer
zeer ten nadeele
tucht. Reeds
Reeds in
inSeptember
September1914
I9I4kwam
kwamhet
hetinstituut
instituutder
dergeestelijke
geestelijkeverzorging
verzorgingdoor
doorveldpredikers
veldpredikers
stand, dat
dat later
later nog
nog werd
werd uitgebreid
uitgebreid en
en verbeterd.
verbeterd. De
Destichting
stichtingvan
vantijdetijdeen aalmoezeniers tot stand,
en
lijke militaire
militaire tehuizen
tehuizen ininofofnabij
nabijdedekampen
kampenenenkantonnementen
kantonnementen werd
werd aangemoedigd
aangemoedigd en
lijke
gesteund. Veel
Veel werd
werdgedaan
gedaanvoor
voorlager,
lager,meer
meeruitgebreid
uitgebreidlager
lageren
envakonderwijs
vakonderwijsvoor
voorde
de gemobiligemobiligesteund.
seerden, zoowel om
om hen
hen in
instaat
staattetestellen
stellenhun
hunvrijen
vrijentijd
tijdaangenaam
aangenaamen
ennuttig
nuttigdoor
doortetebrengen,
brengen,
als om
omhun
huneenige
eenigeintellectueele
intellectueeleofofpractische
practischewinst
winsttetebieden,
bieden,die
diehen
hennanademobilisatie
demobilisatiemaatmaatschappelijk
eenige vergoeding
vergoeding zou
zou kunnen
kunnen schenken
schenken voor
voor de
de
schappelijk sterker
sterkerzou
zou doen
doen staan
staan en
en hun eenige
achteruitzetting in den levensstrijd,
levensstrijd, die
die voor
voor velen
velen het
hetgevolg
gevolgvan
vanhun
hunlangdurig
langdurigverblijf
verblijfonder
onder
de wapenen zou zijn. De voor
voor dit
dit doel
doel in
in het
hetleven
levengeroepen
geroepenAfdeeling
MdeelingO.
O.en
enO.
O.(Ontwikkeling
(Ontwikkeling
en Ontspanning)
Ontspanning) van
het Algemeen
Algemeen Hoofdkwartier
Hoofdkwartier heeft
reuzenarbeid verricht.
De
van het
heeft een
een reuzenarbeid
verricht. De
athletiek werd
werd door
door het
het Departement
Departementvan
vanOorlog
Oorlogen
enhet
hetOpperbevel
Opperbevel
beoefening van sport en athletiek
223
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aangemoedigd en gesteund. De uitkomsten gaven bij yele korpsen in ruime mate reden tot
voldoening. Ook een aantal particulieren en plaatselijke organis3ties en commi~sies gaven zich
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Vervoerbewij:>;en en verlofpassen waren de meest begeerde bescheiden voor de gemobiliseerde weermacht.

veel moeite en besteedden belangrijke kosten ter veraangenaming van het leven der soldaten,
zoowel door het stichten van cursussen, als door het organiseeren van ontspanningsavonden,
voordrachten, muziek en zang, het zenden van versnaperingen en lectuur, enz. In dit verband
:224

mag hier de
mag
de (thans
(thansKoninklijke)
Koninklijke) Nederlandsche
Ned~rlandsche Vereeniging
Vereeniging Ons
Leger met
eere worden
worden
Ons Leger
met eere
I9II werd opgericht
opgericht met
de belangstelling
belangstelling van
Natie voor
voor een
een
genoemd,
genoemd, die
die in
in 1911
met het doel, de
van de Natie
deugdelijk leger
leger te
te wekken
wekken en
en te
te verhoogen
verhoogen en
en in 't
deugdelijk
't algemeen de
de nationale
nationale gevoelens
gevoelens des
des volks
volks
te sterken.
te
sterken. Zij
Zij heeft zich
zich gedurende
gedurende de
de mobilisatiejaren
mobilisatiejaren in
in den
den hiervoren
hiervoren gemelden
gemelden zin
zinzeer
zeer
verdienstelijk jegens
jegens onze
onze soldaten,
soldaten, in 't bijzonder
bijzonder die aan
aan de
de grenzen,
grenzen, gemaakt
gemaakt en
en voorts
voorts een
een
verdienstelijk
Rustoord
Apeldoorn gesticht voor herstellende
herstellende militairen,
militairen, terwijl
terwijl zij door
door het
het houden
houden van
van
Rustoord te
te Apeldoorn
„legerdagen" in
in verschillende
verschillende steden de
"legerdagen"
de burgerij
burgerij meer
meer bekend
bekend trachtte
trachtte te
te maken
maken met
met de
deververschillende wapens
wapens en
en diensten
schillende
diensten van
van het
het leger
leger en
enhare
harebelangstelling
belangstelling daarvoor
daarvoor hoopte
hoopte op
op tete
wekken.
Al
voorgaande heeft
geest der
der troepen
troepen niet
niet gemist.
gemist.
Al het voorgaande
heeft zijn
zijn gunstigen
gunstigen invloed
invloed op
op den geest
algemeen
Men
tijdelijkeenenplaatselijke
plaatselijke verstoringen
verstoringen daargelaten
Men kan
kan zeggen,
zeggen,dat
datdeze
deze- tijdelijke
daargelaten- inin't 'talgemeen
voortdurend
gebleven. In
In't'tbijzonder
bijzonderwanneer
wanneer er
er van
van den
dentroep
troepeen
eenactief
actiefoptreden,
optreden,
voortdurend goed
goed is gebleven.
krachtsuiting verlangd
verlangd werd,
werd, kwamen
kwamen de
de goede
goede eigenschappen
eigenschappen van
van den iIolHoleene werkelijke
werkelijke krachtsuiting
landschen soldaat aan het licht. Zoo
Zoo b.v. bij de ontvangst, bewaking en verzorging der honderdduizenden Belgische vluchtelingen
vluchtelingen in
inOctober
October1914;
I9I4;bij
bijdedeinterneering
interneeringkort
kortdaarna
daarnavan
vanruim
ruim
32.000 Belgische
32.000
Belgische en 175o
I750 Engelsche
Engelsche militairen;
militairen; bij
bij het
hetoptreden
optredentegen
tegentalrijke
talrijke schendingen
schendingen
van
gebied door
door vreemde
vreemde vliegtuigen;
vliegtuigen; bij
bij de
de beteugeling
beteugeling van
van ongeregeldheden
ongeregeldheden in ververvan ons gebied
I9I6; bij
bij de
deontvangst,
ontvangst,ververschillende
steden; bij
bij den
denwatersnood
watersnood in
in Noord-Holland
Noord-Holland begin
begin 1916;
schillende steden;
zorging
doorvoering van
van duizenden
duizenden Fransche
Fransche vluchtelingen in October
October 1918.
I918. Bij
Bij alaldeze
deze
zorging en doorvoering
hun plicht
plichtgedaan,
gedaan, zich
zich
gelegenheden
troepen vele
diensten bewezen
bewezen en
enopgewekt
opgewekt hun
gelegenheden hebben
hebben de
de troepen
vele diensten
groote
blijk gegeven,
gegeven, waar
waar dit
dit pas
pas gaf,
gaf,van
vankalmte,
kalmte,tact
tactenenhulpvaarhulpvaargroote inspanning
inspanning getroost
getroost en blijk
digheid.
Maar.••.
.... ook
Maar
ookdedetucht
tuchtbij
bijdedetroepen
troepenwas
was "Hollandseh",
ondergeschiktheid
„Hollandsch", een soort ondergeschiktheid
„bij onderling
en gehoorzaamheid
gehoorzaamheid "bij
onderlinggoedvinden",
goedvinden", meer
meer voortspruitende
voortspruitende uit vrees
vrees voor
voor straf
straf
of voor
voor onthouding
onthouding van
van verlof,
verlof, dan
dan uit
uit innerlijk
innerlijk tuchtgevoel
tuchtgevoel en plichtbesef,
plichtbesef, maar
maar die
die toch
toch bij
bij
kalmen en gemoedelijken
gemoedelijken aard
aard van de meerderheid
meerderheid der
der dienstplichtigen,
dienstplichtigen, onder
onderde
deleiding
leiding
den kalmen
van tactvolle
tactvolle meerderen,
meerderen, tot
vrij bevredigenden
bevredigenden toestand
toestand leidde.
Toen echter
echter de
de encaencavan
tot een vrij
leidde. Toen
deel kwam
kwam te
te bestaan
bestaan uit
uitjong
jongen
enonervaren
onervarenverlofsverlofsdreering der korpsen voor een overwegend deel
kader, waarvan
waarvan velen
zelf krijgstuchtelijk
krijgstuchtelijk zwak
stonden en
en waaraan
waaraan niettemin
niettemin dikwijls
dikwijls tot
tot
kader,
velen zelf
zwak stonden
zelfs compagniescommando's
compagniescommando's moesten
worden
toevertrouwd,
bleven
de
ernstige
gevolgen
moesten worden toevertrouwd, bleven de ernstige gevolgen
hiervan niet uit.
uit. Diefstal,
Diefstal,vervalsching
vervalschingvan
vanverlofpassen,
verlofpassen, simuleeren,
simuleeren,vernielzucht,
vernielzucht,verzuimen
verzuimen
hiervan
opzichte van
van den
denmilitairen
militairengroet,
groet,smokkelen,
smokkelen,ongeoorloofde
ongeoorloofde afwezigheid,
afwezigheid,kwamen
kwamen veelveelten opzichte
vuldig voor.
voor.
Maar er was een nog
nog veel
veelernstiger
ernstigeroorzaak
oorzaak voor
voor een
een minder
minder gunstigen
gunstigentuchttoestand.
tuchttoestand.
Maar
WILHELMINA in Haar
Haar Kerstgroet
Kerstgroet
De stemming
stemmingen
engezindheid
geûndheidininden
den
lande,
waarvan
Koningin
De
lande,
waarvan
Koningin
WILHELMINA
aan
Volk op 25 December 1914
aan Haar
Haar Volk
I914 nog
nog mocht
mocht getuigen:
getuigen:
.
"Er isis veel
veelstof
stoftottot
dankbaarheidininonzen
onzengrooten,
grooten,doch
dochmoeilijken
moeilijken tijd.
tijd. Een
Eenverver„Er
dankbaarheid
ûnvan
vaneenheid
eenheidenensaamhoorigheid
saamhoorigheidtreedt
treedtons
onstegemoet,
tegemoet;onderlinge
onderlingewaardeering
waardeeringen
en
heffende zin
:samenwerking
op
velerlei
gebied
valt
waar
te
nemen;
naarmate
de
nooddruft
stijgt,
wordt
samenwerking op velerlei gebied valt waar te nemen; naarmate de nooddruft stijgt, wordt
.de liefde
liefde overvloediger",
overvloediger",
.die stemming
stemming en
en gezindheid
gezindheid begon
begon helaas
helaas alalspoedig
spoedigdaarna
daarnateteveranderen.
veranderen.Naarmate
Naarmate het
het
.die
.hoofdtooneel
noofdtooneel der
der krijgsverrichtingen
krijgsverrichtingen in
in België
Belgiëzich
zichmeer
meervan
vanonze
onzezuidergrenzen
zuidergrenzeJ;1had
hadverwijderd,
verwijderd,
begon het
het gevoel
gevoel van
vandreigend
dreigend gevaar
gevaar voor
voor ons
ons land
land teteverzwakken.
verzwakken. De
Depolitieke
politiekeen
ensociale
sociale
begon
.
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verdeeldheid herleefde;
tot critiek
critiek op
opRegeering
Regeering en
engezag
gezagwerd
werdweer
weervaardig.
vaardig.Een
Een
verdeeldheid
herleefde; de
de zucht tot
bijzonder dat,
dat, hetwelk
hetwelk tegenover
tegenover het
hetlegerinstituut
legerinstituut
deel der
der Volksvertegenwoordiging,
Volksvertegenwoordiging, in 't't bijzonder
als zoodanig
als
zoodanig vijandig
vijandig stond, gesteund
gesteund door
door anti-militaristische
anti-militaristische dagbladen,
dagbladen, gingen
gingen zich te
te
buiten in aanvallen
aanvallen en
en klachten
klachten tegen
tegen de
de Regeering,
Regeering, de
demilitaire
militaireautoriteiten
autoriteiten en
endedelegertoelegertoestanden,
waarin op kwistige
kwistige wijze
wijze met
metonwaarheid,
onwaarheid, overdrijving
overdrijving en
en vervalsching
vervalsching der
derfeiten
feiten
standen, waarin
werd gewerkt, ten einde
einde het
hetgezag
gezagteteondermijnen.
ondermijnen.Er
Erwerd
werdverkondigd,
verkondigd,dat
datdedeonverzwakte
onverzwakte
' f:C^:^
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Bezoek
van H.
H. M.
M. de
deKoningin
Koninginaan
aandedegemobiliseerde
gemobiliseerdetroepen
troepenininNoord-Brabant.
Noord-Brabant. Revue
Revue op
op de
de MolenMolenBezoek van
heide nabij
nabij ..Gilze-Rijen
Gilze-Rijen op
(Uit de
deverzameling
verzameling van
van den
den gep.
gep. Lt.-Genl.
Lt.-Gen!. P. W.
WEBER).
heide
op18
18Mei
Mei 1916.
1916. (Uit
W. WEBER).

handhaving onzer
diensthandhaving
onzer gereede
gereedemacht
machtonnoodig
onnoodigen
eneen
eenniet
niettete verantwoorden
verantwoordendruk
drukop
op de dienstEr werd
werd zonder
zonderophouden
ophoudenen
ensteeds
steedskrachtiger
krachtigeraangedrongen
aangedrongenop
opgedeeltelijke,
gedeeltelijke,
was. Er
plichtigen was.
ver doorgevoerde demobilisatie,
demobilisatie, zelfs
zelfs op
opoogenblikken,
oogenblikken,waarop
waarop het
hetaan
aan ingewijden
ingewijdenbekend
bekendwwas,
as ,
Regeering voor
voor hoogst
hoogst dreigende
dreigende moeilijkheden
moeilijkheden met
met een
eenofofmeer
meerder
deroorlogvoerenden
oorlogvoerenden
dat de Regeering
stond. Wanneer
Wanneer men nu aan
aan de
de gemobiliseerden,
gemobiliseerden, die
die door
door hun
hun dienstplicht
dienstplichtreeds
reedsernstig
ernstigbebeproefd werden
werden en evenzeer
evenzeer van
van den
den economischen
economischen toestand
toestand des
des lands
lands te
te lijden
lijden hadden,
hadden, gaat
gaat
proefd
hun verblijf
verblijf onder
onder de
de wapenen
wapenen onnoodig
onnoodig isisen
enten
tenonrechte
onrechtewordt
wordtgevorderd;
gevorderd;
voorhouden, dat hun
hun dan
dan verder
verder vertelt,
vertelt, dat
dat zij
zij verschrikkelijk
verschrikkelijk slecht behandeld
behandeld worden;
worden; wanneer
wanneer
wanneer men hun
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hun chefs
chefs belastert
belastert en
en afbreekt,
afbreekt, als
als verwaarloozende
verwaarloozende hun plichten tegenover
tegenover hun
hun onderondermen hun
geschikten,
dan kan
kan men
men zich niet verbazen,
geschikten, dan
verbazen, als in het
het leger
leger slechtgezinden
slechtgezinden hun
hun invloed
invloed uituitbreiden en
anderen meesleepen.
getracht den geest van
van het
het leger
leger te
te vergiftigen,
vergiftigen, in
in
breiden
en anderen
meesleepen. Men heeft getracht
plaats
van
de
Regeering
en
de
militaire
autoriteiten
te
steunen
in
hun
zware
taak.
plaats van
Regeering
de militaire autoriteiten te steunen in hun zware taak.
Onder deze
den langen
langen duur
duur van
van den
dendéprimeerenden
déprimeerendentoestand,
toestand,
deze omstandigheden en bij den
men het in
in hooge
hooge mate
matewaardearen,
waardeeren, - dat
dat de geest
geest
moet men zich
zich verwonderen
verwonderen —
- en
en moet men
van
leger nog
nog betrekkelijk
betrekkelijk zóó goed
goed isisgebleven.
gebleven.Maar,
Maar,gegeven
gegevendedehiervoren
hiervorengeschetste
geschetste
van het leger
noodig - een minder
minder aangename
aangename verwisseling
verwisselingvan
vankwartier,
kwartier,
tuchttoestanden, was
tuchttoestanden,
was er
er niet veel noodig
schorsing
der
verloven
om de
de
een wat
wat te
te karig
karig uitgevallen
uitgevallen maaltijd,
maaltijd, en
en boven
boven alles
alles eene
eene
der verloven
stemming
doen wankelen
wankelen en
en zelfs
zelfs verzet
verzeten
enongeregeldheid
ongeregeldheidtetedoen
doenontstaan.
ontstaan.
stemming te doen
1918 had.
had. de DuitDuithet Westfront
Westfront in den
den zomer
zomer en
en herfst
herfst van
van 1918
Het Entente-offensief op het
schers
genoodzaakt tot
volledigen terugtocht
voet, tengevolge
tengevolge waarvan
waarvan in
inde
de
schers genoodzaakt
tot een volledigen
terugtocht voet
voet voor voet,
van October
October ook
ook hun
hun Vlaamsche
Vlaamsche front
front gaandeweg
gaandeweg achteruit
achteruit werd
werd gedreven.
gedreven. DaarDaareerste helft van
mee trad de toestand
toestand in,
in, waarvan
waarvan de
de mogelijkheid
mogelijkheid reeds
reeds lang
langtetevoren
vorendoor
doorhet
hetNederlandsche
Nederlandsche
Opperbevel
dat door
door het
hetterugkeeren
terugkeeren van
van het
hetkrijgsbedrijf
krijgsbedrijf in
in de
denabijheid
nabijheidonzer
onzer
Opperbevel was voorzien, dat
grenzen
rechtstreeksch gevaar
gebied zou
zoukunnen
kunnenontstaan.
ontstaan.
grenzen opnieuw rechtstreeksch
gevaar voor
voor schending van ons gebied
Men moest
moest toch
toch rekening
rekening houden
houden met
met de
dekans,
kans,dat
dat.de
inBelgië
Belgiëstrijdende
strijdendeDuitsche
Duitschetroepen,
troepen,
.de in
zegevierende Entente-legers
Entente-legers met
met omvatting
omvatting of
of afsnijding
afsnijding bedreigd,
bedreigd, hun
hunterugtocht
terugtocht
door
door de zegevierende
en alsdan
alsdan wellicht
wellicht niet
niet
door Nederland
Nederland (Zuid-Limburg)
(Zuid-Limburg) heen
heen zouden
zouden willen
willenvolbrengen
volbrengen 1) en
door
geneigd zouden zijn,
zijn, zich
zichtetelaten
latenontwapenen
ontwapenenen
eninterneeren,
interneeren,terwijl
terwijlevenzeer
evenzeerde
demogelijkheid
mogelijkheid
moest
worden overwogen,
overwogen, dat het
het operatieplan
operatieplan der
der Entente-legers
Entente-legers het
het van
van hun
hunstandpunt
standpunt
moest worden
noodig zou kunnen
kunnen maken
maken ons
ons gebied
gebied tetegebruiken,
gebruiken,om
om eene
eenebeslissende
beslissende manoeuvre
manoeuvre tegen
tegen
noodig
den
Duitschen tegenstander
tegenstander te
te kunnen
kunnenvolbrengen.
volbrengen.
den Duitschen
Met het
het oog
oog op
opdeze
dezeomstandigheden
omstandighedengaf
gafdedeNederlandsche
NederlandscheRegeering
Regeeringden
denOpperOpperZij het
het in
indit
dittijdsgewricht
tijdsgewrichtbeslist
beslistnoodzakelijk
noodzakelijk
bevelhebber uitdrukkelijk
bevelhebber
uitdrukkelijktete kennen,
kennen, dat
dat Zij
naar buiten duidelijk te doen
doen blijken,
blijken, dat
dat Zij
Zij vastbesloten
vastbesloten was
was vast
vast te
te houden
houden aan
aan Hare
Hare
achtte, naar
onzijdigheid en elke schending van
van Nederlandsch
Nederlandsch gebied
gebied met
met kracht
kracht van
van wapenen
wapenen te
te keeren.
keeren.
onzijdigheid
Dit zeer
zeer juiste
juiste standpunt
standpunt moest
moest onvermijdelijk
onvermijdelijk tot eenige
eenige voorzorgen
voorzorgen leiden,
leiden, met
met het
hetoog
oog
op de,
de, door
door de
de uitgebreide
uitgebreide verloven,
verloven, zeer
zeer verzwakte
verzwakte korpsen
korpsen in de
de grensstreek
grensstreek en de
de mogelijkmogelijkheid, dat
dat verplaatsing
verplaatsing van
troepen uit het
het hart
hart des
des lands
landsnaar
naar Noord-Brabant
Noord-Brabant of
of Limburg
Limburg
heid,
van troepen
kunnen worden.
worden. Ofschoon
Ofschoon de
de Regeering
Regeering aa
aanvankelijk
gedeeltelijke
plotseling noodig zou kunnen
nvankelijk een gedeeltelijke
tweede mobilisatie
mobilisatie overwoog,
overwoog, bepaalde
bepaalde Zij
Zij zich
zich ten
ten slotte
slotte voorloopig
voorloopig tot
tot het
het schorsen
schorsen van
van de
de
periodieke verloven,
meest bescheiden
bescheiden voorzorg,
voorzorg, die
die in
inde
degegeven
gegevenomstandigheden
omstandighedendenkdenkperiodieke
verloven, de meest
baar was.
Tijdelijke Voorzitter
Voorzitter van
van den
den Ministerraad
Ministerraad deed
deed hiervan
hiervan mededeeling
mededeeling in
in de
de
baar
was. De Tijdelijke
23 October.
October.
vergadering
IIde Kamer
Kamer van
van 23
vergadering van
van de
de Ilde
Opperbevelhebber had
had reeds,
reeds, bij
bij eene
eene vorige
vorigealgemeene
algemeene schorsing
schorsingder
derverloven,
verloven,
De Opperbevelhebber
de militaire
militaire autoriteiten
autoriteiten en
entroepencommandanten
troepencommandanten opgedragen,
opgedragen, hunne
hunne ondergeschikten
ondergeschikten tete
doen
kennen, dat de
de Regeering
Regeering zich
zich ten
tenvolle
vollerekenschap
rekenschap gaf
gafvan
vande
debezwaren,
bezwaren,welke
welkevoor
voor
doen kennen,
I) Dit geschiedde
geschiedde feitelijk door
door Duitsche
Duitsche grens23 November,
November, doch nu met
met toestemming
toestemming onzer
onzer Regeering,
aflegging der
wa pe nen.
der wapenen.

en etappentroepen
etappentroepen (70.000
van 14
14 tot
tot
(7o.000 man)
man) van
en
na
wapenstilstand
na het sluiten van
den
van den
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vele dienstplichtigen
dienstplichtigen uit
uit dezen
dezenmaatregel
maatregel voortvloeiden,
voortvloeiden, doch
dochhen
henaan
aantetemanen
manentetevertrouwen,
vertrouwen,
dat de Regeering hunne
hunne persoonlijke
persoonlijke belangen
belangen niet
niet uit
uit het
hetoog
oogverloor,
verloor,en
endaarmee
daarmeezorgvuldig
zorgvuldig
rekening
zooveel eischen
eischen van
van hoogere
hooge re orde,
orde, door
door het
hetregeeringsregeeringsrekening zou houden, zoodra en voor zooveel
toelaten. De
Decommandanten
commandanten ontvingen
ontvingen verder
verderopdracht,
opdracht,
beleid voorgeschreven,
beleid
voorgeschreven, dit
dit zouden toelaten.
hunne
ondergeschikten op
ernstige en bezadigde
bezadigde wijze
wijze de
de gevaren
gevaren en
enmoeilijkheden
moeilijkhedenonder
onder
hunne ondergeschikten
op ernstige
het oog te brengen, waaraan
waaraan Nederland onder de toenmalige politieke en militaire
militaire verhoudingen
verhoudingen
was
blootgesteld, hen te
te wijzen
wijzen op
opdedenoodzakelijkheid
noodzakelijkheid van
vaneen
eenvastberaden
vastberadenen
enwaakzaam
waakzaam
was blootgesteld,
regeeringsbeleid en op
op de
de volstrekte
volstrekte ontoelaatbaarheid
ontoelaatbaarheid van tegenwerking
tegenwerking in
in het
hetleger
leger ten
tenaanzien
aanzien
van de door
door de
de Regeering
Regeering in
in's'sLands
Landsbelang
belangnoodzakelijk
noodzakelijk geachte
geachte en
enbevolen
bevolenvoorzorgen.
voorzorgen.
van
officieren moesten
moesten hunne
hunne soldaten
soldatenin
inhun
hunbelang
belangaanmanen
aanmanen tot
totberusting
berustingininhet
hetonvermijdeonvermijdeDe officieren
lijke, hen nadrukkelijk
nadrukkelijk wijzen
de voor
voor hen
hen schadelijke
schadelijke gevolgen
gevolgen van
van elk
elk
lijke,
wijzenop
op hun
hun plicht
plicht en
en op de
vergrijp
tucht.
vergrijp tegen
tegen de tucht.
Nietteminverwekte
verwektede
deschorsing
schorsingder
derverloven
verlovenop
op2323Oct.
Oct.1918
1918bij
bijverschillende
verschillendekorpsen,
korpsen,
Niettemin
eene geprikkelde
geprikkelde stemming,
stemming,welke
welkehier
hierenendaar
daaraanaanbuiten hetzuidelijk
het zuidelijk grensgebied gelegerd, eene
gaf tot lichte
lichte ongeregeldheden,
ongeregeldheden, onder
onder voorwendsel
voorwendsel van
van kleine
kleine grieven
grieven zonder
zonder reëele
reëele
leiding gaf
algemeene mobilisatiemoeheid
mobilisatiemoeheid moge
mogedaarbij
daarbijmede
medeeen
eenrol
rolhebben
hebbengespeeld.
gespeeld.
beteekenis. Eene
Eene algemeene
Echter ontaardde
de Harskamp
Harskamp op 25
25 en
en 26
26October
Octoberinineen
een
Echter
ontaardde deze
deze stemming
stemming bij
bij de
de troepen in de
ernstig
tengevolge van
van onverantwoordelijke
onverantwoordelijke nalatigheid
nalatigheid in
in doeltreffend,
doeltreffend, voorbevoorbeernstig oproer,
oproer, tengevolge
in krachtige
krachtige leiding
leiding bij
bij het
hetonderdrukken
onderdrukken der
der ongeregeldheden
ongeregeldheden van
van de
de
hoedend optreden en in
der commandanten,
commandanten,alsmede
alsmededoor
doorgebrek
gebrekaan
aanplichtsbetrachting
plichtsbetrachtingbijbijeen
een
deelder
derofficieren
officieren
zijde der
deel
onderofficieren, zoodat
het oproer
oproer slechts
slechts door
door het
hetinitiatief
initiatiefvan
vanenkele
enkeleflinke
flinke
en onderofficieren,
zoodat ten
ten slotte het
officieren, onderofficieren
onderofficieren en soldaten
soldaten werd
werd uitgedoofd.
uitgedoofd.
Het gebeurde gaf
gaf aanleiding tot groote
groote opschudding
opschudding in
in den
den lande
landeen
enlangdurige
langdurigeberaadberaadslagingen
de Ilde
IIdeKamer,
Kamer,waarbij
waarbijde
deoproerlingen
oproerlingenvrij
vrijalgemeen
algemeenals
alsslachtoffers,
slachtoffers,bijna
bijnaals
als
slagingen in de
Minister van
van Oorlog
Oorlog.legde de
de volle
volleverantwoordelijkheid
verantwoordelijkheid voor
voor
helden, werden beoordeeld. De Minister
alles,
wat er
eraan
aanden
dengeest
geest
leger
ontbrak,zonder
zondervoorbehoud
voorbehoud op
opde
deschouders
schouders der
der
alles, wat
in in
hethet
leger
ontbrak,
officieren. Van
Van de
de reusachtige
reusachtige en
enschier
schieronoverkomelijke
onoverkomelijke moeilijkheden,
moeilijkheden, waartegen
waartegen de
delegerlegerleiding
en het
hetofficierskorps
officierskorpsvier
vierjaren
jarenlang
langhadden
haddentetestrijden
strijdengehad
gehad en
enmet
metde
degrootste
grootste
leiding en
inspanning
toewijding gestreden
Minister nimmer
nimmer iets
ietsvernomen
vernomen tete
inspanning en
en toewijding
gestreden hadden,
hadden, scheen
scheen de
de Minister
hebben.
in volledige
volledigeovereenovereenNaar aanleiding
aanleiding van de
de door
doorden
denOpperbevelhebber,
Opperbevelhebber, in overleg en in
Naar
stemming met
met den
den Minister
Ministervan
van Oorlog
getroffen tuchtmaatregelen,
tuchtmaatregelen, verklaarde
verklaarde de leider
leider der
der
stemming
Oorlog getroffen
S. D. A.
A. P.
P. in
inde
devergadering
vergadering van
van 55November
November(Handelingen
(Handelingc:nI IIde
Kamer1918—'19):
1918-'19):
Ide Kamer
"Menschen, die
leger,
„Menschen,
die zulke
zulke domme
domme dingen
dingen doen,
doen, die
die zoo
zoo roekeloos
roekeloosspelen
spelen met
met ons leger,
moesten onmiddellijk
onmiddellijk worden
worden afgezet.
afgezet. IkIkken
kenden
denOpperbevelhebber
Opperbevelhebber niet;
niet; ikikheb
hebnooit
nooit
moesten
persoonlijk kwaad
gehoord, maar
maar ik zeg: deze
deze man
man moet
moetonmiddellijk
onmiddellijkworden
worden
persoonlijk
kwaad van
van den
den man gehoord,
afgezet.
Want het
het systeem,
systeem,dat
dattot
totdezen
dezentoestand
toestandgeleid
geleidheeft,
heeft, isisgegroeid
gegroeid onder
onder hem
hem en
en
afgezet. Want
hij na
nade
deonlusten
onlustenoptreedt,
optreedt, geeft
geeft aan,
aan, dat
dat het
het in
in hem
hem ook
ook nu
nu nog
nogververde
wijze, waarop
waarop hij
de wijze,
persoonlijkt is.
wanneer de Regeering
Regeering dezen man
man niet
niet afzet,
afzet, dan
dan moet
moet de
deRegeering
Regeeringzelf
zelf
persoonlijkt
is. En wanneer
afgezet worden. Dat
Dat isiskort
korten
enklaar
klaar mijne
mijne meeping
meeningover
overdeze
dezezaak."
zaak."
Den volgenden
volgenden morgen,
morgen, 66 November,
November, werd
werdde
deOpperbevelhebber
Opperbevelhebber door
door den
denMinister
Minister
Oorlog gedwongen
gedwongen zijn ontslag te vragen.
vragen.
van Oorlog
November werd
werd de
dewapenstilstand
wapenstilstand gesloten.
gesloten.
Op I11I November
2 28

III.
g I ó.
111. NA
NA DEN
DEN WAPENSTILSTAND, IIII NOVEMBER
NOVEMBER II9I8.

De demobilisatie
demobilisatie der
derkrijgsmacht
krijgsmacht werd
werd terstond
terstond na het
het tot
tot stand
stand komen
komen van
van den
den wapenwapenDe
Reeds tusschen
tusschen 14
I4 en
en igI9November
Novembervertrokken
vertrokkeneen
eenaantal
aantal lichtingen
lichtingen dienstdienststilstand ingeleid. Reeds
met verlof.
verlof. De
DeRegeering
Regeeringgunde
gundezich
zichden
dentijd
tijdniet,
niet,het
hetomvangrijke
omvangrijkeen
eningewikkelde
ingewikkelde
plichtigen met
demobilisatie-proces af
wikkelen volgens
volgens de
de ddaarvoor
reeds lang te voren
voren vastgestelde
vastgestelde en
en
demobilisatie-proces
af te
te wikkelen
aarvoor reeds
zorgvuldig uitgewerkte
den lande
lande
zorgvuldig
uitgewerkteregeling.
regeling.Zoodoende
Zoodoendewerd
werdveel
veel verwarring
verwarringgesticht
gesticht en
en den
groote materieele
materieele schade
schade berokkend.
berokkend.
Regeering bracht
bracht eene
eene billijke
billijke steunregeling
steunregeling tot
totstand
standvoor
voorgedemobiliseerden,
gedemobiliseerden,
De Regeering
niet terstond
terstond bij
bij hun
hunterugkeer
terugkeer in
inde
deburgermaatschappij
burgermaatschappij in
in hun
hunlevensonderhoud
levensonderhoudkonden
konden
die niet
voorzien. Later
Later werden
werden ook
ook belangrijke
belangrijke sommen
in den
den
voorzien.
sommentoegestaan
toegestaanten
tenbate
bate van
van hen,
hen, die in
ook niet
niet door
door dien dienst,
dienst, in
in hunne
hunne gezondheid
gezondheid hadden
hadden geleden,
geleden,
militairen dienst,
militairen
dienst, zij
zij het ook
hunne geschiktheid
geschiktheid tot
tot voorziening
voorzieningininhun
hunlevensonderhoud
levensonderhoudwas
wasgeschaad
geschaadofofverloren
verloren
zoodat hunne
gegaan.
gegaan.
in de
door den
den leider
leider der
der S.S.D.
D.A.
A.P.P.beraamde,
beraamde, op
op 12
I2 November
November in
de Ilde
lIde Kamer
Kamer
De door
aangekondigde revolutie-comedie
over het
het geheele
geheeleland
land
aangekondigde
revolutie-comedieviel
viel jammerlijk
jammerlijkin
in duigen
duigen en
en leidde over
geestdriftige betoogingen
betoogingen van
van vaderlandsliefde
vaderlandsliefde en
en Oranje-gezindheid.
Oranje-gezindheid. Daarbij
Daarbij gaf
gaf ook
ookde
de
tot geestdriftige
weermacht ondubbelzinnige
regeeringsgetrouwheid en
steun aan
aan het
het
weermacht
ondubbelzinnige blijken
blijken van
van regeeringsgetrouwheid
en loyalen
loyalen steun
gezag. Aldus
Aldus werd
werd dedegrootspraak
grootspraak ontmaskerd,
ontmaskerd, waarmee
waarmee de
leider der
der S.S.D.D.A.A.P.P.
gezag.
de leider
wekken, dat
dat de
de Regeering
Regeering niet
nietmeer
meer op
ophet
hetleger
legerzou
zoukunnen
kunnensteunen,
steunen,
had getracht den schijn te wekken,
schijn, welke een oogenblik
oogenblik gedreigd
gedreigd heeft
heeft zelfs de Regeering
Regeering te
te verblinden.
verblinden.
Hare Proclamatie
Proclamatie aan
aan het
het Nederlandsche
Nederlandsche Volk
Volk van
van 20 November, naar
naar aanleiding
aanleiding
In Hare
vorenvermelde gebeurtenissen,
gebeurtenissen,verklaarde
verklaarde H. M. de
de Koningin
Koningin o.a.:
van vorenvermelde
po edt ten
"De oorlog
oorlog sspoedt
ten einde;
einde; onze
onze onafhankelijkheid
onafhankelijkheid isis bewaard.
bewaard. Ik
Ik breng
breng mijn
mijn
,,De
die onvermoeid
onvermoeid de
de wacht
wacht hebben
hebben bebehartelijken
hartelijkendank
dankaan
aande.
de mannen
mannenvan
van leger
leger en
en vloot,
vloot, die
trokken en
hun krachten
krachten en
entijd
tijdhebben
hebbenten
tenoffer
offergebracht,
gebracht,en
enniet
nietminder
minderaan
aanUUallen,
allen,
trokken
en hun
mannen
vrouwen, die
diemet
metgeduld
geduldenen
volharding
ontbering,door
doorden
denkrijg
krijgveroorzaakt,
veroorzaakt,
mannen en vrouwen,
volharding
dede
ontbering,
hebt gedragen."
gedragen."
"De
wachtbetrokken."
betrokken." Zoo
Met "waken
enafwachten
afwachten"
onze krijgskrijgs„waken en
" heeft onze
„De wacht
Zoo was
was het.
het. Met
macht
der Regeering
Regeering tot
tot zijn
zijn recht
recht gebracht.
gebracht. Zij
Zij heeft
heeftden
denvrede
vredevoor
voorons
onsbewaard,
bewaard,
macht het beleid der
vernieling
verwoesting van
van ons
ons land
land afgewend
afgewend en
en ons
ons volk
volkvoor
voordood,
dood,gevangenschap
gevangenschapen
en
vernieling en
en verwoesting
grenzenlooze
verliezen behoed.
behoed.
grenzenlooze verliezen
"Waken
en afwachten."
afwachten." Dat lijkt een bescheiden,
bes~heiden, weinig
weinig verheffende
verheffende taak.
taak. Zij
Zij belooft
belooft
„Waken en
geen roem en eer; zij
zij kan bij hen, die
die haar
haar volbrengen,
volbrengen, geen
geen geestdrift
geestdriftwekken,
wekken, noch
nochbewondebewondering
bij wie
wie dit
dit aanzien.
Maar juist
juist daarom
daarom moeten wij
wij het
het dankbaar
dankbaar erkennen
erkennen en
en hoogelijk
hoogelijk
ring bij
aa nzien. Maar
goedgevolg
gevolg hebben vervuld.
waardeeren,
vloot die
die taak
taak meer
meer dan
dan vier
vier jaren
jaren lang
lang met goed
waardeeren, dat leger en vloot
geduld, ernst
ernst en
en volharding,
volharding, verlangt
verlangt wegcijfering
wegcijfering van
van eigen wenschen
wenschen en
en bebeWant
Want zij
zij eischt geduld,
langen
kent geen
geen andere
andere belooning
belooning dan
dan het
hetinnerlijk
innerlijk bewustzijn,
bewustzijn,een
eenburgerplicht
burgerplichtgetrouw
getrouw
langen en kent
te hebben
hebben volbracht.
volbracht.
was
De Natie
Natie bleek
bleek intusschen
intusschen niet
niet kwistig
kwistig te
te zijn
zijn met
metharen
haren dank.
dank. Integendeel;
Integendeel;nooit
nooitwas
het leger minder populair
populair en minder gewaardeerd
gewaardeerd dan
Toch slaagden
slaagden de
de VerVerdan na
na den
den oorlog. Toch
eenigingen Ons Leger
Leger en Onze Vloot
Vloot er in, uit nationale
nationale bijdragen
bijdragen en met medewerking
medewerking van
van het
het
Gemeentebestuur
diensten, door
door
Gemeentebestuurvan
van's-Gravenhage
's-Gravenhageeen
een Gedenkteeken
Gedenkteekenter
ter herinnering
herinnering aan
aan de
de diensten,
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de
aan
de gemobiliseerde
gemobiliseerde LandLand- en
en Zeemacht
Zeemacht gedurende
gedurende de
de jaren
jaren 1914-18
1914-18
aanden
denLande
Landebewezen,
bewezen,
tot stand
stand te
te brengen.
brengen. Het
Hetwerd
werdop
op 20
20 September
September 1921
1921 te
te Scheveningen
Scheveningendoor
door H.
H. M.
M. de
de Koningin
Koningin
tot
plechtig onthuld,
onthuld, die
diedaarbij
daarbij opnieuw
opnieuwinintreffende
treffendebewoordingen
bewoordingenhulde
huldeenendank
dankbracht
brachtaan
aan
plechtig
allen, die
die ondanks
ondanks de
de offers,
offers, welke
welke de
de veiligheid
veiligheidvan
vanden
denStaat
StaatininVaderland
Vaderland en
en Koloniën
Koloniënvan
van
allen,
hen vergde,
vergde, getrouw
getrouwhun
hunplicht
plichtvolbrachten,
volbrachten,waarbij
waarbijHare
HareMajesteit
Majesteitinin't'tbijzonder
bijzonderhen
hengedacht,
gedacht,
hen
die het
het leven
leven gaven
gaven in
indienst
dienstvan
vanhet
hetVaderland.
Vaderland.
die

Het isis teleurstellend,
teleurstellend, dat
dat na
na den
denopbouw
opbouwen
dekrachtige
krachtigeontwikkeling
ontwikkelingder
derweermacht
weermacht
Het
en de
vóór den
den oorlog
oorlog en
enna
nade
deleering,
lee ring,ons
onsinineen
eentijdvak
tijdvakvan
vanvier
vier
jaren
oorlogsgevaargeboden,
geboden,ten
ten
vóór
jaren
oorlogsgevaar
bezuiniging,
opûchte van
van
bezuiniging,
opzichte
dat hier
noodzakehier een
een
de noodzakerol
speelde,
lijkheid
en
rol
speelde,
lijkheid en
dan
het nut
nuteener
dan zou
zou in
in
eener
het
ver
deugdelijke
ver doorgedoorgedeugdelijke
voerde
weerbaarvoerde bebeweerbaarperking
en
heid,
eene
afperking
en
heid, eene afvereenvoutakeling
en
vereenvoutakeling en
diging,
van
diging, als
als
slooping van
door de tijdstijdshet leger
leger is
is
het
omstandigingetreden,
ingetreden,
heden
dwinwelke
zoo
heden
welke zoo
gend
opgegend opgedaaraan geen
legd,
paal en perk
perk
legd, tot bebepaal
tere
gesteld
tere tijden
tijden
wordt - het
het
zijn te beruswordt
ten, al
ten,
al ware
ware
voor zijn doel
dan toch
dan
toch te
te
onbruikbaar
Foto E.
en
waardezorgen, dat
Fotu
E . VISSER
VISSEB VAN
VAN WEEREN.
WEEBEN .
zorgen,
dat
en waardeKoningin onthult
H.M.
M. de Koningin
onthult het
hetgedenkteeken
gedenkteekenvoor
voorde
degemobiliseerde
gemobiliseerde aan
beloos
zal mama- H.
aan die
die beloos zal
Landen
Zeemacht
1914-'18
te
Scheveningen
(20
September
192r)
.
.
.
Ik
en
Zeemacht
1914—'18
te
Scheveningen
(20
September
1921)
kken.
W are
zuiniging eelk
en. Ware
zUlmgmg
en
legt
een
krans
aan
den
voet
van
dit
monument
neder.
het alleen het
en legt een krans aan den voet van dit monument neder.
destructief
destructief
het alleen het
karakter ontontstreven
naar
karakter
streven naar
houden bleef. Maar de
leger na
na
de grondoorzaak
grondoorzaakvan
vande
debesnoeiing
besnoeiing en
en verminking,
verminking, welke
welke men
men het leger
November 1918
1918 heeft
heeft doen
doen ondergaan,
ondergaan, is gelegen
gelegen in
in afkeer
afkeer van
van elke
elke voorzorg
voorzorg voor
voor onze
onze internainternationale veiligheid
miskenning van de
de waarde
waarde eener goed
goed georganiseerde
georganiseerde weerbaarheid
weerbaarheidvoor
voor de
de
veiligheid en miskenning
politieke
van den
den volksvolksvrijheid en
en onschendbaarheid
onschendbaarheid ook
ook van
van kleine
kleine staten.
staten. Deze stroomingen van
politieke vrijheid
geest, ofschoon historisch den aard der Nederlandsche Natie
Natie eigen
eigenen
ensedert
sedertmeer
meerdan
daneen
eeneeuw
eeuw
door
na de
de oorlogsjaren
oorlogsjaren bebedoor on-nationale
on-nationale en
en on-democratische
on-democratische weerstelsels
weerstelsels gevoed,
gevoed, zijn
zijn in en na
langrijk
dat na
na den
den afgeloopen
afgeloopenoorlog
oorlog
langrijkversterkt
versterktgeworden.
geworden.Velen
Velen geven
geven zich
zich over aan
aan de
de illusie, dat
eene
herhaling van
van dergelijke
dergelijke gruwelen
gruwelen niet meer
meer denkbaar
denkbaar zou
zou zijn.
zijn. Anderen
Anderenverwachten
verwachten
eene herhaling
van
Volkenbond een
van den
den Volkenbond
een ingrijpenden
ingrijpendeninvloed
invloedop
opde
de handhaving
handhavingvan
vanden
den vrede
vrede en
en het
het tot
stand
eener algemeene
algemeene internationale
internationale ontwapening.
ontwapening. Nog
Nog anderen
anderen eindelijk
eindelijk worden
worden
stand brengen
brengen eener
eenvoudig
afkeer van- en
en haat
haat tegen
tegen elke
elke militaire
militaireorganisatie,
organisatie,als
alshinderpaal
hinderpaal
eenvoudig beheerscht door afkeer
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verwezenlijking van socialistische
socialistische en
encommunistische
communistischeaspiratiën.
aspiratiën.Zij
Zijijveren
ijverenvoor
voorvolledige
volledige
bij de verwezenlijking
ontwapening, ook al
al moest
moest Nederland
Nederland daarin
daarin voorgaan
voorgaan en
enalleen
alleenstaan,
staan,voorwendende,
voorwendende,dat
dat
ontwapening,
internationale organisatie
organisatie der
der arbeidersbeweging
arbeidersbeweging voortaan
voortaan oorlog onmogelijk
onmogelijk zal
zal maken.
maken.
de internationale
Regeering was
was na
na den
denwapenstilstand
wapenstilstand ten
tenaanzien
aanzienvan
vanhet
hetlegervraagstuk
legervraagstuk zwak,
zwak,
De Regeering
weifelend, program-loos.
program-loos. Zelfs
Belgische annexionistische
annexionistische bedreiging
bedreiging vermocht
vermocht Haar
Haar niet
niet
weifelend,
Zelfs de Belgische
gevaar van weerloosheid te doen
doen inzien.
inzien.Zij
Zijschijnt
schijntzich
zichaanvankelijk
aanvankelijk waarlijk
waarlijk 66k
óók aan
aan het
het
het gevaar
Zij in
in
droombeeld der
geval stelde
stelde Zij
droombeeld
der algemeene
algemeene ontwapening
ontwapeningtete hebben
hebben overgegeven.
overgegeven. In
In elk
elk geval
den beginne
beginne Hare
Hare plannen
plannen afhankelijk
afhankelijk van
eene,
van
den
Volkenbond
te
wachten
regeling,
van eene,
den Volkenbond te wachten regeling,
er nog
nog heden
heden niet
nietisisen
enwaarschijnlijk
waarschijnlijk nooit
nooit komen
komen zal.
zal.Overigens
Overigensgaf
gafde
deRegeering
Regeeringvoedsel
voedsel
die er
aan den waan,
waan, dat
dat aanzienlijke
aanzienlijke besparing
besparing op
legeruitgaven zou zijn
zijn te
te bereiken,
bereiken,zonder
zonder
aan
op de legeruitgaven
aan de waarde
waarde en defensieve
defensieve kracht
kracht der
der weermacht
weermacht afbreuk
afbreuk te
te doen.
doen.
aan
De lijdensgeschiedenis
lijdensgeschiedenis der
der laatste
laatste jaren
jaren heeft het
het anders
anders geleerd.
geleerd. Wel
Wel isisen
enwordt
wordterer
weinig bezuinigd.
bezuinigd.Maar
Maarons
onsleger
legerheeft
heeftaan
aanmilitaire
militairewaarde
waardeen
eninnerlijke
innerlijkekracht
krachtontzaglijk
ontzaglijk
niet weinig
verloren. Wij
Wij zijn
zijn verder
verder dan
dan ooit
ooitverwijderd
verwijderd van
vanhet
hetnationale
nationaleen
endemocratische
democratischeideaal:
ideaal:
veel verloren.
algemeene weerplicht.
weerplicht. De voldoende
voldoende geoefendheid
geoefendheid der
der soldaten,
soldaten,het
hetdeugdelijk
deugdelijkgehalte
gehaltevan
van
algemeene
den voorgrond
voorgrond tredend
tredend verlofskader,
verlofskader, zijn
zijn niet
niet verzekerd.
verzekerd. De
Dematerieele
materieeleuitrusting
uitrusting
het sterk op den
blijft onvoldoende.
onvoldoende. De overgang
overgang van vredesvredes- op
op oorlogsvoet
oorlogsvoet isis omslachtig,
omslachtig, ingewikkeld
ingewikkeld en
en
blijft
tijdroovend g..worden,
gw worden, voor ons als
als kleinen,
kleinen, blootgestelden
blootgesteldenstaat
staateen
eenoorzaak
oorzaakvan
vangroot
grootgev
gevaar
aa r
tijdroovend
tijd van politieke spanning en internationale
internationale bedreiging.
geest in
in het
hetleger
legeren
enhet
het
in tijd
bedreiging. De goede geest
vertrouwen in de w
waarde
instelling
in
de
bedoelingen
der
overheid
zijn
ernstig
geschaad.
rde
der
en
in
de
bedoelingen
der
overheid
zijn
ernstig
geschaad.
aa
moeten wij
wij het
het bij
bij de
deheerschende
heerschende stemmingen
stemmingen loven,
loven, dat
dat de
deDienstplichtwetDienstplichtwetToch moeten
VAN DIJK
DIJK tot stand kwam
kwam en
aldus erger
wet volledig
volledig tot
tot
en aldus
erger nog
nog werd
werd voorkomen.
voorkomen. Moge
Moge die wet
VAN
uitvoering komen
komen en voortgezette
voortgezette slooping
sloopingder
derweermacht
weermachtuitblijven!
uitblijven!
uitvoering
ontmoedigend de toestand
toestand onzer
onzer weermacht
weermacht heden moge zijn
zijn en
en hoe
hoe duister
duisterook
ook
Hoe ontmoedigend
vooruitzichten voor
blind zijn
zijn voor
voor de
de lessen
lessenvan
van
de vooruitzichten
voor hare
hare naaste
naaste ontwikkeling,
ontwikkeling, zij,
zij, die
die niet blind
strijden
het verleden
verleden en gelooven
gelooven in
inde
detoekomst
toekomstdes
desVaderlands,
Vaderlands,zullen
zullenblijven
blijvenwerken
werkenenenstrijden
en de
de sterking
sterkingonzer
onzervolkskracht.
volkskracht. Eénmaal
Eénmaal toch
tochzullen
zullen
voor de verheffing van den nationalen zin en
weer
betere
tijden
komen,
waarin
zal
worden
ingezien
en
begrepen
dat,
ook
bij
de
gunstigste
weer betere tijden komen, waarin zal worden ingezien en begrepen dat, ook bij de gunstigste
ontwikkeling der inte
internationale
eerste en
en hechtste
hechtstewaarborg
waarborgvoor
vooronze
onze
rn ationale rechtsgemeenschap, de eerste
vrijheid
zoeken in eigen kracht,
kracht, in den vasten
vasten wil
wil onszelf
onszelf
vrijheid en
en zelfstandigheid
zelfstandigheid steeds
steeds zal
zal zijn
zijn te zoeken
ditnationaal
nationaalbelang.
belang.
te blijven
blijven en
en in
inbereidheid
bereidheidtot
totoffers
offersvoor
voordit
Eerst
ook zal
zal de
de ons
ons zoo
zoodierbare
dierbare bond:
bond: "Oranje
en Nederland"
Nederland" weer veilig zijn.
„Oranje en
Eerst dán
din ook

2311
23

VAN 18g8
HET MILITAIRE
MILITAIRE ONDERWIJS VAN
I8g8 TOT 1923
I923
DOOR

J. C.
J.
C. LOGGER,
LOGGER, Generaal-Majoor,
Inspecteurvan
V.Jnhet
hetMilitaire
Militaire
Onderwijs
Landmacht.
Generaal-Majoor, Inspecteur
Onderwijs
der der
Landmacht.
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aar 1898
1898 werden
n het
het jjaar
werden voor
voor de
de eerste
eerste maal,
maal, na
na de
de invoering
invoering van
van de in
in 1890
1890 tot
tot stan
stand
d
gekomen militaire onderwijswet, cadetten der Koninklijke Militaire Academie tot gekomniltardwjse,ctnrKoikljeMtaAcdmio
officier
geheel volgens
volgens de
de nieuwe
nieuweregeling
regelingwaren
waren opgeleid.
opgeleid. Voor
Voor een
een
officier aangesteld,
aangesteld,die
die geheel
beoordeeling,
hoeverre die Wet
Wet aan
aan de
de gekoesterde
gekoesterde verwachtingen
verwachtingen heeft
heeftbeantwoord,
beantwoord,staan
staan
beoordeeling, in hoeverre
dus
laatste vijf
vijf en
en twintig
twintig jaren
jaren ons
ons ten
tendienste.
dienste.
dus de laatste
Het militaire
militaire onderwijs
onderwijs was
de
was bij
bij de
de Wet
Wet van
van 189°,
189o, welke
welke uitsluitend
uitsluitend de
de opleiding en de
hooge
re vorming
de beroepsofficieren
beroepsofficieren regelt,
regelt, vrij
vrij ingrijpend
ingrijpend gewijzigd.
gewijzigd. Zoo
Zoo was
was b.v.
b.v.de
de
hoogere
vorming van de
Koninklijke
het leven
leven
Koninklijke Militaire
Militaire Academie
Academie uitsluitend
uitsluitend voor
voor vakschool
vakschool bestemd,
bestemd, terwijl
terwijl de
de in het
geroepen
Cadettenschool als
aangewezen, omdat men
men meende,
meende,
geroepen Cadettenschool
als vóór-opleidingsinstituut werd aangewezen,
dat er niet voldoende
voldoende burgerjongelieden
burgerjongelieden zich zouden
zouden aanmelden,
aanmelden, om
omrechtstreeks
rechtstreeks tot
tot de
deKon.
Kon.
Mil . Academie
Mil.
Academie te
te worden
worden toegelaten.
toegelaten. Op
Op de
deCadettenschool
Cadettenschoolwerd
werdininhoofdzaak
hoofdzaakonderwijs
onderwijs.
gegeven in dezelfde
dezelfde vakken,
vakken, welke
welke voorkwamen
voorkwamen op het
het leerprogramma
leerprogramma van de
de 4e
4e en
en5e5eklasse
klasse
eener
Rijks-hoogere-burgerschool. Meergenoemde
de eerste
eerste maal
maal de
de
eener Rijks-hoogere-burgerschool.
Meergenoemde Wet
Wet regelde
regelde ook
ook voor de
opleiding
onderofficier tot
officier, of, zooals
opleiding tot
tot
opleiding van onderofficier
tot officier,
zooals men
men gewoonlijk
gewoonlijk zegt:
zegt: van
van de opleiding
officier door de gelederen, terwijl
terwijl vóór
vóór dien
dien tijd
tijddaaromtrent
daaromtrent geen
geen wettelijke
wettelijke bepalingen
bepalingenhadden
hadden
gegolden.
Er zou
zou nu
nuslechts
slechtséén
éénHoofdcursus
HoofdcursusteteKampen
Kampenbest
bestaan
opleiding tot
tot officier
officier
gegolden. Er
aan voor opleiding
der
Infanterie en
Militaire Administratie,
Administratie, zoowel
Leger hier
hier te
te lande
lande als
alsvoor
voor
der Infanterie
en der Militaire
zoowel voor
voor het Leger
dat
in Nederlandsch-Indië;
Nederlandsch-Indië; als
als vóór-opleidingsinrichtingen
vóór-opleidingsinrichtingen zou
zou bij
bij elk
elkInfanterie-korps
Infanterie-korps
dat in
een cursus
cursus worden
worden gehouden.
gehouden.
hoogere vorming
vorming der
der officieren
officieren zou plaats hebben op de te
te 's-Gravenhage
's-Gravenhagc: gevestigde
gevestigde
De hoogere
Hoogere
Krijgsschool en
en wel
wel afzonderlijk
afzonderlijk voor
voor KrijgskundigeKrijgskundige- en
enIntendance
IntendanceStudiën;
Studiën;voor
voor
Hoogere Krijgsschool
hoogere studie in
hoogere
in anderen
anderen zin zouden afzonderlijke
afzonderlijke regelen moeten
moeten worden
wordengetroffen.
getroffen.
de laatste
laatste jaren
jaren van
voorgaande en
de eerste
eerste van
van de
de nieuwe
nieuwe eeuw
eeuw bleken
bleken de
de
In de
van de voorgaande
en in de
der nieuwe
nieuweonderwijswet
onderwijswetinderdaad
inderdaadaan
aan de
debedoeling,
bedoeling,waarmede
waarmedezij
zijtot
totstand
standwas
was
bepalingen der
gekomen, te voldoen;
~oldoen; het
het bleek
bleek mogelijk
mogelijk om de
de beide
beide legers
legers te
tevoorzien
voorzienvan
vaneen
eenaantal
aantal jonge
jonge
gekomen,
daaraan te
eischen voldeden.
voldeden.Niet
Nietalleen
alleentoch
tochwas,
was,ininvergelijking
vergelijking
officieren, welke aan de daaraan
te stellen eischen
practische geschiktheid
geschiktheid door
door hunne
hunne detacheeringen
detacheeringen bij
bij den
den troep
troep verhoogd,
verhoogd,
met vroeger, hunne practische
door den
den grooten
grooten toeloop
toeloop was
was het
het mogelijk
mogelijk geweest,
geweest, bij
bij de
de toelating
toelating tot
totde
deonderwijsonderwijsdoch door
zoodanige schifting
schifting toe
toetetepassen,
passen,dat
datzij
zijwetenschappelijk
wetenschappelijk - ook
ook in
de miliinrichtingen een zoodanige
in de
wetenschappen - goed onderlegd
onderlegd waren
waren en voldoende
voldoende waarborgen
waarborgen gaven,
gaven, later
later in
in alle
alle
taire wetenschappen
opzichten goede
goede officieren
officieren te
te worden.
worden.
groote bloei
bloei van
van handel,
handel, landbouw
landbouw en
en industrie
industrie in
in den
den aanvang
aanvang dezer
dezer eeuw
eeuw is
is echter
echter
De groote
oorzaak geweest,
daarbij een groot aantal
aantal jonge mannen
mannen een over
over het
hetalgemeen
algemeengoed
goedbebeoorzaak
geweest, dat daarbij
taalde plaatsing
plaatsing konden
konden vinden, mits
mits zij
zij daarvoor
daarvoor goed
goed onderlegd
onderlegd waren.
waren. Als
Alsgevolg
gevolgdaarvan
daarvan
taalde
wij het
het middelbaarmiddelbaar- en
en hoogeronderwijs
hoogeronderwijs in
verschillende richtingen
richtingen uitgebreid
uitgebreid en
en op
op
zien wij
in verschillende
hooger peil
peil gebracht,
gebracht, terwijl
terwijl de
de gelegenheid,
gelegenheid, om
omditdit
onderwijstetekunnen
kunnenvolgen,
volgen,ininververhooger
onderwijs
schillende opzichten,
opzichten, vergemakkelijkt
vergemakkelijkt wordt.
wordt. Vele
Velejongelieden,
jongelieden,die
diewellicht
wellichtvroeger
vroegerererover
over
schillende
232
232

gedacht
hadden, om de
de officiersloopbaan
officiersloopbaan te
kiezen, geven nu
nu de
de voorkeur
voorkeur aan
aan een
een studie
studie inin
gedacht hadden,
te kiezen,
anderen
waarvan,, vooral
vooral wat de Koninklijke
Koninklijke Militaire
Militaire Academie
de CadetCadetanderen zin, tengevolge waarvan
Academie en de
tenschool
betreft, een langzame,
langzame, maar
maar steeds
steeds voortschrijdende
voortschrijdende afname
afname in den
den toeloop
toeloop zich
zich
tenschool betreft,
heeft voorgedaan. Door dezen verminderden
verminderden toeloop
toeloop kon
konhet
hetaantal
aantalopengestelde
opengesteldeplaatsen
plaatsenvoor
voor
inrichtingen niet
niet altijd
altijdworden
wordenbezet,
bezet,terwijl
terwijluitteraard
uitteraard schifting
schiftingop
opden
denachtergrond
achtergrondtrad;
trad;
die inrichtingen
een en
en ander
ander nam
nam zulke
zulke afmetingen
afmetingen aan,
aan, dat
dat men
men in
in1910
IglOdoor
dooreen
eenwetswijziging
wetswijziginggetracht
getracht
brengen. In
Indat
dat jaar
jaar is de wet van 1890
I8go zoodanig
zoo danig gewijzigd,
gewijzigd,
heeft daarin verandering ten goede te brengen.
dat
het
toelatingsexamen
voor
de
Kon.
Mil.
Academie
verviel
voor
burgerjongdieden,
welke
dat
toelatingsexamen voor
Kon. Mil .
verviel voor burgerjongelieden, welke
waren van
het bezit
beûtwaren
van het
het einddiploma
einddiploma eener
eenervijfjarige
vijfjarigeHoogere
HoogereBurgerschool
Burgerschoolofofdaarmede
daarmede
in het
gelijkgesteld diploma,
zonder examen
examen daarop
daarop konden
konden worden
worden toegelaten;
toegelaten; een
eenrangranggelijkgesteld
diploma, en
en die zonder
schikkingsonderzoek
de, voor
voor de
de verschillende
verschillende
schikkingsonderzoek van
van geringen
geringen omvang
omvang voor
voor een verdeeling over de,
wapens,
toewapens, opengestelde
opengestelde plaatsen,
plaatsen,trad
traddaarvoor
daarvoorinindedeplaats.
plaats. Men
Men hoopte
hoopte op
op deze
deze wijze de toelating te
te vergemakkelijken,
vergemakkelijken, den
doen toenemen,
toenemen, hetgeen
hetgeen echter
echter niet
nietisis
lating
den toeloop
toeloop weder
weder te
te doen
mogen gelukken.
gelukken. Maar
Maar niet
niet alleen
alleen vormde
vormde de
deverminderde
verminderde toeloop
toeloop een
eenvraagpunt
vraagpunt bij
bij de
de
mogen
officiersopleiding,
daaraan verbonden
kosten gaven
gaven meermalen
meermalen aanleiding,
aanleiding,
officiersopleiding, ook
ook de
de daaraan
verbonden vrij
vrij hooge
hooge kosten
niet het
het minst
minst in
inden
denStaten-Generaal,
Staten-Generaal, om
om aan
aan te dringen
dringen op
op een
eenherziening
herûeningvan
vanhet
hetmilitaire
militaire
onderwijs.
de Cadettenschool
Cadettenschool het veelal
veelal ontgelden
ontgelden en
en isisvan
vanregeeringswege
regeeringswege
onderwijs. Vooral
Vooral moest
moest de
menigmaal
toezegging gedaan,
gedaan, de
opheffing daarvan
daarvan te overwegen;
overwegen; zoolang
zoolang echter
echter de
de
menigmaal een
een toezegging
de opheffing
Als gevolg
gevolgvan
vaneen
eenen
enander
ander
bleef, kan
kan deze bron
bron niet
niet worden
worden afgesloten.
afgesloten. Als
toeloop onvoldoende bleef,
werd in 1910
I9IO een
een Staatscommissie
Staatscommissie door
M. de
de Koningin
Koningin benoemd,
benoemd, welke
welke tot
tot taak
taak had
had
werd
door H. M.
voorstellen in te
te dienen
dienentot
totreorganisatie
reorganisatie van
vanhet
hetmilitaire
militaireonderwijs
onderwijsder
derlandmacht.
landmacht.InIndede
voorstellen
instructie, welke door den toenmaligen Minister
Minister van
van Oorlog,
Oorlog, den
den Luitenant-Generaal
Luitenant-Generaal W.
W. COOL,
COOL,
na overleg
overleg met
met den
den Minister
Minister van
van Koloniën,
Koloniën, aan
aan die
diecommissie
commissiewerd
werdversterkt,
versterkt, werd
werdo.m.
o.m.
na
zoo mogelijk
mogelijk daarheen
daarheen te leiden, dat
dat met
met behoud
behoud van
van de
debestaande
bestaande algemeene
algemeene
aangegeven, het zoo
wetenschappelijke ontwikkeling
der
aantalopleidingsinrichtingen
tot
wetenschappelijke
ontwikkeling
dera.s.
a.s. officieren,
officieren, het aantal
opleidingsinrichtingen tot
het strikt
strikt noodzakelijke
noodzakelijke werd
beperkt, zoodat
zoodat er
er slechts
slechts één
éénopleidingschool
opleidingschool voor
voor
het
werd beperkt,
officieren
blijven bestaan.
bestaan. De commissie
commissie heeft
heeft op
op 31 October 1913 hare
hare conclusiën
conc1usiën
officieren zou
zou blijven
in een
een zeer
zeer doorwerkt
doorwerkt en gedocumenteerd
gedocumenteerd verslag
de Koningin
Koningin aangeboden.
aangeboden. In
In
verslag aan
aan H.
H. M. de
dat verslag
verslag is
is op
opduidelijke
duidelijkewijze
wijzededeontwikkeling
ontwikkelingvan
vanons
onsmilitaire
militaireonderwijs
onderwijsaangegeven
aangegevenen
en
op deugdelijke
deugdelijke gronden
grondendedelijnen
lijnengetrokken,
getrokken,langs
langswelke
welkedat
datonderwijs
onderwijsin
inde
detoekomst
toekomstzou
zou
zijn op
worden geleid. De
De mobilisatie
mobilisatie van
van het
het leger
leger in
in Augustus
Augustus 1914
IgI4 heeft echter verhinderd
verhinderd
moeten worden
Verslag in behandeling
behandeling te
te nemen;
nemen;tijd
tijdenengelegenheid
gelegenheidontbraken
ontbrakendaarvoor.
daarvoor.
dat Verslag
Door de
de mobilisatie
mobilisatie moesten
moesten de
deopleidingen
opleidingenworden
wordenafgebroken,
afgebroken,daar
daarde
deofficierenofficierenleeraren
de leerlingen
leerlingen hunne
hunne plaatsen
plaatsen in
in het
hetgemobiliseerde
gemobiliseerde leger
legerinnamen.
innamen.Spoedig
Spoedig
leeraren en
en ook de
bleek het echter,
echter, dat
dat een
een onderbreking
onderbreking of
ofbeter
betereen
eengeheel
geheelafbreken
afbrekenvan
vande
deofficiers-opleiding
officiers-opleiding
kon worden
worden bestendigd
bestendigd en
en werden
werden maatregelen
maatregelen genomen,
genomen, om
om zoo
zoogoed
goeden
enzoo
zookwaad
kwaadals
als
niet kon
ging, deze
deze weder
weder in
in werking
werking te
te stellen.
stellen. Het
Hetgevolg
gevolgdaarvan
daarvan was,
was, dat
dat reeds
reeds in
in Novenber
Novenber
het ging,
19I4
Cadettenschool en in het
het daarop
daarop volgende
volgende jaar,
jaar, de
de overige
overige inrichtingen
inrichtingen werden
werden gege1914 de Cadettenschool
zij het
het ook
ook in
in den
den beginne
beginnemet
meteen
eenbeperkt
beperktaantal
aantal leerlingen,
leerlingen,met
meteen
eenverkort
verkortprogramma
programma
opend, zij
en soms
soms met
met een
eenaantal
aantaltijdelijke
tijdelijke leeraren,
leeraren, zelfs
zelfs getrokken
getrokken uit
uit het
hetreservereserve-ofofmilitie-kader.
militie-kader.
Dit laatste
laatste was
was noodzakelijk,
noodzakelijk, omdat
gemobiliseerde leger
hulp van
van vele
vele der
derofficierenofficierenDit
omdat het gemobiliseerde
leger de hulp
leeraren
kon ontberen;
ontberen; deze
deze namen
namen dikwijls,
dikwijls, omdat
omdat zij
zij uitteraard
uitteraard behoorden
behoorden tot
tot de
debesten
besten
leeraren niet kon
of ten
tennadeele
nadeelevan
van
onder
huns gelijken,
gelijken, zóódanige
zóódanige plaatsen
plaatsen in, dat
dat vervanging
vervanging onmogelijk
onmogelijk of
onder huns
1898 -1923.
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den dienst
dienst zou
zou zijn.
zijn. Dank
Dank zij
zij de
debijzondere
bijzondere toewijding
toewijding van
van al
al degenen,
degenen, die
die gedurende
gedurende de
de
den
mobilisatie
medegewerkt aan
aan de opleiding
opleiding der
der a.s.
a.s. beroepsofficieren,
beroepsofficieren, is
is het
hetgelukt,
gelukt,inin
mobilisatie hebben medegewerkt
dien
moeilijken tijd
aanvulling van
van het
het officierskorps
officierskorps voort
zetten. Zelfs
Zelfs heeft
heeft men,
men,
dien moeilijken
tijd de aanvulling
voort te
te zetten.
omdat er,
omdat
er, als
alsgevolg
gevolgvan
vanden
dengeringeren
geringerentoeloop
toeloopaan
aanberoepsofficieren,
beroepsofficieren,aan
aandeze
dezecategorie
categorie
van officieren groote
naast de gewone opleiding
opleiding aan
aan de
de Koninklijke
Koninklijke Militaire
Militaire
groote behoefte ontstond, naast
Academie, in
in1918
1918 en
en1919
1919 afzonderlijke
afzonderlijke cursussen
cursussen van
korten duur
duur in het
het leven
levengeroepen
geroepen
Academie,
van korten
deze de
degeschiktheid
geschiktheidvoor
voorberoepsofficieren
beroepsofficierentetedoen
doenverkrijgen.
verkrijgen.
voor verlofsofficieren, teneinde deze
Er hebben zich
zich echter
echtermaar
maar een
eenbetrekkelijk
betrekkelijk gering
geringaantal
aantal verlofsofficieren
verlofsofficieren voor
voordeze
dezecursussen
cursussen
opgegeven, zoodat
zoodat deze
deze regeling
regeling niet
nietaan
aande
dedaarvoor
daarvoorgekoesterde
gekoesterde verwachtingen
verwachtingen heeft
heeftbebeopgegeven,
antwoord.
an
twoord.
Eerst
1919 is het
het mogelijk
mogelijk geweest,
geweest, op
opde
demilitaire
militaireonderwijsinrichtingen
onderwijsinrichtingenwederom
wederom
Eerst in 1919
normalen gang
gangvan
vanzaken
zakenteteverkrijgen,
verkrijgen,daar
daarhet
hetleeraarspersoneel
leeraarspersoneeltoen
toenwederom
wederomvrij
vrij wel
wel
den normalen
in zijn geheel
geheel ter
ter beschikking
beschikking was
was gekomen.
gekomen. Het
Hetlangst
langstheeft
heefthet
hetgeduurd,
geduurd,voordat
voordatde
deHoogere
Hoogere
Krijgsschool weder
normale wijze
wijze kon
kon werken.
werken. Ook
Ook hier
hier zijn
zijn gedurende
gedurende de
demobilisatie
mobilisatie
Krijgsschool
weder op
op normale
korte cursussen
toendedeverbinding
verbindingmet
methet
hetmoederland
moederlandwas
wasgestremd,
gestremd,
korte
cursussengegeven
gegevengeworden
geworden- toen
Bandoeng op
op Java
Java —;
- ; eerst
eerst in
in1922
1922verlieten
verlietenweer
weerofficieren,
officieren, die
diehet
hetvoorgeschreven
voorgeschreven
ook in Bandoeng
programma geheel
hadden afgewerkt,
afgewerkt, deze
deze inrichting.
inrichting.
programma
geheel hadden
Intusschen kon
uitblijven of de
de ondervinding,
ondervinding, in
in den
denoorlog
oorlogopgedaan,
opgedaan, moest
moest
Intusschen
kon het niet uitblijven
uitoefenen op
op de
de wijze,
wijze, waarop
waarop de
de a.s.
a.s.beroepsofficieren
b~roepsofficieren zouden
zouden worden
worden opgeleid,
opgeleid, of
of
invloed uitoefenen
op de
deeischen,
eischen,welke
welkeaan
aandeze
dezecategorie
categorievan
vànofficieren
officieren moesten
moesten worden
worden gesteld.
gesteld. OnwilleOnwillebeter: op
keurig was de drang naar
van den
den
naareen
een groote
groote practische
practische geschiktheid
geschiktheid voor zijn taak als aanvoerder van
officier grooter geworden;
geworden; wanneer
wanneer hij
hij tot
totofficier
officierwerd
werdaangesteld,
aangesteld,moest
moesthij
hijzijn
zijnplaats
plaats
jongen officier
Commandant over
onmiddellijk innemen
hij midden in de
de
als Commandant
over zijn
zijn peloton
peloton of
of sectie
sectie onmiddellijk
innemen en
en stond
stond hij
praktijk. Aan
geweldige,
praktijk.
Aan den
den anderen
anderen kant
kantnam
namde
demilitaire
militairetechniek
techniek gedurende
gedurende den
den oorlog
oorlog zóó'n
zóó'n geweldige,
voren voorziene
voorziene vlucht,
vlucht,dat
dat de
dewetenschappelijke
wetenschappelijke opleiding
opleiding eveneens
eveneens ter
ter dege
dege
nimmer van te voren
worden verzorgd;
verzorgd; doch niet
niet alleen
alleen de
detechniek
techniekvroeg
vroegmeer
meeraandacht,
aandacht,o.m.
o.m.vereischten
vereischten
moest worden
tactiek en versterkingskunst
versterkingskunst nauwlettende
uitgebreide bestudeering,
b~studeering, zoodat
zoodat de taak
taak van
van
tactiek
nauwlettende en
en uitgebreide
de betrokken
betrokken leeraren
leeraren en
en instructeurs
instructeurs daardoor
daardoor zeer
zeer werd
werd verzwaard.
verzwaard.
De militaire
militaire onderwijswet
onderwijswet van
van 1890
1890 had
had hiermede
hierm~de geen
geenrekening
rekening kunnen
kunnen houden,
houden,
zoodat getracht moest worden,
worden, om binnen de
de perken
perken dier
dier Wet,
Wet,zoowel
zoowd de
depractische
practischeopleiding
opleiding
te verbeteren
verbeteren als
als te
te zorgen,
zorgen, dat
datde
dewetenschappelijke
wetenschappelijke vorming
vorming naar
naar behooren
behooren tot
tothaar
haar recht
recht
kwam.
heeft getracht,
getracht, o.a.
o.a. door
door het
hetdaarvoor
daarvoor beschikbaar
beschikbaar stellen van
van meer
meer uren
uren op
op het
het
kwam. Men heeft
leerprogramma,
de
praktijk
voldoende
op
te
voeren
en
anderszins,
door
b.v.
het
in
het
leven
leerprogramma, de praktijk voldoende op te voeren en anderszins, door
in het leven
een korten
korten cursus
cursus voor
voor jeugdige
jeugdigegenieofficieren,
genieofficieren,het
hettetekort
kortaan
aanwetenschappelijke
wetenschappelijke:
roepen van een
kennis, dat
dat daardoor
daardoor was
was ontstaan,
ontstaan,op
opteteheffen.
heffen.Vóórdat
Vóórdatde
deWet
Wetgewijzigd
gewijzigdkon
konworden,
worden ..
kennis,
er toch
toch meer
meer vastheid
vastheid bestaan
bestaan ten
ten opzichte
opzichte van
van de
de beginselen,
beginselen, welke
welke voor
voor de
de opleiding
opleiding
moest er
toekomst, zouden
zouden moeten
moeten gelden.
gelden.
in de toekomst,
aanOok
is dedehoogere
hooge retechnische
technischevorming
vormingvin
vanofficieren
officierengeregeld
geregeld geworden,
geworden, een
een aanOok is
gelegenheid,
welke door
door de
de groote
groote ontwikkeling
ontwikkelingvan
van de
de militaire
militairetechniek
techniekniet
nietlanger
langerkon
konworden
wordeIb
gelegenheid, welke
ontbeerd;
thans kunnen
kunnen door
doorenkele
enkeleofficieren
officierenvan
vande
deverschillende
verschillendewapens
wapens colleges
colleges worden
worden.
ontbeerd; thans
opgegevolgd aan
aan de Technische Hoogescho3l
HoogeschoJI te
te Delft,
Delft,terwijl
terwijl aan
aan een
een militaire
militrire deskundige
deskundige is
is opgedragen, aan
de noodige
noodige leiding
leiding tetegeven,
geven,zoodanig,
zoodanig,dat
datererverband
verbandontstaat
ontstaat met
met
dragen,
aan die
die studie de
hetgeen
militair gebied in dit
dit opzicht
opzicht wordt
wordt vereischt.
vereischt. Eveneens
Eveneens isis voor
voorofficieren
officieren de
de gegehetgeen op militair
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legenheid geopend
geopendhun
hunrechtskennis
rechtskennisteteverhoogen,
verhoogen,door
doorhet
hetmaken
makeneen
eener
rechtskundigestudie
studie
legenheid
er rechtskundige
aan de
de Gemeentelijke
Gemeentelijke Universiteit
Universiteit teteAmsterdam.
Amsterdam.
aan
Overigens kan
kan een herziening
herziening van de
de militaire
militaire onderwijswet
onderwijswet door
door de
de gewijzigde
gewijzigde omomOverigens
standigheden
niet uitblijven
en is
standigheden niet
uitblijven en
is deze
dezedoor
doordedeRegeering
Regeeringdan
danook
ooktoegezegd.
toegezegd.Uiteraard
Uiteraard
1910
daarbijniet
nietzonder
zondermeer
meerworden
wordenaanaankunnen de
de voorstellen
voorstellen van
vandedeStaatscommissie
Staatscommissie1910
kunnen
daarbij
vaard, omdat
omdat deze
deze onkundig
onkundigisisgeweest
geweest
met
thans
geldende
veranderdeinzichten
inzichtenomomvaard,
met
de de
thans
geldende
veranderde
noodzakelijkheid
hetgeen van
van den
denjeugdigen
jeugdigenofficier
officiermoet
moet
worden
geëischt,
terwijl
trent hetgeen
worden
geëischt,
terwijl
dede
noodzakelijkheid
een groote
grootebeperking
beperking van
vanRijksuitgaven
Rijksuitgaven inindeze
dezezeker
zekermede
medeeen
eengroot
grootgewicht
gewichtinindede
van een
schaal moet
moet leggen.
leggen.
schaal
de!1
Zooals in het
het bovenstaande
bovenstaande is aangetoond
aangetoond geworden,
geworden, zijn
de opleiding
opleiding van
vanden
Zooals
zijn in de
beroepsofficier in
laatste vijf
vijf en
entwintig
twintigjaren
jarengeen
geengroote
grooteveranderingen
veranderingenaangebracht
aangebrachtgegeberoepsofficier
in de laatste
worden en gelden
gelden voor
voor het
hettegenwoordige
tegenwoordigefeitelijk
feitelijk nog
nogdezelfde
dezelfdebeginselen,
beginselen,die
diebij
bijdedesamen
samen
worden
van de Wet
Wet van
van 18go
1890 hebben
hebben gegolden.
gegolden. Iets
Iets anders
anders is
is het
het geweest
geweest met
met de
deopleiding
opleiding
stelling van
der verlofsofficieren.
verlofsofficieren. De
deze in
in het
hettegenwoordige
tegenwoordige leger
leger innemen,
innemen, heeft
heeft inindede
der
De plaats,
plaats, die
die deze
laatste
eeuw ontzettend
ontzettend in waarde
gewonnen, hetgeen
hetgeen reeds
reeds blijkt
laatste kwart
kwart eeuw
waarde gewonnen,
blijkt uit het
het feit,
feit, dat
datinin
slechts 44 reserve-officieren
reserve-officierenbij
bij het
hetleger
legerwaren
wareningedeeld
ingedeeldenendedenaamlijst
naamlijstvan
vanofficieren
officierenvoor
voor
1898 slechts
jaar 1922
1922 meer dan
dan 4600
4600 verlofsofficieren
verlofsofficieren vermeldt.
vermeldt. Hoewel
Hoewel onder
onderdeze
dezelaatste
laatsteeen
eenaantal
aantal
het jaar
oud-beroepsofficieren
oud-beroepsofficieren en
en oud-onderofficieren
oud-onderofficieren voorkomen,
voorkomen, welke
welkeals
alsgevolg
gevolgvan
vandedebepalingen
bepalingen
op andere
andere wijze
wijze tot
tothet
hetreserve-personeel
reserve-personeel zijn
zijn overgegaan,
overgegaan, isis
der Pensioenwet
Pensioenwet van
van 1902
1902 en op
der
de opleiding,
opleiding,alsmede
alsmedeook
ookaan
aan de
deverdere
verdere vorming
vormingder
derverlofsverlofsnoodig geworden,
geworden, aan
aan de
het toch noodig
de
volle
aandacht
te
schenken.
Gedurende
de
mobilisatie,
toen
de
plotselinge
beofficieren,
officieren, de
aandacht te schenken. Gedurende
mobilisatie, toen de plotselinge beaan een
een groot
groot aantal
aantal verlofsofficieren
verlofsofficieren duidelijk
duidelijk aan
aan het
het licht
lichttrad,
trad,heeft
heeftmen
mentijdelijke
tijdelijke
hoefte aan
maatregelen moeten
behoefte te
te kunnen
kunnen voorzien
voorzien en
enverschillende
verschillende
maatregelen
moetennemen,
nemen,om
omaan
aan die
die behoefte
cursussen
cursussen ingesteld
ingesteld van
van zeer
zeerkorten
kortenduur,
duur,waarbij
waarbij de
de practische
practische opleiding
opleiding een
een zeer
zeer bebelangrijke plaats
plaats innam.
innam.Oorspronkelijk,
Oorspronkelijk,d.w.z.
d.w.z.inin1888,
1898,werden
werdendedeverlofsofficieren
verlofsofficierengetrokken
getrokken
langrijke
het reservekader,
reservekader, hetwelk
hetwelk intermiteerend,
intermiteerend, dan
dan wel
welonafgebroken
onafgebroken - zulks naar
naar eigen
eigen
uit het
was daarbij
keuze - zijn
diensttijd vervulde;
vervulde; van
van een
eeneigenlijke
eigenlijke officiersopleiding
daarbij feitelijk
feitelijk
officiersopleiding was
zijn diensttijd
geen sprake,
sprake, want
van het
het reservekader
reservekader had men meer
meer een
een aanvulling
aanvulling van
van het
het
want bij
bij de instelling van
onderofficierspersoneel op
echter de
de militiewet
militiewet
onderofficiers-dan
danvan
van het
het officiers
officierspersoneel
ophet
het oog
oog gehad.
gehad. Toen echter
1901 ook
ook de
de vorming
vorming van
vanmilitieplichtigen
militieplichtigentot
totofficier
officiermogelijk
mogelijk had
hadgemaakt,
gemaakt, ontstond
ontstond
van
van 1901
zooals men
de
noodzakelijkheid, de
van den
den militie-officier
militie-officier - zooals
men deze
deze categorie
categorie van
van
de noodzakelijkheid,
de opleiding van
het bijzonder
bijzonder de
de onafgebroken
daarvan, meer
meer
officieren
onafgebroken opleiding daarvan,
officieren destijds noemde - en wel in het
te
verzorgen. Als
Als gevolg
gevolgdaarvan
daarvan werden
werden in
in 1906
1906de
descholen
scholenvoor
voorverlofs-officieren
verlofs-officieren voor
voorde
de
te verzorgen.
Infanterie
en
de
Vesting-Artillerie
ingesteld,
waar
zoowel
kaderreservisten
als
militieplichInfanterie en de Vesting-Artillerie ingesteld, waar zoowel kaderreservisten als militieplichtigen
in opleiding
opleiding werden
werden genomen.
genomen. Enkele
Enkele jaren
jarenlater
laterontstonden
ontstondenook
ookdergelijke
dergelijkescholen
scholen
tigen in
de Bereden-Artillerie,
Bereden-Artillerie, echter
echter nog
nog slechts
slechtsvoor
voorjongelieden,
jongelieden,behoorende
behoorende
voor
Cavalerie en de
voor de Cavalerie
tot het
het reservekader.
reservekader.
Door de invoering
invoeringvan
van de
demilitiewet
militiewetvan
van1912,
1912,volgens
volgenswelke
welkeaanwijzing
aanwijzing voor
vooropleiding
tot
opleiding tot
reserve-officier kon geschieden,
welke regeling
regeling ook in de Dientsplichtwet
van1922
1922isisovergenomen,
overgenomen,
geschieden, welke
Dientsplichtwet van
trad
opleiding nog
nóg meer
meer dan
dan vroeger
vroeger op den
den voorgrond,
voorgrond, terwijl
terwijl door
door de in
in 1922 plaats
trad die
die opleiding
gehad hebbende
hebbende reorganisatie
reorganisatie van
van het
het Nederlandsche
gehad
Nederlandsche Leger, waarin
waarin op een
een zeer
zeer groot
grootaantal
aantal
verlofsofficieren
moeten worden
worden verhoogd.
verhoogd.
verlofsofficieren isis •gerekend,
gerekend,de
de belangstelling
belangstelling daarvoor
daarvoornog
nog is
is moeten
Evenals
Evenals bij
bij de
zal ook hierbij
de opleiding
opleiding van
van de
de beroepsofficieren
beroepsofficieren zal
hierbij met
met de
de ervaring
ervaring van
van den
den
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grooten
oorlog rekening
rekening moeten
moeten worden
worden gehouden
gehouden en
envragen
vragenverschillende
verschillendeonderwerpen,
onderwerpen,
grooten oorlog
op die
die opleiding
opleiding betrekking
betrekking hebbende,
hebbende, om
om oplossing.
oplossing.
Uit hetgeen
hetgeen hierboven
hierboven in
in het
het kort
kort is
is medegedeeld,
medegedeeld, moge
moge het
hetbesluit
besluitworden
wordengetrokken,
getrokken,
dat
militaire onderwijs,
onderwijs, zoowel
zoowel wat betreft
betreft de
de opleiding
opleidingvoor
voorberoepsofficier
beroepsofficier als
als die
dievoor
voor
dat het militaire
een overgangstoestand
overgangstoestand isiskomen
komentete
verlofsofficier,
militaire onderwerpen,
onderwerpen, in een
verlofsofficier, zooals
zooals zoovele militaire
verkeeren, zulks
hooge vlucht,
vlucht, die
die de
demilitaire
militairewetenschap
wetenschap in
inhaar
haar vollen
vollen
zulks als
als een gevolg van de hooge
verkeeren,
omvang gedurende
gedurende den laatsten
laatsten oorlog
oorlog heeft
heeft genomen.
genomen.
omvang
WILHELMINA gegeven
legers h.
h. t.t.1.
Moge het
hetaan
aanH.
H.M.
M.Koningin
KoninginWILHELMINA
Moge
gegeven zijn,
zijn, aan de legers
1. en
en in
in N.O.!.
N.O.I.
opleiding en
en de
de verdere
verdere vorming
vormingvan
vanberoepsberoeps-en
enverlofsofficieren
verlofsofficieren
een regeling te
te geven
geven voor de opleiding
z6ódanig,
de behoefte
behoefte da
daarvan
practisch
arvan kan
kan worden
worden voorzien door wetenschappelijk en practisch
zóódanig, dat in de
goed onderlegde
onderlegde jeugdige
jeugdige officieren,
officieren, die met
met volle
volle toewijding
toewijding zich
zich geven
geven voor
voor de
de schoone
schoone ttaak
aa k
van
opvoeder en aanvoerder,
aanvoerder, die
op hunne
hunne schouders
schouders komt
komt tete rusten.
rusten.
van opvoeder
die op
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TYDEMAN, gep.
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Vice-Admiraal; Inspecteur
Inspecteur van
vanhet
hetMilitair
Militair
Onderwijs
de Zefmacht.
Onderwijs
bij bij
de Zeemacht.

B
B

ij de
deaanvaarding
aanvaardingvan
vande de
regeering
Hare
Majesteit
Koningin
WILHELMINAwas
was
ij
regeering
doordoor
Hare
Majesteit
Koningin
WILHELMINA
van het
het ininNederland
Nederlandaanwezige
aanwezigeioo-tal
IOo-tal
voor
oorlogsdienstenbestemde
bestemdeschepen
schepen
van
voor
oorlogsdiensten
en
vaartuigen - het
hetovergroote
overgrootedeel
deelwaren
waren„vaartuigen"
"vaartuigen" - een
een6o-tal
60-talomstreeks
omstreeks
en vaartuigen
20 jaren
jaren of
of meer
meer oud.
oud.Slechts
Slechtsvan
vaneen
eenio-tal
IO-tal
dagteekendededeaanbouw
aanbouwna
na189o,
18go, en
en
20
dagteekende
daarvan
waren 33pantserdekschepen
pantserdekschepen (,,Utrecht",
(" Utrecht", „Gelderland"
"Gelderland" en
en„Noordbrabant")
"Noordbrabant") nog
nog
daarvan waren
niet van
van stapel
stapel geloopen.
geloopen. Voor
Voor bijzondere
bijzondere diensten
diensten (wacht-,
(wacht-, logementlogement-en
eninstructieschepen,
instructieschepen,
visscherijpolitie,
In WestWestvisscherijpolitie, hydrographische
hydrographischeopnemingen
opnemingenenz.)
enz.) waren
waren nog
nog een
een 27-tal
27-tal schepen. In
waren 2 kleine
kleine schepen,
schepen, in
in Oost-Indië
Oost-Indië 32,
32,waarvan
waarvan 9gvoor
voorbijzondere
bijzondere diensten.
diensten. Groote
Groote
Indië waren
18go gebouwde
gebouwde schepen
schepen over het
het algemeen
algemeen niet.
niet.
oorlogswaarde
oorlogswaardebezaten
bezatenook
ookde
de na
na 1890
Nederland als
als in
in Indië
Indiëwerd
werdmet
methet
hetkleinere
kleinereen
engrootere
grooterematerieel,
materieel,waaronder
waaronder
Zoowel in Nederland
nog eenige van de
de getuigde
getuigde fregatten
fregatten type
type „Atjeh"
"Atjeh"waren,
waren, ijverig
ijverig gevaren,
gevaren, geoefend
geoefend en
en toezicht
toezicht
gehouden.
kust van
van Atjeh
Atjeh vergde
vergde de
de nog
nog geruimen
geruimen tijd
tijd met
met dat
datgewest
gewestdurende
durendestrijd
strijd
gehouden. Ter kust
van personeel
personeel en
en materieel.
materieel.
veel van
gedachtenstroomingen in
inde
degroote
grootemaatschappij,
maatschappij,welke,
welke,aan
aanhaar
haarnatuurlijken
natuurlijkenloop
loop
De gedachtenstroomingen
min of
ofmeer
meer geisoleerde
geisoleerdeMarinesfeer
Marinesfeernooit
nooitmet
metoverstrooming
overstroominghadden
haddenbedreigd,
bedreigd,
overgelaten, de min
waren reeds begonnen op kunstmatige
kunstmatige wijze
wijze daarheen
daarheen te worden geleid.
geleid. Desondanks
Desondanksvertoonde
vertoonde
het personeel der vloot een
een graad
graad van vaardigheid, welke een goed
goed getuigenis
getuigenis aflegde
aflegde van
van hethetgeen met
met het
het bestaande
bestaande materieel
materieel in
in tijd
tijd van
vanvrede
vredeop
opdat
datpunt
puntkon
konworden
wordenbereikt,
bereikt,en
eneene
eene
de laatste
laatste wissel
wissel mocht
mochtworden
wordengetrokken.
getrokken.
inhield voor
voor het
het geval,
geval, dat
dat op
op die
die vaardigheid
vaardigheid de
belofte inhield
Indië was
was daarvan
daarvan meermalen
Dat dit
dit besef
besefheerschte,
heerschte, zal
zal mede
mede een
een
In Indië
meermalen het
het bewijs
bewijs geleverd.
geleverd. Dat
reden zijn
zijn geweest
geweest van
van de
deopgewektheid,
opgewektheid, waarmede
waarmede Hare
Hare Majesteit
Majesteit de
de Koningin,
Koningin,vergezeld
vergezeld
reden
15 September
September1898
18g8de
dehulde
hulde
van Hare
Hare Majesteit de Koningin-Moeder, bij
bij Hare
Hare vlootrevue
vlootrevue op
op 15
van
vloot in
in ontvangst
ontvangst nam.
nam.
van de vloot

materieel. De groote
groote soliditeit,
soliditeit, welke
welke het
hetmaterieel
materieelonzer
onzerZeemacht
Zeemachtkenmerkte,
kenmerkte,
Het materieel.
verzekerde
daaraan
een
levensduur,
die
een
ongunstigen
invloed
had
op
de
voorziening
verzekerde daaraan een levensduur, die een ongunstigen invloed had op de voorziening inin
de behoefte
behoefte aan
aan nieuw
nieuw materieel,
materieel, eene
eene behoefte,
behoefte, welke
welke vooral
vooral als
als een
een gevolg
gevolgvan
vandedesnelle
snelle
ontwikkeling van techniek en oorlogswetenschap
oorlogswetenschap voortdurend
voortdurend bleef
bleef bestaan.
bestaan. Andere
Anderefactoren
factoren
ontwikkeling
zee tegen
tegende
degroote
grootestaten
statenopgewassen
opgewassen
werkten in
gelijken zin. De
De onmogelijkheid,
onmogelijkheid, om ter
ter zee
werkten
in gelijken
zijn, deed
deed steeds
steeds velen
velen voorbijzien,
voorbijzien, dat
dat het
het bezit,
bezit, ook
ook van
vaneene
eene beperkte
beperkte zeemacht,
een
zeemacht, een
te zijn,
waarborg
kan
zijn
tegen
andere
dan
juist
de
allerergste
der
mogelijkheden.
Dit
heeft
een
remder
mogelijkheden.
Dit
heeft
een
remallerergste
waarborg kan zijn
dan juist de
menden invloed
invloed op
op de
de ontwikkeling
ontwikkeling onzer
onzer zeemacht
zeemacht uitgeoefend.
uitgeoefend.Een
Eenandere
anderedaarvoor
daarvoornadeelige
nadeelige
omstandigheid
dat het
hetDepartement
Departementvan
vanMarine,
Marine,evenals
evenalsdat
datvan
vanOorlog,
Oorlog,op
ophet
hetterrein
terrein
omstandigheid was, dat
van den binnenlandschen
binnenlandschen politieken
politieken strijd
strijd niet
niet zelden
zeldende
dezwakke
zwakkeplek
plekwas,
was,welke
welketot
totbepaling
bepaling
aanvalsrichting als
ware uitlokte. Een
Een gevolg
gevolg hiervan
hiervan was
was vaak
vaak de
de neiging
neiging van
vande
de
van de aanvalsrichting
als het ware
Marine en van
van haar
haar bestuur, om
om slechts
slechts het
hethalve
halveeieitetevragen
vragenofofteteaanvaarden
aanvaardenter
tervermijding
vermijding
Marine
kans om met
met een
een leegen
leegen dop
dopteteworden
wordenafgescheept.
afgescheept.
van de kans
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H
H.. M. de Koningin begeeft
beseeft :z;ich
2;ich te Moerdijk naar de vlootrevue op het Hollandsch Diep (15 September 18g8).
ver2;ameling van den gep. Lt.-Gen!. H. KEMPER).
(Uit de verzameling

De wereldoorlog
wereldoorlog heeft
heeft doen
doen zien,
ûen,dat
datereromstandigheden
omstandighedenkunnen
kunnenzijn,
zijn,waarin
waarinook
ookeen
een
beperkte zee
zeEmacht
groote waarde
waarde kan
kan hebben
hebben voor
voorons
onsonafhankelijk
onafhankelijkvolksbestaan.
volksbestaan.
beperkte
macht eene
eene groote
dat met
met het
het oog
oog op
opde
de zeer
zeergroote
groote uitgestrektheid
uitgestrektheid van
van NederlandschNederlandschWel was het besef, dat
het ontzaggelijk
ontzaggelijk groot
groot belang,
belang, dat
dat dit deel
deel van
van Nederland
Nederland voor
voor ons
ons heeft,
heeft, hier
hiereen
een
Indië en het
"hoe
sterker, hoe beter"
beter" geldt,
geldt, kort
kort vóór
vóór den
den wereldoorlog,
wereldoorlog, onder
onder meer
meer door
door de
de publicaties
publicaties
„hoe sterker,
der vereeniging „Onze
"Onze Vloot",
Vloot",tot
totvelen
velenininden
denlande,
lande,waaronder
waaronderinvloedrijken,
invloedrijken,doorgedrongen,
doorgedrongen,
en maakte
maakte de Regeering
Regeering zich
ûch op
op om
omde
devloot
vlootteteversterken,
versterken,maar
maardaarvoor
daarvoor bleek
bleekhet
hetreeds
reedstete
laat.
oorlog brak
brak uit
uit en
en vond
vondNederland,
Nederland,wat
watzijne
zijneMarine
Marinebetreft,
betreft,gewapend
gewapendmet
metweinig
weinig
laat. De oorlog
en meerendeels
meerendeels verouderd
verouderd schepenmaterieel,
schepenmaterieel, dat
dat zijne
zijne waarde
waarde ininhoofdzaak
hoofdzaakontleende
ontleendeaan
aan
de bekwaamheid
bekwaamheid van
personeel en
wil, waarmede
waarmede dit bezield
bezield was,
was, om
omererzoo
zoogoed
goed
de
van het
het personeel
en den wil,
mogelijk
te maken.
maken.
mogelijk gebruik
gebruik van te
Wat er tot op
op dat
dat oogenblik
oogenblik sinds
sinds den
den aanvang
aanvang van
van het
het hier
hier beschouwde
beschouwde tijdperk
tijdperk gegeWat
bouwd was, zij
zij hier
hier in
in het
hetkort
kortaangegeven:
aangegeven:
bouwd
IgOO, '01
'Ol en
en '02,
'02, vervolgens
vervolgens in
in 1904,
Ig04, 'o6
'06 en
en'og
'ogtelkens
telkenséén
éénpantserschip,
pantserschip, bewapend
bewapend
In 1900,
van middelbaar
middelbaar kaliber,
kaliber, bestemd voor algemeene diendienzware stukken
stukken en
en eenig geschut van
met 2 zware
sten, behalve
behalve Hr.
Hr. Ms.
Ms.„Heemskerck",
"Heemskerck",het
hetinin1906
Ig06gebouwde
gebouwdeschip,
schip,dat
datvoor
voorbinnenlandschen
binnenlandschen
was bestemd,
bestemd, echter
echter ook
ook in
in West-Indië
West-Indië dienst
dienstdeed.
deed.Om
Omredenen
redenenvan
vantaktischen
taktischen aard
aard
dienst was
werd na 1909
19O9 van
van den
den bouw
bouwvan
vanpantserschepen
pantserschepen van
van zóó
zooklein
kleincharter
charterafgezien.
afgezien.Aan
Aantorpedotorpedobooten werd
tusschen 'goo
Ig00 en
en 1907
Ig07 een
een 8-tal,
8-tal,voor
voorNederland
Nederland tusschen
tusschen 'goo
1900enen
booten
werd voor
voor Indië
Indië tusschen
1914
een 25-tal
IgI4 een
25-tal gebouwd,
gebouwd, in
in de
de oorlogsjaren
oorlogsjaren nog
nóg een
een 8-tal.
8-tal. De
Deeerste
eersteonderzeeboot
onderzeeboot liep
liepinin
IgII,waarna
waarnageleidelijk,
geleidelijk,eerst
eerstvoor
voorNederland,
Nederland,
Ig05
stapel; de tweede
tweede volgde
volgde eerst
eerst in
in Igi1,
1905 van
van stapel;
1912 en
en'13
'13
daarna
meerderen werden
Nederland liepen
daarna ook
ook voor
voor Indië meerderen
werden gebouwd.
gebouwd. Voor
Voor Nederland
liepen in 1912
een 3-tal
3-tal pantserbooten,
pantserbooten, voor
IglO tot
tot'14
'14een
een8-tal
8-taltorpedobootjagers
torpedobootjagers en op
op ververvoor Indië
Indië van
van Iglo
schillende
tijdstippen eenige flottieljevaartuigen
flottieljevaartuigen en
opnemingsvaartuigen van
Met
schillende tijdstippen
en opnemingsvaartuigen
van stapel
stapel . .Met
paar mijnenleggers
mijnenleggers van 1911,
191 I, een
eenaantal
aantal tot
totmijnenleggers
mijnenleggers gemaakte
gemaakte kanonneerbooten
kanonneerbooten
een paar
en flottieljevaartuigen, en
en een
een paar
paar moederschepen
moederschepen voor
voor onderzeebooten
onderzeebootenvormt
vormthet
hetmeerendeel
meerendeel
der
bovengenoemde schepen
schepen en
en vaartuigen
vaartuigen - één
pantserschip, de eerste
eerste onderzeeboot
onderzeeboot en
en
der bovengenoemde
één pantserschip,
25 torpedobooten,
torpedobooten, waaronder
waaronder ook oudere,
oudere, zijn
zijnintusschen
intusschendaaraan
daaraan ontvallen
ontvallen - thans
ruim
ruim 25
vloot. Daarvan
Daarvanzijn
zijnmet
metname
namededepantserschepen
pantserschepenverouderd
verouderden
vangeringe
geringeoorlogswaarde,
oorlogswaarde,
onze vloot.
en van
den oorlog
oorlog op
opstapel
stapelgezette
gezette
vele torpedobooten en de
de jagers
jagers sterk gesleten.
gesleten. Eerlang zullen 2 in den
moderne kruisers
de „Java"
"Java" en
en „Sumatra",
"Sumatra", daaraan
daaraan worden
worden toegevoegd.
toegevoegd. riet
Het
moderne
kruisers van
van 7°00
7000 ton, de
gedeelte
het restant
restant onzer
onzer vloot,
vloot, dat
datoorlogswaarde
oorlogswaarde heeft,
heeft, bestaat
bestaat alzoo,
alzoo, behalve
behalveuit
uitdeze
deze
gedeelte van het
of
twee kruisers,
kruisers, nagenoeg
een beperkt
beperkt aantal
aantal vaartuigen,
vaartuigen, welke
welke de torpedo
torpedo of
twee
nagenoeg uitsluitend
uitsluitend uit een
mijn als
thans omtrent
omtrent de
de samenstelling
samenstelling
mijn
als eigenlijk
eigenlijk wapen
wapen voeren.
voeren. Dit strookt in zóóverre met de thans
van
Nederland en Indië
Indië noodige
noodige vloot
vlootgehuldigde
gehuldigdedenkbeelden,
denkbeelden, dat,
dat,vooral
vooral om
omfinanfinanvan de voor Nederland
cieele redenen,
redenen, de
de reeds
reedsjaren
jaren durende
durendestrijdvraag
strijdvraag „artillerievloot
"artillerievlootof
oftorpedovloot"
torpedovloot"voorshands
voorshands
moet worden
worden opgelost,
opgelost, dat
dat van
vangroote
grooteschepen,
schepen,bewapend
bewapendmet
metzwaar
zwaargeschut,
geschut,
in dien zin moet
wordt afgezien.
Een belangrijke
belangrijke rol,
verkenning, is bij
bij de
de vervulling
vervulling van
van de
detaak
taak
rol, met
met name
name ook voor de verkenning,
erenMarine-Luchtvaartdienst,
Marine-Luchtvaartdienst,welks
welksontwikkeling
ontwikkeling in 1913
1913 te SoesterSoestertoegekend aan
aan Øn
der vloot toegekend
wereldoorlog door
door de
de moeielijkheden
moeielijkheden
berg op bescheiden
bescheiden schaal
schaal aangevangen,
aangevangen, en
en tijdens
tijdens den wereldoorlog
in de
van vliegtuigen
vliegtuigen en motoren
de aanschaffing
aanschaffing van
motoren sterk
sterk geremd,
geremd, sindsdien
sindsdien met
met kracht
kracht ter
ter hand
hand
is genomen.
„de Mok",
Mok", „Veere',,
„de Kooy" en „Sougenomen. Vijf
Vijf vliegkampen
vliegkampen "de
"Veere'" „Schellingwoude",
"Schellingwoude", "de
"Sou239

burg", werden
werden in
in de
de jaren
jaren 1915—'18
1915-'18 ingericht.
ingericht. In
In den
denaanvang
aanvang werd
werd voor
voor de
de oefeningen
oefeningen
burg",
slechts
over landvliegtuigen
landvliegtuigen beschikt;
beschikt; in
in 1916
1916ook
ookover
overgeinterneerde
geinterneerdewatervliegtuigen,
watervliegtuigen, inin
slechts over
1917 over watervliegtuigen,
watervliegtuigen, voor onze Marine
Marine gebouwd.
gebouwd. Medio
Medio1918
1918werden
werdende
deeerste
eerstewaterwatervliegtuigen naar
vliegtuigen
naar Indië
Indië verzonden
verzonden en
en in
inhet
hettijdelijk
tijdelijkMarine-vliegkamp
Marine-vliegkamp tete Tandjong
TandjongPriok
Priok
1923 werd
werd het vliegkamp
vliegkamp te Soerabaja,
Soeraba;a, geschikt
voor zeezeeondergebracht. In
ondergebracht.
In 1923
geschikt voor
voor landland- en voor
in gebruik
gebruik gesteld.
gesteld. In
In ditzelfde
ditzelfdejaar
jaar kreeg
kreeg de
de Marine
Marine de
de beschikking
beschikking over
over een
een hier
hier
vliegtuigen, in
te lande
lande gebouwd
gebouwd amphibie-vliegtuig,
amphibie-vliegtuig,waarbij
waarbij voor
voor het
heteerst
eerstvan
vanduraluminium
duraluminiumals
alsmateriaal
materiaal
werd gebruikt
gebruikt gemaakt.
gemaakt. De bewapening
bewapening van
van de
de vliegtuigen
vliegtuigen werd
werd gemodergemodervoor vliegtuigbouw werd
een zwaar
zwaar soort
soort bommen
bommen in
inbeproeving
beproevinggenomen;
genomen;van
vandraadlooze
draadloozetelegrafie
telegrafie in
invlie
vliegniseerd, een
gruime schaal
schaal gebruik
gebruik gemaakt.
gemaakt. De Marine
Marine beschikt
beschikt thans
thans hier
hier te
te lande
lande over
over
tuigen wordt op ruime
een 20-tal
20-tal leervliegtuigen,
leervliegtuigen, evenzooveel
evenzooveeljachtvliegtuigen
jachtvliegtuigenen
eneen
een3o-tal
30-talverkenningswatervliegverkenningswatervliegtuigen, in
in Indië
Indiëover
overeen
een25-tal
25-tal
verkenningswatervliegtuigen.
tuigen,
verkenningswatervliegtuigen.
1899 de
de invoering
invoering van
van de
dewiegaffuiten,
wiegaffuiten,eene
eenebelangrijke
belangrijke
Op artilleristisch gebied bracht 1899
vaartgeschut
verbetering
voor het laden
laden
van 7.5
en 10.5
IO.5
voor
7.5 en
c.M. met
en richten
richten van
van
met daardaarvoor be
het
geschut,
bestemde
stemde
uurwerkbuizen
1901
die van
van
1901 die
snelvurend geingevoerd
en
ingevoerd
en
~
schut
van
onderzeebootonderzeebootschut van
zwaar kaliber,
kaliber,
tevens
antizwaar
de aanaanluchtvaartge1909
1909 de
schaffing
van
schut
weischut van weischaffing van
semi-automanig roestend
roestend
nig
In
tisch geschut
geschut
materieel. In
materieel.
,,
tisch
en
1922
een
1922 werd een
brisante
Amphibievliegtuig van
van de
Amphibievliegtuig
de Marine.
Marine.
nieuw systeem
systeem
springgranaspringgrana
nieuw
(Uit de
deverzameling
verzamelingvan
van.. den
den Vice-Admiraal
Vice-Admiraal JJ.. H
H. ZEEMAN).
ZEEMAN).
In 1920
ten. In
1920
vuurleiding inten.
werd antiluchtgevoerd.
Voor het
het ingewikkelde
ingewikkelde torpedowapen
torpedowapen bracht
bracht dit
dit tijdperk
tijdperk grooten
grooten vooruitgang.
vooruitgang. Naast
Naast
Voor
c.M. en
envan
vanhet
hettotaal-gewicht
totaal-gewicht
geleidelijke vergrooting
eene geleidelijke
vergrootingvan
van de
de middellijn
middellijn van
van 35
35 tot
tot 53 c.M.
van 263 tot
tot 1450
1450 K.G.
K.G.valt
valtteteconstateeren
constateereneene
eenevergrooting
vergrooting van
van de
de springlading
Springlading van
van 3o
30 tot
tot
van
250 K.G.
K.G. De
Desnelheid
snelheidvan
vandedetorpedo
torpedoininhaar
haarbaan
baanwerd
werdopgevoerd
opgevoerd van
van omstreeks
omstreeks 11
11 tot
tot
250
M. per
per sec.,
sec., de
de afstand,
afstand, welke
welke zij
zij kan
kan doorloopen,
doorloopen, tot
10.000
M.
In
de
juistheid
van
het
20 M.
tot io.000 M. In de juistheid van het
schot was
was reeds
reeds in
in1897,
1897,door
doordedeinvoering
invoeringvan
vanden
denkoersregelaar,
koersregelaar, eene
eene zeer
zeerbelangrijke
belangrijke ververbetering gebracht.
gebracht.
Behalve de torpedobooten,
torpedobooten, jagers
jagers en
en onderzeebooten
onderzeeboot en waren
waren ook
ookonze
onzepantserschepen
pantserschepen
Behalve
en pantserdekschepen
pantserdekschepen met
met torpedo's
torpedo's bewapend.
bewapend.
aanschaffing van
buitenland, behalve
behalve in de
de ooroorDe aanschaffing
van torpedo's
torpedo's geschiedde
geschiedde steeds
steeds in
in het buitenland,
logsjaren, tijdens welke met medewerking
medewerking van
van verschillende
verschillende fabrieken
fabriekt!n een
een klein
klein aantal
aantal torpedo's
torpedo's
hier te
te lande
lande werden
werdenaangemaakt,
aangemaakt, die
die aan
aan alle
alleeischen
eischenvoldeden,
voldeden,echter
echteraanmerkelijk
aanmerkelijkmeer
meer
hier
kostten.
nadat in 1905
1905 eerst
eerst een
een beperkt
beperkt aantal
aantal in het
het buitenland
buitenlandwas
wasaangekocht,
aangekocht,
Mijnen werden, nadat
"}
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I92I en
en '22
'22 echter werd voor Indië
Indië een
eengroot
grootaantal
aantal voor
voor ladingen
ladingen
te lande
lande aangemaakt;
aangemaakt; in
in 1921
hier te
200 K.G.
K.G.trotyl
trotylininEngeland
Engelandaangeschaft.
aangeschaft.
van 200
betreft ander
ander oorlogsmaterieel:
oorlogsmaterieel: handwapenen,
handwapenen, voortstuwings-, uitrustings-,
uitrustings-, voevoeWat betreft
communicatie- en
en seinmiddelen,
seinmiddelen, brandstoffen,
brandstoffen, enz., werd
werd er
er steeds
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tijdperkvoor
voorverreweg
verreweghet
hetgrootste
grootste
Het Marinepersoneel
eischen,welke
welkededetechniek
techniekininallerlei
allerleirichtingen
richtingen
gedeelte uit vrijwilligers.
vrijwilligers. De
De steeds
steedshoogere
hooge re eischen,
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drank niet meer
meer als
als voorheen
voorheen een
een
dit

of meer
meertypisch
typischkenmerk
kenmerkvan
vanden
denongegradueerden
ongegradueerdenmarineman
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waar ronselaars
ronselaars den
schepeling evenveel
evenveel goudstukken
goudstukken als
alsmaandmaandden gratis benevelden schepeling
loon
voorhielden als
het zijne
zijne guldens
guldens bedroeg;
bedroeg; zoo
zoo in
inNew-York
New-Vorken
enSan
SanFrancisco,
Francisco,waar
waar
loon voorhielden
als het
schepen,
kostte het
het nog
nog zoo
zoo veel,
veel,menschen
menschen moesten
moesten hebben
hebben om
om te
te kunnen
kunnen varen;
varen; zoo
zoo in
in
schepen, kostte
Australië,
aan de
de schapen
schapen zou
zou beschimmelen,
beschimmelen, wanneer
wanneer er
er geen
geen handen
handen waren
waren
Australië, waar
waar de
de wol
wol aan
ze te
te scheren.
scheren.
om ze
Het Korps
Korps Mariniers,
Mariniers,aan
aande
deMarine
Marinenuttige
nuttigemannen
mannenleverende,
leverende,die
diezij
zijvoor
voorde
debetrekbetrekking van
van matroos
matroosa.a.
a.a. niet
niet zou
zouhebben
hebbengekregen,
gekregen, nochtans
nochtans noode
noode kon
kon missen,
missen, bleef,
bleef,ondanks
ondanks
herhaalden aandrang om het
het op
op teteheffen,
heffen,bestaan.
bestaan.Plannen
Plannentot
totafschaffing
afschaffingvan
vandit
ditkorps
korpskwamen
kwamen
slechts tot
tot eene
eenegedeeltelijke
gedeeltelijkeuitvoering
uitvoeringwat
watdedeofficieren
officierenbetreft,
betreft,waarvan
waarvande
deaanvulling
aanvullinginin1901
1901
oph{eld, maar
ophield,
maar bijna
bijna 20 jaren
jaren later
aderlating'ten
spijt heeft
heeft het
het
later weder
weder werd
werd voortgezet.
voortgezet. Deze aderlating
ten spijt
korps
zijne traditie
traditie trouw
trouw weten
weten tetebewaren.
bewarçn.
•
korps zijne
In huisvesting,
huisvesting, voeding,
voeding, kleeding,
kleeding, salarissen,
salarissen, dienstregelingen,
dienstregelingen, verloven
verloven enz.
enz.brachten
brachten
deze jaren
jaren groote
groote verbeteringen.
verbeteringen. Evenzoo werd
werd op
op het
hetpunt
puntvan
vanorganisatie,
organisatie,aanwerving
aanwervingen
en
deze
opleiding steeds,
zij het
het niet
niet altijd
altijd zonder
zonder eenig
eenig nadeel
nadeel voor
voor de
decontinuiteit,
continuiteit,naar
naar het
hetbeste
beste
opleiding
steeds, zij
gestreefd. De
De militaire
militaire rechtspleging,
rechtspleging, reeds
reeds goed
goedwerkend
werkend met
meteen
eenoud
oudapparaat,
apparaat, werd
werd in
in1912
1912
op moderner
moderner leest geschoeid.
geschoeid. Ditzelfde
Ditzelfde was
was geleidelijk
geleidelijk ook
ook met
met den
dengeneeskundigen
geneeskundigen dienst
dienst
de inrichting
inrichting der
der hospitalen
hospitalen het
het geval.
geval.
en de
191) werd, in verband
verband met
met de
de instelling
instellingvan
vaneen
eenkort
kortdienstverband
dienstverbandvoor
voorde
dematrozen,
matrozen,
In 1915
waardoor onderofficieren
als voorheen,
voorheen, in
involdoend
voldoendaantal
aantaluit
uitdezen
dezenkonden
kondenvoortvoortwaardoor
onderofficieren niet
niet meer, als
afzonderlijke oriderofficiersopleiding
oriderofficiersopleiding ingevoerd.
1921 werd
werdtot
totopheffing
opheffing
komen, eene afzonderlijke
ingevoerd. Reeds in 1921
daarvan besloten, nadat
nadat met de invoering van eene nieuwe
nieuwe matrozenopleiding
matrozenopleiding de
de oude
oudetoestand
toestand
daarvan
was hersteld.
hersteld.
was
officierskorpsen, over
welker opleidingen
opleidingen elders
elders wordt
wordt gesproken,
gesproken, hebben
hebben den
den
De officierskorpsen,
over welker
bij te houden,
houden, en,
en, ook
ook in
inde
deburgerburgersnellen ontwikkelingsgang
ontwikkelingsgang van
van de
de techniek
techniek steeds
steeds weten
weten bij
en hooggeplaatste
hooggeplaatste mannen
mannengeleverd.
geleverd.
maatschappij, tal
bekwame en
maatschappij,
tal van bekwame
Van de
de belangrijke
belangrijke maatregelen
maatregelen van
van recenten
recenten datum,
datum, betrekking
betrekking hebbende
hebbende op
op het
het
Van
personeel, noemen
wij slechts de
de beide
beide volgende:
volgende:
personeel,
noemen wij
In 1920 werd
voor officieren
officieren en
en onderofficieren
onderofficieren onder
onder bepaalde
bepaalde voorwaarden
voorwaarden de gegewerd voor
legenheid opgengesteld
opgengesteld om op kosten van
van de Indische
Indische begrooting
begrooting hun
hun gezin
gezin naar
naar Indië
Indië mede
mede
nemen. Tegenover
Tegenover de
de voorvöor-en
ennadeelen,
nadeelen,welke
welkededeafwezigheden
afwezighedenvan
vanlangeren
langerenduur
duurvoor
voor
te nemen.
huwelijksleven van den
den Marineman
Marineman hadden,
hadden, komen
komen daardoor
daardoor andere
andere te
te staan,
staan, van
van welker
welker
het huwelijksleven
uitwerking,
kan zeggen:
zeggen: „De
.,De tijd
tijd moet
moet
uitwerking, beschouwd
beschouwd als
als eene
eene algemeene,
algemeene, men
men thans
thans slechts
slechts kan
leeren".
leergin".
voor korten
korten tijd
tijd werd
werd de
de tegemoetkoming
tegemoetkoming aan
aan de
de uiteenloopende
uiteenloopende behoeften
behoeften op
op
Tot voor
godsdienstig gebied van
van den
den Marineman
Marineman als
als een
een min
minofofmeer
meeronoplosbaar,
onoplosbaar,althans
althans voor
voorden
den
godsdienstig
varende slechts op rudimentaire
rudimentaire wijze op te
te lossen
lossen vraagstuk
vraagstuk beschouwd.
beschouwd. Door
Door de
debenoeming
benoeming
varende
in 1921
192 I van een vlootpredikant
vlootpredikant en een vlootaalmoezenier
vlootaalmoezenier is de oplossing
oplossing van
van een
een deel
deelvan
vandit,
dit,
moeilijk van het
het politiek
politiek terrein
terrein af
af tetehouden
houdenvraagstuk
vraagstuk in
inbevoegde
bevoegdehanden
handengelegd.
gelegd.
zoo moeilijk

Oefeningen
reizen. Vijf en twintig jaren
jaren Marine
Marine vormen
vormen evenveel jaren
jaren oefenen
oefenen
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en reizen, en dit laatste was oefening en tegelijkertijd vlagvertoon. Steeds werd in het oog
gehouden, dat het land, hetwelk zijn vlag vertoont, waaiend van zijne oorlogsschepen, zichzelf
aan den vreemdeling vertoont op andere wijze nog, dan wanneer deze dezelfde kleuren enkel
van schepen ter particuliere zeevaart ziet waaien. Deze heeft in vreemde haven geen tijd,
geene menschen, geene aanleiding tot aanraking met autoriteiten, waaronder de hoogste, en
met het groote deel der burgerij, dat niet rechtstreeks bij handel en scheepvaart betrokken is.
Van het oorlogsschip doet ieder man, alleen reeds door het dragen van ûjn uniform, mee
aan het toonen van zijn vlag, ûjn nationaliteit en landaard. Als voorheen heeft de Marine dit
ook al deze jaren met eere gedaan. Vóór, in en na den wereldoorlog heeft op tal van
plaatsen de vreemdeling het Nederlandsche oorlogsschip steeds met sympathie, vaak met
overweldigend enthousiasme begroet. Een verhaal van het, ook voor den leek, belangwekkende
dier reizen zou een statig boekdeel vullen; de opsomming van de namen van schepen, landen
en plaatsen alleen vele bladzijden. De jaren volgende, zullen wij van de vele reizen slechts
een aantal noemen, die om hun doel of om andere reden het meest de aandacht trokken.
Einde Juli 1900 bevond Hr. Ms. "Holland" zich ter oostkust China (Shanghai) ter beschermingvan landgenooten en andere Europeanen, als grootste schip na den Duitschen kruiser
"Gefion"; van andere natiën waren er slechts kleinere schepen. "Wel zelden" werd er toen
gezegd "zal de verschijning van de Nederlandsche vlag door landgenoot en vreemdeling
met meer vreugde zijn begroet". Hr. Ms. "Koningin Wilhelmina" en "Piet-Hein" kwamen
spoedig eveneens daar.
In hetzelfde jaar brengt Hr. Ms. "Gelderland" Paul Kruger, President der Transvaalsche Republiek, uit Zuid-Afrika naar Europa over, een reis, waarop de aandacht van
geheel Europa gevestigd was.
In Ig01 Hr. Ms. "Utrecht" naar West-Indië, waar Venezuela last veroorzaakte; in
Ig02 Hr. Ms. "Koningin Regentes" en nog later weer andere schepen op gelijke boodschap uit.
In Ig0I Hr. Ms. "Noordbrabant" naar Australië, waar zelden een Nederlandsch oorlogsschip werd geÛen.
In 1903 Hr. Ms. "de Ruijter" ter bescherming van de Nederlandsche belangen naar
San Domingo en Haïti.
Einde Augustus Ig05 keert eene divisie van drie pantserdekkruisers (Hr. Ms. "Utrecht",
"Noordbrabant" en "Gelderland") uit Oost-Indië te Vlissingen terug, waar H.M. de Koningin,
vergezeld van Z. K. H. den Prins der Nederlanden, eene vlootrevue houdt.
In Ig06 Hr. Ms. "Friesland" naar het nog nooit door een onzer oorlogsschepen bezochte Spitsbergen, waar de bemanning op de door haar in één grafheuvel bijeengebrachte
overblijfselen van de oud-Hollandsche grafsteden bij Smeerenburg een gedenksteen plaatst
met het opschrift:
r~ : "Hr. Ms. "Friesland" herstelde deze graven in 1916 op last van de Koningin der Nederlanden", en tevens gelegenheid vindt het gestrande touristenschip "Ile de France" (oud"Burgemeester den Tex") vlot te maken.
1907 ziet Hr. Ms. "Gelderland" te New-York bij een nationaal herdenkingsfeest,
Ig08 in het zelden bezochte Mexico.
Hr. Ms. "Heemskerck" brengt in 1908 Z. K. H. den Prins der Nederlanden naar de
Westkust van Noorwegen, in IglO naar Engeland ter bijwoning van de begrafenis van Z. M.
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de reis
reis van
van
oorlogsschip naar
de onderzeeboot
onderzeeboot K.
K. IIinin1916
oorlogsschip
naar Indië,
Indië, die van de
Hr. Ms.
Ms. „Hertog
"Hertog Hendrik"
Hendrik" naar
naar Indië,
Indië, de
de eerste
eerste maal
maal mislukt
mislukt door
door breken
breken van
van de
de stuurstuurHr.
inrichting;
1919 de thuisreis
thuisreis van Hr.
Hr. Ms.
Ms. „De
"DeZeven
ZevenProvinciën"
Provinciën"via
viaPanama,
Panama, welk
welk schip
schip
inrichting; in 1919
den Atlantischen
Atlantischen Oceaan
Oceaan gedurende
gedurende een
vijftal dagen
dagen veiligheid
veiligheid en hulp
hulp brengt
brengt aan
aan het
het
in den
een vijftal
in nood verkeerend
verkeerend S.S. „Sapinero".
"Sapinero". In
In 1918
1918nog
nogde
deelders
eldersgenoemde
genoemdeconvooi-reis
convooi-reisnaar
naarIndië.
Indië.
1920 gaan
gaan de onderzeebooten
onderzeebooten K. III
111en
enK.
K.VVop
opeigen
eigengelegenheid
gelegenheidnaar
naarIndie,
Indië,waar
waar
In 192o
ûj
ontvangën
worden
met
een
zelfde
geestdrift,
als
waarmede
hun
reis
in
Nederland
was
zij ontvangen worden met een zelfde geestdrift, als waarmede hun reis in Nederland was
gevolgd. In ditzelfde
ditzelfde jaar
jaar bezoeken
bezoeken Hr.
"Tromp" en
en „Hertog
"HertogHendrik"
Hendrik" in
in divisie
divisiede
de
gevolgd.
Hr. Ms. „Tromp"
wateren, waarbij
waarbij o.a. Nanking
Nanking wordt
wordtbezocht.
bezocht.
Oost-Aziatische wateren,
In
1920, '21
'21 en
en '22
'22 bezoeken meerdere torpedobooten en
en onderzeebooten
onderzeebooten Noordelijke
Noordelijke
In 192o,
Havre, in
in beide
beidelaatstgenoemde
laatstgenoemde jaren
jaren o.a.
o.a.ter
terbegeleiding
begeleidingvan
vanden
denparticulieren
particulieren
havens en Havre,
havens
JULIANA de Noorsche
H. Prinses
Prinses ]ULlANA
Noorsche Fjorden
Fjorden
stoomer,'
stoomergwaarmede
waarmedeH.H.M.
M.de
de Koningin
Koningin en
en H.
H. K. H.
1922 is
is tijdens
tijdens Harer
Harer Majesteits
Majesteits bezoeken
bezoeken aan
hoven van Zweden
Zweden en DeneDenebezoeken. In 1922
bezoeken.
aan de
de hoven
marken, Hr.
"Zeeland" daar
daar aanwezig,
"Tromp" naar
naar Smyrna
Smyrna ter
ter bebemarken,
Hr. Ms. „Zeeland"
aanwezig, en
en gaat
gaat Hr.
Hr. Ms. „Tromp"
scherming
landgenooten en
en Nederlandsche
Nederlandsche belangen.
belangen.
scherming van landgenooten
of zonder
zonderleerlingen
leerlingenvan
vanopleidingen
opleidingenaan
aanboord,
boord,deden
dedendeze
dezeschepen
schepenhetzelfde
hetzelfdeals
alsdie,
die,
Met of
welke bleven
bleven in
indedeeigen
eigenvaarwaters
vaarwatersenenopopdedeeigen
eigen
kust:oefenen,
oefenen,vaardig
vaardigmaken
makenen
enhouden.
houden.
welke
kust:
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Marine ininNederlandsch
Nederlandsch-lndië
was en is,
is, ondanks
ondanks verschillen
verschillen in
in administratief
administratief en
en
De Marine
Indië was
ondanks de toevoeging
toevoegingvan
van een,
een,ook
ooknu
nunog
nogbeperkt
beperktinlandsch
inlandschelement,
element,
rekenplichtig beheer, en ondanks
wezen een
een deel
deel van
vande
deKoninklijke
Koninklijke Nederlandsche
Nederlandsche Marine,
Marine, met
metwortel
wortelen
entak
takdaar
daaroveroverin wezen
geplant.
menschen, voor wier
wier denken
denken en
endoen
doendede
geplant. Daar
Daaren
enhier
hier dienden
dienden beurtelings
beurtelings dezelfde
dezelfde menschen,
beheersvraagstukken weinig
name wat
wat betreft
betreft de
de ververbeheersvraagstukken
weinigverschil
verschilmaakten.
maakten.Deze
Deze werden,
werden, met
met name
deeling van de kosten
kosten en
en het
het daarmede
daarmede verband
verband houdend
houdend in
in Indië
Indiëaanwezig
aanwezigtotaal
totaal aan
aan oorlogsoorlogsen hulpmaterieel,
hulpmaterieel, in dit
dit tijdperk
tijdperk aan
aan herziening
herziening (Staatscommissie
(Staatscommissie 1906)
1906) en
enaan
aanbeschouwing
beschouwing
1912
en
Interdepartementale
Commissie
1920)
onderworpen.
(Staatscommissie
(Staatscommissie
Interdepartementale Commissie 1920) onderworpen.
om voor
voorde
devloot,
vloot,meer
meerenenbeter
beterdan
danvoorheen,
voorheen,van
vaninlanders
inlandersgebruik
gebruikte
te maken,
maken,
Pogingen om
1n
alsin
leidden
leidden in
als
in Neder'9'6 tot
1916
tot de
de
land
en aan
aan
land en
boord van de
oprichting
van
eene
elders varenÍ„.
kweekschool
ti •^'=
.,
de schepen,
schepen,
voor inlandinland=
was ook
ook in
in
was
sche schepeIndië
in
de
Indië in de
lingen
te
langen
eerste
plaats
eerste plaats
Makassar.
.`
de
taak der
der
de taak
Voor
opleiMarine
een
Voor oplei'"
Marine een
ding tot
totoffiofding
doorloopend
.',
cier
bestaat
tier bestaat
gereed
en
thans voor
voor
vaardig mathans
inlanders in
in
ken
en houhouken en
Nederland
maden
van
Ms. Onderzeeboot
Onderzeeboot K V
VIII.
maI I I.
Hr. Ms.
terieel
de verzameling
verzameling van
van gep.
gep. Vice-Adm.
Vice-Adm. G.
F. TYDEMAN.
en
gelegenheid.
(Uit de
G. F.
Evenpersoneel.
Evenpersoneel.
Wat het
het eerste
eerstebetreft,
betreft,bezat
bezatIndië
Indië
in het
Marine-Etablissement
Soerabajaeene
eenegoed
goed
Wat
in het
Marine-Etablissement
te te
Soerabaja
uitgeruste inrichting.
het tweede,
tweede, de
deoefening
oefeningvan
vanhet
hetpersoneel
personeel aangaat,
aangaat, deze
deze gegeuitgeruste
inrichting. Wat
Wat het
enopopdedeelders
eldersvarende
varende
schiedde
hoofdzaak volgens
volgens dezelfde
dezelfde lijnen
lijnen als
als in
in Nederland
Nederland en
schiedde in hoofdzaak
schepen.
Wat dienstverrichtingen
dienstverrichtingen en -verhoudingen
-verhoudingen aaangaat,
dan o'
o-ok
toestand aan
aan
schepen. Wat
ok de toestand
angaat, is dan
boord in Indië
Indië vrijwel
vrijwel dezelfde
dezelfde geweest
geweest als
als in
inNederland.
Nederland.Voor
Voorhet
hetphysieke
physiekebestaan
bestaanen
enhet
het
boord
gemoedsleven ~deed
invloedvan
vanhethet
klimaatenenvan
vandedelangdurige
langdurigeafwezigheid
afwezigheidvan
van gezin
gezin
gemoedsleven
!deed de invloed
klimaat
en verwanten zich voor de meesten
meesten echter
echter steeds
steedssterk
sterk gelden.
gelden.Onderofficieren
Onderofficieren en
en schepelingen
schepelingen
verkeerden daarbij
in Indië
Indiëniet
nietbestaat
bestaatofofzich
zich
verkeerden
daarbijin
in het
het nadeel,
nadeel, dat
dat een
een hun passende omgeving in
zij
slechts langzaam
langzaam ontwikkelt.
eene omgeving
omgeving wel,
wel,daar
daar zij
ontwikkelt. Voor
Voor de
de officieren
officieren bood
bood Indië zulk eene
er overal
overal menschen van eene
eene met
met de
dehunne
hunneovereenkomen
overeenkomende
opvoeding en
en ontwikkeling
ontwikkeling aanaande opvoeding
zij in
ingoede
goedekameraadschap
kameraadschap met
met de
de officieren
officieren van
van het
het
troffen. Zoo in als buiten
buiten dienst
dienst leefden
leefden zij
troffen.
Indische
leger, met
met wie
wie zij
zij bij
bijmenig
meniggewapend
gewapendoptreden
optredenmet
metsucces
successamenwerkten,
samenwerkten, zooals
zooals
Indische leger,
zulks bij
bij vele
vele van
van de
denavolgende
navolgendekrijgsbedrijven
krijgsbedrijven het
het geval
geval was:
was:
zulks
1901; Djambi
Djambi 1902;
opBali,
Bali,de
deTenimber-eilanden
Tenimber-eilanden
Samalanga-expeditie
Samalanga-expeditie in
in 1901;
go3 op
1902; in i1903
1904 op
op Noord-Ceram,
Noord-Ceram, Oostkust
Oostkust Lombok,
Lombok, OostOost- en
enlater
later
en de
de Westkust
Westkust van
van Sumatra;
Sumatra; in 1904
bij de expedities tegen
tegen Boni
Boni en
enLoewoe
Loewoe
Zuidkust Flores,
(Palosbaai) en
Zuidkust
Flores, Sigi (Palosbaai)
en Adonare;
Adonare; in
in 1905
Igo5 bij
(Celebes),
tuchtigingen van
van Paré-Paré
-Paré-Paré (Celebes),
(Celebes), Badoeng
Badoeng (Bali)
(Bali) en
en Endeh
Endeh(Zuidkust
(Zuidkust
(Celebes), de tuchtigingen
-
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Flores);1906
1906Bali;
Bali;11907
Babber,Kendari-baai
Kendari-baaienenI-Ialmaheira;
Halmaheira; 1908
1908 bij
bij Kloenkoeng
Kloenkoengen
enKarang
Karang
.907 Babber,
Flores);
Asem,
Asem, beiden
beiden op
opBali
Balien
enBima
Bima(Soembawa).
(Soembawa).Bij
Bijsommige
sommigevan
vandeze
dezewapenfeiten
wapenfeitenkreeg
kreegook
ookdede
Marine
Marine hare
hare dooden
dooden en
en gewonden.
gewonden. Met
Metname
namebij
bijdedeexpedities
expeditiestegen
tegenSamalanga,
Samalanga,Adonare,
Adonare,
Boni en
en Bali
Baliwas
wasde
detegenstand
tegenstandsterk
sterken
enhet
hetaandeel
aandeelvan
vande
deMarine
Marinebelangrijk.
belangrijk.Tot
Totzóó
zóókrachtig
krachtig
Boni
optreden tegen
tegen een
eeninlandschen
inlandschenvijand
vijandwerd
werdna
na 1908
1908 de
de Marine
Marine niet
nietgeroepen,
geroepen,maar
maar wél
wélstak
stak
optreden
in dat
dat jaar,
jaar, waarin
waarin ook de
de smokkelhandel
smokkelhandel ter
ter Oostkust
Oostkust Atjeh
Atjeh haar
haar veel
veel tetedoen
doengaf,
gaf,dedezeeroof
zeeroof
in
het hoofd
hoofd weder
wederop,
op,o.a.
o.a.ininden
denBangaai-archipel;
Bangaai-archipel; in
in1909
1909en
en'10
'IQter
terOost-kust
Oost-kustBorneo
Borneoenen
het
zelfs in
in vaarwaters
vaarwaters nabij
nabij Soerabaja.
Soerabaja. In 1920
1920 moest
moester
ernog
noginindedeSangir-eilanden
Sangir-eilandenkrachtig
krachtigtegen
tegen
zelfs
worden opgetreden.
opgetreden.
worden
Tot neutraliteitshandhaving
neutraliteitshandhaving van
Indië de
deMarine
Marinetweemalen
tweemalen
Tot
van langeren
langeren duur
duur werd
werd in Indië
geroepen, in
in 1904
1904 en
en '05
'05 tijdens
tijdens den
denRussisch-Japanschen
Russisch-Japanschen oorlog,
oorlog, in
inwelke
welkeperiode
periodedaarvoor
daarvoor
het Nederlandsch
Nederlandscheskader
eskader tijdelijk
tijdelijk werd
werd versterkt;
versterkt; later
later in
in den
denelders
eldersgenoemden
genoemdenwereldoorlog.
wereldoorlog.
het
Niet enkel
enkel door
door kracht
kracht van
van wapenen,
wapenen, maar
maar ook en
en zeer
zeer veel
véel heeft
heeftde
deMarine
Marinetot
tothandhandNiet
van ons
onsgezag
gezagininden
denarchipel
archipelbijgedragen
bijgedragendoor
doorvriendschappelijke
vriendschappelijkeaanraking
aanraking en
en hulphulphaving van
verleening, dan
dan hier, dan
dan daar,
daar, brengende
brengende aldus
aldus den inlander
inlander de
de overtuiging,
overtuiging, dat
dat de
de „Komverleening,
"Komieders welzijn
welzijn beoogde,
beoogde,en
endat
dathaar
haarvertegenwoordigers,
vertegenwoordigers,dedeNederlandsche
Nederlandschebestuursbestuurspenie" ieders
ambtenaar en
ras, de
de zendeling
zendeling en
ende
deschoolmeester,
schoolmeester,werden
werdengesteund
gesteunddoor
dooreen
een
ambtenaar
en die
die van eigen ras,
hij, die
die kwaad
kwaad wilde,
wilde, bevreesd
bevreesd had
had te
te zijn.
zijn.Met
Metkennelijk
kennelijkenthousiasme
enthousiasme
macht, waarvoor slechts hij,
werd menigmaal
menigmaal het
het oorlogsschip
oorlogsschip ook
ook door
door de
deinlandsche
inlandschebevolking
bevolkingbegroet.
begroet.
gewestenheeft
heeftook
ook
Aan het werk van
van kennen,
kennen, ontsluiten
ontsluiten en beschaven
beschaven van onze overzeesche
overzeesche gewesten
naam als koloniseerende staat
wijze de Marine
Marine aandeel
aandeel gehad
gehad en
en daarmede Neêrlands
Neêrlandsnaamalskoloniseerende
staat
op andere wijze
helpen bevestigen o.a.
o.a. door
doordedezeer
zeeromvangrijke
omvangrijkehydrographische
hydrographische opneming,
opneming,reeds
reedsstrekkende
strekkende
een kustlijn
kustlijn van
vanver
verboven
bovendede1o.000
10.000kilometers,
kilometers,over
overeen
eenzeeoppervlak
zeeoppervlakvan
vaneenige
eenigemalen
malen
over een
100.000 vierkante
vierkante kilometers,
arbeid, welke
welke in dit
dit tijdperk
tijdperk met
met kracht
kracht werd en
en nog
nog steeds
steeds
kilometers, een
een arbeid,
wordt voortgezet; door de steeds
steeds zich
zichuitbreidende
uitbreidendeverlichting
verlichtingen
enbebakening
bebakeningvan
vanden
denarchipel,
archipel,
en door de namen en daden van hen, die
die deelnamen
deelnamen aan
aan exploraties als
Nieuw-Guinée
als die van Nieuw-Guinée
EILERTS DE
DE HAAN
en Suriname, in
in welk
welk laatstgenoemd
laatstgenoemd gewest
gewest een
een hunner,
hunner, de
deLuitenant
Luitenantter
terzee
zee EILERTS
in het
het oerwoud
oerwoud zijn
zijn laatste
laatste rustplaats
rustplaats vond.
vond. Aan
Aannog
nogander
anderwetenschappelijk
wetenschappelijk werk
werk nam
namde
de
Marine
aan waarnemingen
waarnemingen van
van zoneclipsen;
zoneclipsen; aan
aan belangrijke
belangrijke diepzeeloodingen
diepzeeloodingen voor
voor
Marine deel: aan
telegraafkabelleggitlg
Flottieljevaartuig „Edi"
"Edi" 1903);
1903); aan
aan de
de
telegraafkabelleggitigininden
den Stillen
Stillen Oceaan
Oceaan (Hr.
(Hr. Ms. Flottieljevaartuig
ook
door H. M.
M. de
deKoningin
Koningingesteunde
gesteundediepzee-expeditie
diepzee-expeditieonder
onderleiding
leidingvan
vanProfessor
Professor MAX
ook door
de Duitsche oceanograaf
WEBER
"Siboga" (1899—I9oo),
(1899-1900), waarvan
waarvan de
oceanograaf Dr. G.
aan boord
boord Hr.
Hr. Ms. „Siboga"
WEBER aan
„deze expeditie
eene
Regeering
wetenSCHOTT
expeditie isishet
heteenig
eenigbekende
bekendevoorbeeld,
voorbeeld,datdat
eene
Regeering
wetenSCHOTT getuigde: "deze
schappelijk
werk van
van dezen
dezenaard
aardopopzoozoo
krachtdadige
wijze
steunde."
schappelijk werk
krachtdadige
wijze
steunde."
De weinige
weinige bladzijden,
bladzijden,welke
welkehier
hierenenter
teranderer
andererplaatse
plaatseaan
aande
deMarine
Marine in
inIndië
Indiëkunnen
kunnen
worden
gewijd,
geven
niet
veel
meer
dan
de
vermelding
van
enkele
feiten.
Meer
ruimte
dan
worden gewijd, geven niet veel meer dan de vermelding van enkele feiten. Meer ruimte dan
zij
geven van
van wat
wat de
de Marine
Marine voor
voorde
devervulling
vervulling
zij beslaan,
beslaan, zou
zou er
er noodig zijn, om
om een begrip te geven
van
haar taak
daar in tropisch
tropisch klimaat
klimaat aan
aan levenskracht
levenskracht en energie
energie harer
harer dienaren
dienaren heeft
heeft ten
ten
van haar
taa k daar
koste
koste gelegd.
31 Juli
Juli 1914
1914 mobilisatie
mobilisatie van
van LandLand- en
en Zeemacht.
Zeemacht. De schildwacht
In den wereldoorlog.
wereldoorlog. 31
van
die van
van Noord
Noorden
enWest,
West,van
vanNeerlands
NeerlandsWaterpoort,
Waterpoort, stond
stond
van Zuid en Oost kwam op zijn post, die
er
zij door met wat zij deed: oefenen
oefenen
er al.
al. In hoofdzaak
hoofdzaak toch
toch bleef de Marine waar zij
zij was
was en
en ging zij
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en uitkijken
uitkijken in
insamenwerking
sam~nwerkingmet
metdedeLandmacht,
Landmacht,
een
taak,
welke
haargemakkelijk
gemakkelijkwerd
werdgemaakt
gemaakt
en
een
taak,
welke
haar
door de
de groote
groote sympathie,
sympathie, waarmede
waarmede zij
zij de
de benoeming
benoemingvan
vanden
denLuitenant-Generaal
Luitenant-GeneraalC.C. J.
J.
door
opperbevelhebber van
Land- en
en Zeemacht
Zeemacht had
hadbegroet.
begroet.
van LandSNIJDERS tot opperbevelhebber
het duidelijk
duidelijk werd,
werd, dat
dat de
deoorlog
oorloglang
langkon
konduren,
duren,werden
werdenook
ookdedeaanvankelijk
aanvankelijk
Toen het
onderbroken opleidingen
door het
het groot
grootaantal
aantal schepen
schepenen
en
onderbroken
opleidingen weder
weder voortgezet.
voortgezet. Hierdoor
Hierdoor en
en door
vaartuigen, dat
dienst moest
moest worden
worden gehouden
gehouden alsmede
alsmede door
door de
de vele
velebijzondere
bijzondere diensten
diensten
vaartuigen,
dat in dienst

Foto
J. J.
J . M.
M. GUY
GV, DE CORAL.
CORAL.
Foto J.

Bezoek
de Koningin
Koningin aan
aan boord
boord van
van Hr.
Hr.Ms.
Ms.Pantserschip
Pantserschip„Heemskerck"
"Heemskerck" teteAmsterdam,
Amsterdam,
Bezoek van
van H. M. de
1911.(Uit
(Uitdedeverzameling
verzamelingvan
vangep.
gep.
Vice-AdmiraalG.G.
F. TYDEMAN).
6 Juli
Juli 1911.
Vice-Admiraal
F. TYDEMAN).
Naast
H.M. de
de Koningin:
Koningin:Schout
SchoutbijbijNacht
Nacht
F. TYDEMAN, Directeur
Directeuren
enCommandant
Commandant der
der Marine
Marine te
te
Naast H.M.
G. G.
F. TYDEMAN,
Amsterdam; naast
naast Z.K.H. den Prins der Nederlanden:
Nederlanden: Kapitein
Kapitein ter
ter Zee
ZeeG.G.
GOEDHART, Commandant
Commandant
L. L.
GOEDHART,
Hr. Ms.
Ms.„Heemskerk".
"Heemskerk".Voorste
Voorsterij,
rij,3e3eofficier
officier
van
links:
Luitenant-Generaal
F. GRAAFDU
DU
van
van Hr.
van
links:
Luitenant-Generaal
C. C.
H. H.
F. GRAAF
MONCEAU,
Chef
van
Koningin.
MONCEAU,
Chef
vanhet
hetMilitaire
MilitaireHuis
Huisvan
vanH.M.
H.M. de Koningin.

(kustwacht,
gesteld, zoowel
zoowel
(kustwacht, onderzoekingsdienst,
onderzoekingsdienst, mijnenvisschen,
mijnenvisschen, enz.)
enz.) werden
werden hooge eischen gesteld,
en
aan
de
personeelsorganisatie
als
aan
het
personeel
zelf.
De
diensten
werden
langduriger
aan
personeelsorganisatie als aan het personeel zelf. De diensten werden langduriger en
meer inspannend;
ontslag had
had kunnen
kunnen gaan,
gaan, moest
moest in
in dienst
dienstworden
worden
inspannend; menigeen, die anders met ontslag
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gehouden. Zoowel door
door dit
dit groot
groot aantal
aantal in
in dienst
dienst zijnden,
ûjnden,waarbij
waarbij ook
ook Marine-Reserve,
Marine-Reserve, militie
militie
gehouden.
tijdelijk in
in dienst
dienstteruggekeerden
teruggekeerden waren,
waren, als
alsdoor
doordedenoodzakelijkheid,
noodzakelijkheid,om
omdoor
doortoelagen,
toelagen,
en tijdelijk
duurtetoeslagen en
traktementsverhoogingen tegemoet
de steeds
steeds stijgende
stijgende
duurtetoeslagen
en traktementsverhoogingen
tegemoettete komen
komen aan
aan de
ûjn in en
en na
na de
dejaren
jarenvan
vanden
denwereldoorlog
wereldoorlog de
de
duurte en de
de ongunstige
ongunstige omstandigheden,
omstandigheden, zijn
duurte
het personeel
personeel belangrijk
belangrijk verhoogd.
minder was
was dit,
dit, zoo
zootoen
toenals
alsdaarna,
daarna, het
het
kosten voor het
verhoogd. Niet minder
geval ook
ook voor
voor het
hetmaterieel,
materieel,waarvoor
waarvoor veel
veel uit
uithet
hetbuitenland
buitenlandmoest
moestworden
wordenbetrokken
betrokkenen
en
geval
hoogen prijs
prijs hier
hier te
te lande
lande moest
moest worden
worden gemaakt;
gemaakt; ten
ten slotte
slotte ook
ookvoor
voorde
descheepsbehoeften,
scheepsbehoeften,
tot hoogen
brandstoffen, kleeding
voeding.
brandstoffen,
kleeding en voeding.
m~de; zoo
zoo de
de instelling
instelling van
van het
het
Nieuwe eischen
eischen brachten
brachten hunne
kosten mede;
Nieuwe
hunne zorgen
zorgen en
en kosten
mlritiem commandement
commlndement in de
de Zeeuwsche
Zeeuwsche wateren
waterenmet
metstandplaats
standplaatsMiddelburg,
Middelburg,dedeaanmaak
aanmaak
maritiem
munitie, van
van anti-luchtvaartgeschut,
anti-Iuchtvaartgeschut, en de
de oprichting
oprichting van
van een
eendoor
doorden
denoorlog
oorlogonmisbaar
onmisbaar
van munitie,
gebleken luchtvaartrieel, hoognoodig
reeds
gebleken
luchtvaart- rieel, hoog noodig
reeds
ook
dienst. Eenige
Eenige bezuibezuiook zonder
zonder de
de meermeerdienst.
`
den
niging bracht
bracht slechts
slechts
der.! slijtage, waaraan
waaraan
niging
;
het bestaande,
een maatregel,
maatregd, reeds
reeds
bestaande, door
door het
een
-.11144
gedwongen
in
dienst
vóór
1914
voorbereid
gedwongen
dienst
voor 1914 voorbereid
onderhevig
houden
in 1915
1915 uitgevoerd:
uitgevoerd:
en in
t.
was, kostte het MarineMarineafschaffing van
den
afschaffing
van den
:
bestuur
aanbouw opop,'s'sRijks
bestuur veel
veel hoofdhoofdR
aanbouw
ij
a
i
brekens.
Aanbouw
buiwerf te
te Amsterdam,
Amsterdam,
brekens.
Aanbouw
buiwerf
:^
-*Hit
spoedig
tenslands bleek spoedig
welke met
met beperkten
beperkten
welke
uitgesloten;
werkkring als MarineMarineuitgesloten; alleen
alleen de
de
werkkring
eigen particuliere
Etablissem "!nt kwam te
te
particuliere werwerEtablissement
ven
ven konden
konden dienen.
dienen.
ressorteeren onder den Hr.
Hr. Ms.
Ms. Kruiser „Sumatra"
"Sumatra" 29 December 192o
1920
Deze
sloten
overeenCommandant
Commandant der Ma- te
te Amsterdam
Amsterdam door
door H.
M. de
de Koningin
Koningin te
te water
water Deze sloten overeenH. M.
komsten
af voor
rine te
te Willemsoord.
Willemsoord.
gelaten.
komsten af
voor den
den
rine
gelaten.
De voorziening
voorûening (Uit de verzameling van Vice-Adm. J.
J. H. ZEEMAN). bouw
bouw van
van 33kruisers,
kruisers,
een 4-tal
in nieuw schepenmateschepen mateeen
4-tal torpedotorpedobooten voor
voor Nederland,
Nederland, 2 onderzeebooten
onderzeebooten voor
voor Indië.
Indië. Van
Van 22 der
der
voor Nederland
Nederlanden
en 7 voor
booten
1921 plaats;
kruisers, in 1916
1916 op
opstapel
stapelgezet,
gezet,had
had de
detetewaterlating
waterlating eerst
eerst in
in 1920
plaats; van
van
1920 en 1921
kruisers,
den derden,
begonnen was,
was, werd
werdhet
het
derden, waarvan
waarvande
debouw
bouwbijbijhet
heteinde
eindevan
vanden
denoorlog
oorlog nog
nog niet begonnen
besluit
aanbouw kort
kort na
nahet
heteinde
eindedaarvan
daarvaningetrokken.
ingetrokken. De
De booten
booten voor
voor Nederland
Nederland
besluit tot aanbouw
kwam~n
Indië eerst
eerst na den oorlog gereed.
gereed. In de
de behoefte
behoefte aan
aan mijnenleggers
mijnenleggers en
en
kwamen in, die voor Indië
mijnenvegers,
Marine slechts
slechts 22 bezat,
bezat,werd
werdvoorzien
voorziendoor
doorde
deinrichting
inrichting
mijnenvegers, van
van welke
welke eerst~
eerste de
de Marine
voor
dat doel
doel respectievelijk
respectievelijk van
van oude
oudekanonneerbooten
kanonneerbooten en
envan
vanaangekochte
aangekochteparticuliere
particuliere
voor dat
stoomscheepjes,
Indië van
van flottieljevaartuigen.
flottieljevaartuigen. In
InNederland
Nederlandwerden
werden2 2geinterneerde
geinterneerde
stoomscheepjes, in
in Indië
onderzeebooten,
Duitsche (mijnenlegger)
(mijnenlegger) en
en 1I Engelsche,
Engelsche,aangekocht.
aangekocht.
onderzeebooten, 1 Duitsche
"Kortenaer" en „Heemskerck"
"Heemskerck" uit
uit
Nadat
Nadat onderscheidenlijk
onderscheidenlijkinin1914
1914en
en 1915
1915 Hr.
Hr. Ms.
Ms. „Kortenaer"
West-Indië waren
waren teruggeroepen,
teruggeroepen, begon
begon in
1916 de
de oorlog
oorlog allengs
allengs stremmend
stremmend te
te werken
werken op
op
i n 1916
het
varen buitengaats.
het Engelsch
Engelsch kanaal
kanaal nog open voor
voor de
de onderzeeboot
onderzeeboot K
K II
het varen
buitengaats. In
In 1916 was het
zij ininEuropeesche
Europeeschewateren
waterentweemalen
twee malenbij
bijvergissing
vergissing
op haar
haar sleepreis
sleepreis naar
naar Indië,
Indië, waarbij
waarbij zij
de gemeenschap
gemeenschap met
met
door
oorlogvoerenden werd
beschoten; maar
maar in 1917
1917 was
was de
door schepen van oorlogvoerenden
werd beschoten;
den
Atlantischen Oceaan
door een
een met
met Nederlandsche
Nederlandsche
den Atlantischen
Oceaan voor
voor onze
onze schepen
schepen nog
nog slechts open door
.

.-
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lichtschepen
tonnen aangeduide
aangeduide mijnenvrije
mijnenvrije geul
de Noordzee,
Noordzee, cn
en verder
verder benoorden
benoorden
lichtschepen en
en tonnen
geul in
in de
Schotland
In de
de ruwe
ruwe stormstreken
stormstreken daar
daar werd
werd menige
menige schade
schade beloopen.
beloopen.
Schotland langs.
langs. In
De in
in drift
driftgeraakte
geraakte mijnen
mijnen der
deroorlogvoerenden
oorlogvoerendenhebben,
hebben,vooral
vooralinin1918,
1918,ook
ookbij
bijonze
onze
Marine
Marine slachtoffers
slachtoffers aan
aan menschen
m!nschen en
en vaartuigen
vaartuigen gemaakt:
gemaakt: een
eenstoomloodsvaartuig
stoomloodsvaartuigop
oponderonderzoekingsdienst met
Ms. torpedoboot
torpedoboot G
GIlmet
mijnenlegger„Frans
"FransNaerebout",
Naerebout",
zoekingsdienst
met 5, Hr. Ms.
II met 1,I,dedemijnenlegger
dooden. Zij
Zij zijn
zijn niet
niet de
de eenige
eenige slachtoffers
slachtoffers geweest;
geweest; het
het in
in 1922
1922
mijnenvisschende, met
mijnenvisschende,
met 10
io dooden.
te Helder
Helder door H. M.
M. de
deKoningin
Koninginonthulde
onthuldemonument
monum!nt voor
voor hen,
hen,die
dievan
vande
deMarine
Marinetijdens
tijdens
58 nam:n.
nam~n.
de
oorlogsjaren zoo
toont niet
niet minder
minder dan
dan 58
de oorlogsjaren
zoo hier
hier als
als in
in Indië vielen, toont
In Nederlandsch-Indië
Nederlandsch-Indië had
Marine een
een niet
nietminder
minderinspannende
inspannende taak.
taak. Het
Het was
was
had de Marine
veel, waarover
waarover zij
zij daar
daar in 1914
1914 beschikte
beschikte:: 4 pantserschepen,
pantserschepen,66torpedobootjagers,
torpedobootjagers, 22 flottieljeniet veel,
vaartuigen-mijnenleggers,
oorlogsjaren
daar
oorlogsjaren werd
werd daar
vaartuigen-mijnenleggers,
2 flottieljevaartuigen
eene rustelooze
rustelooze bedrijvigbedrijvigflottieljevaartuigen voor
toezichtsdiensten,een
een 6-tal
6-tal
heid gevergd,
gevergd, met
met name
name
toezichtsdiensten,
heid
torpedobooten,
eemge
wegens de
de herhaalde
herhaalde ververtorpedobonten,
eenige
^
wegens
gouvernem!ntsstoom!rs
schijning
van of berichten
gouvernementsstoomers schijning van
of berichten
en
een 4-tal
4-tal opnemingsopnemingsomtrent schepen
schepen ten dienste
en een
en
vaartuigen,
beide
laatstvan
oorlogvoerenden
vaartuigen, beide laatst- van oorlogvoerenden en
•
r
schepensoorten
pogingen, ook
ook van inwoners
genoemde schepensoorten
pogingen,
inwoners
`
zonder eenige
eenige oorlogsoorlogsvreemde nationaliteit,
nationaliteit,
zonder
3; `, `
van vreemde
te verrichverrichwaarde; aanvankelijk
aanvankelijk nog
nog
om handelingen te
,
een
paar stoomschepen
stoomschepen
strijdig met
m!t onze
onze neuneueen paar
;^µ._,! i'
ten strijdig
van de Koninklijke
Koninklijke PaketPaket%
r
traliteit. De enorme afstanvaartmaatschappij
alsvoorvoorden,
welke 1'1 daarvoor
daarvoor en
en
vaartmaatschappi'^als
den, welke
raadschepen.
was alles
alles
voor allerlei
allerlei andere
andere doeldoelraadschepen. Dit
Dit was
voor
zee
einden
moesten worden
worden
voor een gebied,
gebied, meer
meer zee
einden moesten
dan
land, dat
dat van
van West
West
afgelegd, leidden tot voortvoortdan land,
naar Oost ruim 5000,
naar
5000, van
van
durende
aanvulling van
van de
de
durende aanvulling
Noord naar
naar Zuid
Zuid i800
1800
brandstoffen
boord,
Noord
brandstoffen aan
aan boord,
Kilometers strekt,
in
wat een sterke
sterke wissel op de
de
Kilometers
strekt, en
en in
zijne vele eilandengroepen
eilandengroepen
bewoonbaarheid
een
bewoonbaarheid van
van een
CHEF KREUGER.
KREUGER,
Foto CHEF
en tienduizenden
tienduizenden kilomekilome- Onthulling
Onthulling door
door H.
H. M.
M. de
de Koningin
Koningin schip beteekent.
beteekent. Deze
Deze ververters kustlijn tal van schuilschuil- van
spreiding, maakte
van het
het Marinemonument
Marinemonument te
te Helder,
spreiding,
maakte bij
bij het
het
Helder,
hoeken biedt.
hoeken
I4
October
I922.
gering
aantal
eenheden,
gering
aantal
eenheden,
14 October 1922.
Vooral
Vooral in de
de eerste
eerste
waarover
beschikt kon
kon
waarover beschikt
worden, het bijeenhouden
bijeenhouden voor
voormogelijke
mogelijkeurgente
urgentegevallen
gevallenvan
vankrachtd
krachtdadig
bezwaarad ig optreden bezwaarlijk,
gereedheid voor het gevecht
gevecht een
een doorloopende
doorloop ende eisch
eisch zijnde,
zijnde,
lijk, zoo niet onmogelijk. Spoedige gereedheid
was de opvarende,
opvarende, vooral
vooral aan
aan boord
boord van
grootere schepen,
schepen, door
door het
het ontbreken
ontbreken van
van de
de
was
van de grootere
meer dan
dan ooit
ooit aan
aan de
de tropische
tropische zon
zon blootgesteld
blootgestelden
enmoest
moesthij
hijverschillende
verschillendezaken,
zaken,
zonnetenten, meer
ook
particulieren aard
aard ontberen,
ontberen, omdat onder de
de gegeven
gegevenomstandigheden
omstandighedendaarvoor
daarvoor aan
aan
ook van particulieren
boord
plaats was.
was.
boord geen plaats
Ook in Indië gingen,
gingen, deels
deels na
na eenige
eenige onderbreking,
onderbreking, alle
alle diensten
diensten weldra
weldra zooveel
zooveelmogelijk
mogelijk
door: handhaving
handhaving van
bevolking (demping
(demping van
van onlusten
onlusten op
opHalmaheira
Halmaheira
van de orde onder de eigen bevolking
in 1914
1914 enz.)
enz.) ,,hulp
hulpaan
aandoor
doorziekte
ziektegeteisterde
geteisterdestreken
streken (griep-epidemie
(griep-epidemie op
opTernate
Ternateinin1918
1918,',
` '
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hulp aan
aan gestrande
gestrande schepen, opleiding van
van inlandsche
inlandsche schepelingen,
schepelingen, hydrografische
hydrografische opneminopneminconvoyeeren van
van den Gouve
Gouverneur-Generaal
enz. enz.
gen, het convoyeeren
rn eur-Generaal bij zijne reizen door den archipel, enz.
de voortdurende
voortdurende oefeningen
oefeningen en
en het
hetlangdurig
langduriggebruik
gebruik van
vanhet
hetmaterieel
materieeleischte
eischte
Door de
steeds meer
meer tijd
tijd en
en inspanning
inspanning voor
voor onderhoud
onderhoud en
en herstelling.
herstelling. Het
Hetuitblijven
uitblijven van
vantijdige
tijdige
dit steeds
personeel, van
van tijdige
tijdige toezending
toezending van
van levensmiddelen,
levensmiddelen, kleeding
kleeding en
en scheepsscheepsaflossing van het personeel,
de belemmering
belemmering en
en ten
ten slotte
slottealgeheele
algeheele stremming
stremming van
van de
descheepscheepbehoeften, tengevolge van de
gewone routen,
routen, vermeerderden
vermeerderden de
demoeielijkheden
moeielijkhedenvan
vanallerlei
allerleiaard,
aard,waarin
waarindoor
door
vaart langs de gewone
de opengebleven
opengebleven gemeenschap
gemeenschap met de Vereenigde
Vereenigde Staten en
en Australië
Australië niet
niet in
in voldoende
voldoende mate
mate
was te voorzien.
voorzien. Een
Een overzicht
overzicht van
van wat
wat er
er onder
onderzoo
zooongunstige
ongunstigeomstandigheden
omstandigheden ininNederNederwas
I9I4-'I6
voor de
de periode
periode 1914—'16
landsch-Indië met de
de zeer
zeer beperkte
beperkte scheepsmacht
scheepsmachtisis uitgericht,
uitgericht, is voor
Vice-Admiraal b.
b. d.
d. F.
F.BAUDUIN,
BAUDUIN, destijds eskader-commandant,
eskader-commandant, in
in zijn
zijn belangwekkend
belangwekkend
door den Vice-Admiraal
boek „Het
"Het Nederlandsch
Nederlandsch eskader
eskader in Oost-Indië,
Oost-Indië, 1914-1916"
I9I4-I9I6" onder ieders bereik gebracht.
gebracht.
boek
Nadat de oorlog
oorlog bijna
bijna 44 jaren had geduurd,
en
het
gebrek
aan
gemeenschap
met
Nederland
geduurd,
aan gemeenschap
Nederland
bied drukkend werd gevoeld,
beslootde
de Regeering,
Regeering,ten
teneinde
eindedaaraan
daaraan tegemoet
tegemoet
Indië op
op allerlei ge
in Indië
gebied
gevoeld, besloot
I9I8 tot het uitzenden van een convooi, bestaande
bestaande uit Hr.
Hr. Ms.
Ms. „Hertog
"HertogHendrik"
Hendrik"
te komen, in 1918
Ms. „Tabanan"
"Tabanan" (een
(een tot
tothulpkruiser
hulpkruiser gemaakt
gemaakt particulier
"NoorHr. Ms.
en Hr.
particulier stoomschip),
stoomschip), het
het S.S. „Noordam" (gouvernementspassagiers
(gouvernementspassagiers en
en het
hetS.S.
S.S.„Bengkalis"
"Bengkalis"(kolenvoorraadschip).
(kolenvoorraadschip).
dam"
en -goederen) en
een reis
reis om
omden
denKaap
Kaapvan
vanbijna
bijnatwee
tweemaanden,
maanden,waarop
waarop slechts
slechts enkele
enkele malen,
malen, steeds
steeds inin
Na een
neutraal gebied,
werd geankerd,
geankerd, kwam
convooi ongehinderd
ongehinderd in
in Indië
Indiëaan.
aan.
neutraal
gebied, werd
kwam dit convooi
Om redenen,
redenen, verband
verband houdende
deze uitzending,
uitzending, had
had intusschen
intusschen de
de Minister
Minister
Om
houdende met
met deze
van Marine zijn ambt neergelegd.
neergelegd. Korten
Kortentijd
tijdlater
latertrad
trad de
de wapenstilstand
wapenstilstandder
deroorlogvoerenden
oorlogvoerenden
en daarmede
daarmede voor de
de Marine
Marine of
ofwat
wat van
van haar
haar restte
restte eene
eene periode
periodevan
vanwel
welgewijzigde,
gewijzigde,maar
maar
in en
spoedig voor
voor sommige
sommigediensten
dienstenhanden
handentekort
tekort
daarom
daarom niet
niet mindere
mindere inspanning,
inspanning, omdat zij nu spoedig
kwam,
en op
opwederopbouw
wederopbouwhaar
haarbestek
bestek
moest
zetten
onderomstandigheden,
omstandigheden,waarin
waarinvoorsvoorskwam, en
moest
zetten
onder
hands vooral aan
aan afbraak
afbraak werd gedacht.
gedacht.
hands

haar recht van bestaan getoond.
Voor de handhaving van onze neutraliteit had onze vloot haar
getoond.
kracht heeft kunnen doen,
doen, is
is behalve
behalve aan
aan de
de omstandigomstandigDat zij dat bij zoo geringen omvang en kracht
heden,
te danken
danken geweest
geweest aan
aan het
het vertrouwen,
vertrouwen, dat,
dat, onuitgesproken,
onuitgesproken, volk
volk en
en regeering,
regeering,
heden, mede te
toen
het
er
op
aan
kwam,
ook
in
dit
deel
van
's
Lands
weermacht
stelden,
een
vertrouwen,
toen
er op aan kwam, ook in dit deel van 's Lands weermacht stelden, een vertrouwen,
gewicht te
te hebben
hebben
dat, als
als achtergrond
achtergrondvan
vanhet
het regeeringswoord
regeeringswoordaan
aanvreemden,
vreemden, niet
niet missen kon gewicht
ook
Niet enkel
enkel bij
bij de
de Marine,
Marine, maar
maar bij
bij geheel
geheel de
de natie
natie heeft
heeft onbewust
onbewust het
het besef
besef
ook voor
voor dezen. Niet
geleefd,
dit vertrouwen
vertrouwen wint door
door de
de stugge
stugge hardnekkigheid,
hardnekkigheid, waarmede
waarmede de voor
voor de
de hand
hand
geleefd, dat dit
liggende plicht is
is gedaan,
gedaan, te
te water,
water, waar
waar de
de dood
dood zijn
zijnlokaas
lokaas had
had gezaaid,
gezaaid, in
in de
delucht,
lucht,waar
waarde
de
motorroffel
doodenmarsch kan
vaak ook is
is geweest;
geweest;
motorroffel de
de langgerekte
langgerekteaanhef
aanhef van
van den
den doodenmarsch
kan zijn,
zijn, en
en vaak
die van een
wint ook door
door schijnbaar
van een
een luitenant
luitenant ter
ter zee
zee DE
JONG, die
een
DE JONG,
schijnbaar simpele
simpele daden
daden als
als van
rennende torpedoboot een
een over
over boord
boord gevallen
gevallen milicien
miliciennaspringt,
naspringt,redt
redten
enzelf
zelfdaarbij
daarbij verdrinkt;
verdrinkt;
vreemde mijn
mijn te
te lijf
lijfgaat
gaat en
en onschadelijk
onschadelijk
van een luitenant
luitenant ter
ter zee
zee BROUWER, die onder water een vreemde
maakt
daden,
voor
geschiedenis
van
geene
rechtstreekschebeteekenis,
beteekenis,maar
maarvan
vangroote
groote
maakt-daden,
voor
dede
geschiedenis
van
geene
rechtstreeksche
behooren,
waarde
waarde voor
voor den
den geest van
van een volk, omdat
omdat zij
zij bij
bij hen,
hen,die
die tot
tot het
het opkomend
opkomend geslacht
geslacht behooren,
de gedachte enten
enten:: "zoo
zalik,
ik,komt
ko mthet
hetvoor,
voor,ook
ookdoen".
doen".
„zoo zal
Bij
deze korte
korte vermelding
vermelding van wat
wat onze
onze vloot
vlootinindedemoeilijke
moeilijkemobilisatiejaren
mobilisatiejarendeed
deed
Bij deze
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mag een woord
woord van
van erkenning
erkenning niet
niet ontbreken
ontbreken voor
voor hetgeen
hetgeen de
de vereeniging
vereemgmg „Onze
"Onze Vloot"
Vloot"
mag
sinds hare
hare oprichting
oprichtinginin1906
1906en
eninindie
dievier
vierjaren
jarenheeft
heeftgedaan.
gedaan.Haar
Haardoel,
doel,bekendmaking
bekendmakingvan
van wat
wat
de Marine
zij doet,
doet, steeds
steedskrachtig
krachtig bevorderend,
bevorderend, heeft
heeft zij
zij
Marine voor Nederland
Nederland beteekent
beteekent en wat
wat zij
tijdens
tijdens deze
deze vier jaren
jaren met
met groote
groote toewijding
toewijding en
enopoffering
opoffering voor
voorhet
hetgeestelijk
geestelijkenenmaterieel
materieel
welzijn
van den
den Marineman
Marineman gewerkt:
gewerkt: door
door zendingen
zendingenvan
vanboeken,
boeken,muziekinstrumenten,
muûekinstrumenten,
welzijn van
spel
middelen en
versnaperingen; door
van muziekuitvoeringen
muûekuitvoeringen tot op
op de
demeest
meest
spelmiddelen
en versnaperingen;
door het
het geven van
slotte door
door de
de oprichting
oprichting van
van een,
een,ook
ookdoor
door H. M. de
de Koningin
Koningin beafgelegen
afgelegen posten,
posten, en ten slotte
gunstigd
"Steun aan
aan Marinepersoneel",
Marinepersoneel", om,
om, waar
waar noodig
noodigenenmogelijk,
mogelijk,financieele
tinancieele
gunstigd Fonds „Steun
hulp te verleenen.
verleenen.
!fa
den oorlog.
oorlog. Het was
was weinig,
weinig, wat
wat er
er van
van de
de Marine
Marinena
nade
devier
vierinspannende
inspannendejaren
jaren
Na den
overbleef, en niet aanmoedigend de wrange
wrange stemming
stemming waar
waar te nemen van
van meerderen,
meerderen, ook
ook onder
onder
hen, die
die officieel
officieel het
het Nederlandsche
Nederlandsche volk
volk vertegenwoordigden,
vertegenwoordigden, onder
onder wie
wieererwaren,
waren,die
diehaar
haar
nugedaan,de
Moorkan
kangaan!"
gaan!"De
De Marine zelve, verwachtende,
verwachtende,
toeriepen: "Des
„Des Mooren
Mooren taak isis nugedaan,
de Moor
oorlog zoowel
zoowel de
denoodzakelijkheid
noodzakelijkheid als
als de
de mogelijkheid
mogelijkheid van
van hare
hare reconstructie
reconstructie zou
zou
dat na den oorlog
nude
de
blijken, bereidde
hierop voor.
voor. De
Destudie
studievan
vandedezeekrijgswetenschappen,
zeekrijgswetenschappen,waarbij
waarbij nu
blijken,
bereidde zich hierop
lessen uit
uit den
den wereldoorlog
wereldoorlog bijzondere
bijzondere waarde
waarde hadden,
hadden, werd,
werd, eerst
eerst door
door het
het instellen
instellenvan
van
lessen
door de definitieve
definitieve oprichting
oprichting van
van de
de Hoogere
Hoogere Marine
Marine Krijgsschool,
Krijgsschool, meer
meer
cursussen, in
cursussen,
in 1921 door
systemltisch
het ontwerpen
ontwerpen van
van eene
eene vlootvloots ystc mitisch dan
dan tot
tot dusverre
dusverre ter
ter hand
hand genomen
genomen en
en leidde tot het
organisatie
vaste lijnen.
lijnen. Dit
Dit vlootplan
vlootplan omvat
omvat voor
voorhet
hetvarend
varendmaterieel
materieel
organisatie volgens
volgens nieuwe
nieuwe en
en vaste
hoofdzaak onderzeebooten
onderzeebooten en
en mijnenleggers,
mijnenleggers, torpedobootjagers,
torpedobootjagers, kruisers
kruisers en
en vliegtuigen.
vliegtuigen.
in hoofdzaak
ûet, zal
zal omtrent
omtrent een
een desbetreffend
desbetreffend wetsontwerp
wetsontwerpde
debeslissing
beslissing
Wanneer dit gedenkboek het licht ziet,
wellicht
genom~n ûjn,
beslissing, welke,
de zooveel
zooveel tijd
tijd
wellicht reeds
reeds genomen
zijn, eene
eene beslissing,
welke,vooral
vooralmet
met het
het oog
oog op de
vergende opleiding en organisatie
organisatie van het
het personeel
personeel van
van groot
groot belang
belang isisteteachten.
achten.
vergende
Intusschen
goed mogelijk
mogelijk voortgezet,
voortgezet, waarbij
waarbij de uit
uit de
de
Intusschen werden
werden alle
alle diensten
diensten zoo goed
hetbrandstoffenverbruik
brandstoffenverbruikgroote
groote
tijdsomstandigheden voortvloeiende
voortvloeiende noodzaak
noodzaak om,
om,o.a.
o.a.ook
ookininhet
remm~nde werking
werking uitoefende.
uitoefende.
spaarzaamheid
spaarzaamheid te
te betrachten, eene remmende
De onevenwichtigheid,
onevenwichtigheid, welke
welke de
de staatkundige
staatkundige veranderingen
veranderingen in
in sommige
sommigeEuropeesche
Europeesche
staten ook ten onzent in vele
vele gemoederen
gemoederen te
te weeg
weegbrachten,
brachten,heeft
heeftook
ookons
onsmarinepersoneel
marine personeelvan
van
lageren
niet enkel
enkel te
te wijten
wijten geweest
geweest aan
aan den
den suggestieven
suggestieven
lageren rang
rang niet
niet ongemoeid
ongemoeid gelaten.
gelaten. Dit is niet
invloed van het
het feit,
feit, dat
datelders,
elders,inindededagen
dagender
der
snelle
veranderingen,door
doorMarine-mannen
Marine-mannen
snelle
veranderingen,
een opvallende rol
rol werd
werd gespeeld,
gespeeld, maar
maar ook
ook hieraan,
hieraan, dat
dat ten
tenonzent
onzentde
deMarine-man
Marine-mansinds
sindsjaren
jaren
was bewerkt
bewerkt op eene
eene wijze,
wijze, welke
welke hem
hemerermaar
maaralaltetevatbaar
vatbaar
door buiten de Marine
Marine staanden
staanden was
door
maken, om
om bij
bij dreigende
dreigende maatschappelijke
maatschappelijke wanorde
dat deze
deze hem
hemeen
een
voor moest maken,
wanorde te denken, dat
kans
kon
geven
op
eene
plotselinge
vergrooting
van
zijn
levensgeluk.
Het
elders
op
groote
kans kon
op eene plotselinge vergrooting van zijn levensgeluk. Het elders op groote
schaal
te zien
zien krijgt,
krijgt, wanneer
wanneer de
de toovenaarsleerlingen
toovenaarsleerlingen in
in massa
massa
schaal geleverd
geleverd bewijs
bewijs van
van wat
wat m~n
min te
bij het
het einde
einde van
van den
den oorlog
oorloghun
hunnog
nogniet
niettot
totwaarschuwend
waarschuwendvoorvoorde geesten oproepen, kon bij
toen terecht
terecht groote
groote verontwaardiging
verontwaardiging betuigd,
betuigd, vooral
vooral over
over uitingen,
uitingen,waarwaarbeeld strekken. Er is toen
mede onderofficieren
onderofficieren der
en in
in de
demobilisatiejaren
mobilisatiejaren bevestigde
bevestigde reputatie
reputatie van
van
mede
der Marine
Marine de
de oude en
gedegelijkheid
korps in de waagschaal
waagschaal hebben
degelijkheid en
en trouw
trouw van
van hun
hun korps
hebben gesteld.
gesteld. Maar
Maar het
het zij
zij den geschiedschrijver
maken, of
of die
die verontwaardiging
verontwaardiging steeds
steeds zuiver
zuivervan
vanklank
klank
schiedschrijver overgelaten,
overgelaten, om
om uit te maken,
wel soms
soms geleek
geleek op
opgewetensangstgehuil,
gewetensangstgehuil, als
als van
vaneen,
een,die
dieplotseling
plotselingdoodsgevaar
doodsgevaar
was, dan wel
was,
had
ûen rijzen
rijzen uit het
het water,
water, dat
dat hij
hij zelf
zelfvoor
voor jaar
jaar en
en dag
dag had
had helpen
helpentroebel
troebel maken.
maken.
had zien
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Onder de
de jongere Marine-officieren
zijn er velen
Onder
Marine-officieren zijn
velen geweest
geweest - in 22 jaren
120-tal jaren een 120-tal
die, deze en
Marine hun
hun geen
geen toekomst
toekomst meer
meer
en andere
andere klanken
klankenhoorend,
hoorend,enenvreezend,
vreezend,dat
dat de
de Marine
zou opleveren, geen weerstand konden bieden aan het gezicht
gezicht van
van het
het gouden
gouden kalf,
kalf, dat
dat na
na den
den
oorlog zoo lustig in
oorlog
in Nederland
Nederland begon
begon rond
rond tetedartélen.
dartelen.Maar
Maardaaronder
daaronder zijn
zijn er,
er, die
diemoesten
moesten
door dat
dat kalf,
kalf, intusschen
intusschenveranderd
veranderd in
inzondebok,
zondebok,waren
warenmeegetroond
meegetroondnaar
naar
bemerken,
bemerken, dat
dat zij door
zij slechts
slechts op zand konden
kondE;n bouwen.
bouwen. Met dat
dat al
al legt
legt het
het feit,
feit,dat
datzij
zijininzoo
zoo
een woestijn,
woestijn, waar
waar zij
aa ntal dadelijk
groot aantal
dadelijk in de
de burgermaatschappij
burgermaatschappij goede
plaatsing vonden,
vonden, in
in richtingen
richtingenvaak
vaak
goede plaatsing
zeer
verschillend van hun
hun Marineloopbaan,
Marineloopbaan, voor
voor het
het vertrouwen,
vertrouwen, dat
dat ininhunne
hunnegeschiktheid,
geschiktheid,
zeer verschillend
die om
ommet
metmenschen
menschenom
omtetegaan,
gaan,werd
werdgesteld,
gesteld,een
eeneven
even
goedgetuigenis
getuigenisafafals
alshet
het
ook
ook in die
goed
te voren geblekene, dat
dat tal
tal van
van ouderen
ouderen uit
uit de
de Marine
Marine in
inde
dejaren
jarenvan
vanaanzwellende
aanzwellendebelastingen
belastingen
op posten van
van vertrouwen
vertrouwen op
opbelastinggebied
belastinggebiedwerden
werdengeplaatst.
geplaatst.Waar
Waardaarnaast
daarnaastvaak
vaakduidelijk
duidelijk
bleek,
dat in het
het buitenland
buitenland het
het officierskorps
officierskorps steeds werd
werd beschouwd
beschouwd als
als te
te bestaan
bestaan uit
uit ververbleek, dat
tegenwoordigers
tegenwoordigers van
van den
den Nederlandschen
Nederlandschen stam,
stam, met
met wie
wie men
men in meer dan één opzicht
opzicht in
in zee
zee
kon gaan,
mag worden
worden vertrouwd,
vertrouwd, dat
dat het besef met
kon
gaan, daar
daar mag
met de
de vlag ook de hoedanigheden
hoedanigheden van
het eigen volk te toonen,
toonen, voor
voor dat
dat korps
korps in
in alle
alle rangen
rangen steeds
steeds een
eenspoorslag
spoorslagzal
zal blijven
blijvenom
ombeider
beider
aanzien
vreemde hoog te
te houden.
houden. Hoezeer
Hoezeer bij
bij Neêrlands
Neêrlands Konigin
Konigin dat
dat
aanzien in
in eigen
eigen land
land en in den vreemde
al de
de jaren
jaren Harer
Harer regeering duidelijk
duidelijk gebleken.
gebleken. Met
Metaangroeiende
aangroeiende
vertrouwen bestaan heeft,
heeft, is
is in
in al
zij Hare
Hare Majesteit
Majesteit in
in haar
haar
toewijding
Marine daarop
daarop geantwoord,
geantwoord, telkens,
telkens, wanneer
wanneer zij
toewijding heeft de Marine
midden mocht ûen
vlootrevue
in 1898;
Harer
Majesteitshuwelijk;
huwelijk;bij
bijHaar
Haarbezoek
bezoek
zien -bij bij
de de
vlootrevue
in 1898;
bijbij
Harer
Majesteits
met Z. K.
K. i-I.
H. den
den Prins
Prins der
der Nederlanden
Nederlandenaan
aan Willemsoord
Willemsoordin
in1904,
1904,waarbij
waarbij Zij
Zij aan
aan het
hetvaandel
vaandel
van het
het korps
korps Adelborsten
Adelborstende
deeerbewijzen
eerbewijzentoekende,
toekende,welke
welke de vaandels van het Leger genieten;
genieten;
bij de DE RUIJTER-herdenking
RuIJTER-herdenking
1907;bijbijdedeherhaalde
herhaaldebezoeken
bezoekenaan
aanboord
boord en
en aan
in in
1907;
aan MarineMarineinrichtingen;
bij het tewaterlaten
tewaterlaten van schepen; bij
bij afscheidsgroeten
afscheidsgroeten als die
die aan
aan de
de onderzeeonderzeeinrichtingen; bij
booten bij vertrek
vertrek naar
naar Indië en
en zoovele
zoovele gewaardeerde
gewaardeerde bewijzen
bewijzen van
van meeleven
meeleven meer;
meer; tot
tot inin
booten
1921 en
en '22,
toen
torpedobooten
Hare
Majesteit,
reizend
met
particulier
den laatsten
laatsten tijd,
tijd, in 1921
'22,
torpedobooten Hare Majesteit, reizend met particulier
stoomschip,
geleide dienden.
dienden.
stoomschip, tot geleide
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BIJ DE ZEEMACHT
ZEEMACHT
DE OFFICIERSOPLEIDINGEN BIJ
DOOR
DOOR

F. TYDEMAN,
TYDEMAN, gep. Vice-Admiraal;
Vice-Admiraal;Inspecteur
Inspecteurvan
vanhet
hetMilitair
Militair
Onderwijs
bijZeemacht.
de Zeemacht.
Onderwijs
bij de
G. F.

A
A

dan bij
bij de
de Landmacht,
Landmacht, waar
waar de
officiersopleiding sinds
jaren aan
aan eene
eene
de officiersopleiding
sinds vele
vele jaren
nders dan
wettelijke regeling
regeling gebonden
gebonden was,
was, werd
werddie
diebij
bijde
deZeemacht
Zeemacht steeds
steeds bij
bij K.
K.B.
B.vastvastwettelijke
gesteld.
den aanvang
aanvang van
van het
het25-jarig
25-jarigtijdperk,
tijdperk,dat
datachter
achterons
onsligt,
ligt,bestonden
bestondenopleidingen
opleidingen
Bij den
rechtstreeks voor
den officiersrang
officiersrang voor
voorzeeofficieren,
zeeofficieren, officieren
officieren der
der mariniers
mariniers en
en officieren
officieren
rechtstreeks
voor den
van administratie. D~ officieren-machinist kwamen voort uit het korps machinisten, voor wiervandmistre.Dofcn-mahistkwevoruhpsmacinte,vorw
opleiding te
te Hellevoetsluis
HellevoetsluisdedeMarine-Machinistenschool
Marine-Machinistenschoolbestond.
bestond.Eerst
Eerstsinds
sinds1915
I9I5bestaat
bestaat
opleiding
eene opleiding
opleiding rechtstreeks
rechtstreeks tot
totofficier-machinist.
officier-machinist.Van
Vanelk
elkdezer
dezervier
vieropleidingen
opleidingenzal
zalhier
hier
eene
zeer in het
h~t kort
kort een
een en
en ander
ander worden
worden vermeld.
vermeld.
zeer
opleiding tot
tot zeeofficier
zeeofficier aan
aan het Koninklijk
Koninklijk Instituut
Instituut voor
voor de
de Marine,
Marine, tot
tot 1876
I876eene
eene
De opleiding
dat jaar
jaar veranderd
veranderd in
zulks in verband
verband onder meer
meer met
met de
de snelle
snelleontont3-j., werd in dat
in eene
eene 4-j., zulks
wikkeling van
techniek, waardoor
waardoor steeds
oorlogsschip tot
tot een
een complex
complexvan
vanververwikkeling
van de techniek,
steeds meer het oorlogsschip
nuftige werktuigen,
werktuigen, de zeeofficier
zeeofficier tot
tot een
een„vernielkundig
"vernielkundig ingenieur
ingenieur ter
terzee"
zee"werd
werdgemaakt.
gemaakt.
nuftige
toelatingsexamen voor
voor deze
dezeopleiding
opleidingwas
wastot
totongeveer
ongeveer1897
I897nagenoeg,
nagenoeg,daarna
daarnameer
meer
Het toelatingsexamen
c. Het
Het
precies gericht
precies
gericht op
op de
de schoolkennis,
schoolkennis, bereikt
bereiktbij
bijhet
heteinde
eindevan
vande
de 3e
3e kl.
kl. eener
eener H.B.S.
H.B.S. 55 j.j. c.
ten onzent
onzentbestaande
bestaande neineitheoretisch onderricht
onderricht was
was sterk
sterk overheerschend,
overheerschend, een
een gevolg van de ten
Engelsche inzichten
inzichten
ging om in zake onde,:wijs
onderwijs en
en opvo~ding
opvoeding meer volgens Fransche dan volgens Engelsche
werk te gaan.
gaan. Tot
Tot aan
aan het
hetbegin
beginder
derhier
hiertetebeschouwen
beschouwenperiode
periodekwamen
kwamendedeadelborsten
adelborsten
te werk
eerst aan
aan het einde van
van hun
hun laatste
laatste studiejaar
studiejaar voor oefening gedurende
gedurende een
een 6-tal
6-tal weken
weken in
inde
de
Zuiderzee te varen
varen aan boord
boord van
van het
het als
als driemaster
driemaster getuigd
getuigdzeil-instructievaartuig
zeil-instructievaartuig„Urania".
"Urania".
Zuiderzee
1895 eene
eene wijziging
wijziging in
inde
deopleiding
opleidingberaamd,
beraamd,waarin
waarineen
eenruimer
ruimerplaats
plaatsaan
aan
Intusschen was in 1895
Intusschen
Als
een
gevolg
daarvan
werd
in
I900
als
slot
van
de
practische
oefeningen
was
toegedacht.
practische oefeningen was toegedacht. Als een gevolg daarvan werd in 1900
van de
opleiding
buitenlands van 55 m
maanden
aan boord
boord van
van een der
der grootere
grootere schepen ingeingeopleiding een reis buitenlands
aanden aan
voerd,
voor de
de op
op één
éénna
naoudste
oudsteafdeeling
afdeelinghet
hetmaken
makenvan
vanzomeroefeningstochten
zomeroefeningstochten in
inde
de
voerd, en
en voor
Zuiderzee
"Urania" en
en met
metde
deontwapende
ontwapendestoomkanonneerboot
stoomkanonneerboot „Ever",
"Ever",dit
ditlaatste
laatste
Zuiderzee met
met de „Urania"
voor
practische oefeningen
machinekamer en
ketelruim. Na
Na 1908
I908werd
werdhet
hetvaren
varen met
metde
de
voor practische
oefeningen in machinekamer
en ketelruim.
"Urania"
afgeschaft.
„Urania" afgeschaft.
Tegen het
het einde
einde van
van*de
de vorige
vorige eeuw
eeuw was
was het
hetaantal
aantal candidaten,
candidaten, dat
datjaren
jarenlang
langoveroverwas geweest, merkbaar
merkbaar gaan
te kort
kort
vloedig
vloedig was
gaan verminderen;
verminderen;kort
kortna
na I900
1goostuitte
stuitte men
men op een te
aan
oorzaken te
resultaat. De onderonderaan geschikten.
geschikten. Pogingen,
Pogingen, om de oorzaken
te leeren
leeren kennen, hadden geen resultaat.
stelling is gewettigd,
gewettigd,dat
datde
devoornaamste
voornaamsteoorzaken
oorzakenwaren:
waren:achteruitgang
achteruitgangvan
vanhet
hetaantal
aantalgezinnen
gezinnen
met veel kinderen
kinderen bij
bij de
de ininaanmerking
aanmerking komende
komende maatschappelijke
maatschappelijke kringen,
kringen, de toenemende
toenemende
maatschappelijke
gedachte, dat
dat een
een
maatschappelijke welvaart
welvaarten
en de
de op
op politiek en sociaal terrein gepropageerde gedachte,
militaire
overbodig was.
was. De
Demeening
meeningdat
datook
ookandere
anderefactoren
factorennoemenswaardigen
noemenswaardigeninvloed
invloed
militaire macht overbodig
hadden,
zooals voorkeur
voorkeur voor
H.B.S.onderwijs,
onderwijs, tegenzin
tegenzin tegen
tegenkostschoolopvoeding,
kostschoolopvoeding,
hadden, zooals
voor het H.B.S.
a.a.
I905 tot
tot de
de invoering
invoering van
van eene
eene 3-j.
3-j.opleiding
opleidingvoor
voorjongelieden
jongeliedenmet
meteinddiploma
einddiploma
a.a. leidde
leidde in 1905
H.B.S. 5-j.
5-j. c.c.Hierbij
Hierbij kwamen
kwamen de
de adelborsten
adelborsten in
in opleiding
opleiding als
als militair,
militair, wat
wat zij
zij tevoren
tevoren niet
niet
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eene voorloopige
voorloopige militaire vorming
vorming van
van enkele
enkele weken
weken maakten
maakten zij
zij eene
eene reis
reis
waren geweest. Na eene
buitenslands van een io-tal
IO-tal weken.
weken. Deze
Deze reis
reis werd
werdin
in 1922 afgeschaft.
reis
afgeschaft. De buitenlandsche reis
aan het einde
inde
deZuiderzee
Zuiderzeebleven
blevenbestaan.
bestaan.
aan
einde van
van de
de opleiding
opleiding en
en het
hetvaren
varen in
Omtrent de regelingen
wij slechts,
slechts, dat
dat in
in 1914 bij
bij het
Omtrent
regelingen van internen aard
aard vermelden
vermelden wij
Instituut de
de functie
functie van
van eersten
eersten officier
officier werd
werd ingesteld,
ingesteld, welke
welke tot
tot dusverre
dusverre had
had ontbroken.
ontbroken.
ditsysteem
systeemwas
wasde
deaanvulling
aanvullingsoms
soms nauwelijks,
nauwelijks, soms
soms niet
niet voldoende.
voldoende. Dit
Ditgaf
gafinin
Ook bij dit
datjaar
jaar
1915
toenmaligen Minister
Minister van
vanMarine
Marineaanleiding
aanleidingom
omteteDordrecht,
Dordrecht,waarheen
waarheeninindat
1915 den toenmaligen
de Marine-machinistenschool was
was overgeplaatst,
overgeplaatst, een
een internaat
internaatvoor
voor adspiranten-adelborst
adspiranten-adelborstinintete
verbonden om,
om, na aan de H.B.S.
H.B.S. 5-j.
5-j. c.
c. aldaar
aldaar het
het einddiploma
einddiploma
richten voor jongelieden, die zich verbonden
Ditinternaat
internaatleverde
leverde weinig
weinig op
open
enwerd
werdinin 1919
hebben behaald,
behaald, adelborst
adelborst te
te worden.
worden. Dit
te hebben
opgeheven, nadat intusschen de
de machinistenschool
machinistenschool in 1918
1918 was veranderd in eene AdspirantenAdspirantenofficieren-machinist,
school voor de
de Marine,
Marine,eerst
eerstals
alsvóóropleiding
vóóropleidingvoor
voora.s.
a.s.zeeofficieren
zeeofficierenenenofficieren-machinist,
van de
de administratie.
administratie.
later ook
ook voor a.s. officieren
officieren der mariniers en van
van bezuiniging
bezuiniging is
is thans
thans beraamd
beraamddeze
dezevoor-opleiding
vóór-opleidingop
opteteheffen
heffenen
enalle
alle
Om redenen van
Instituut voor
voor de
de Marine
Marine onder
ondertetebrengen
brengenen
enwel
welals
als 4-j.
opleidingen aan
aan het Koninklijk Instituut
4-j. voor
jongelieden, gewapend
schoolkennis, verkregen
verkregen in of
of gelijkstaande
gelijkstaande met
met die
die van
vandede
jongelieden,
gewapend met eene schoolkennis,
goed doorloopen
3e klasse
klasse der H.B.S.
H.B.S. 5-j.
c., wanneer
wanneerzij
zijwillen
willenworden:
worden:zeeofficier,
zeeofficier,officier
officier
goed
doorloopen 3e
5 -j. c.,
of officier bij
en, met
metandere
andereeischen
eischenvoor
voortoelating,
toelating,
der mariniers of
bij den
den Marine-stoomvaartdienst,
Marine-stoomvaartdienst, en,
als 22-jarige
de a.s.
a.s. officieren
officieren van
van administratie.
administratie.Voor
Voorbeide
beideeerstegenoemde
eerstegenoemdecategorieën
categorieën
jarige voor de
zal voorshands
voorshands daarnaast
3-j. opleiding
opleiding blijven
blijven bestaan.
bestaan. Sinds
Sinds eenige
eenige jaren
jaren worden
worden ook
ook in
in
zal
daarnaast de 3-j.
candidaten aangenomen,
aangenomen, en
en bestaat
bestaatook
ookvoor
voorinlanders
inlandersgelegenheid
gelegenheidom
omtot
totofficier
officierbijbij
Indië candidaten
ditlaatste
laatstewerd
werdtot
totdusverre
dusverregeen
geengebruik
gebruikgemaakt.
gemaakt.
de Zeemacht
Zeemacht te
te' worden
worden opgeleid.
opgeleid. Van
Van dit
opleiding in
in 1905 werd het
het toelatingsexamen
toelatingsexamen vervangen
vervangen door
door
Bij de
de invoering
invoering van de 3-j. opleiding
eene rangschikking, gegrond op bepaalde
bepaaldegegevens
gegevens omtrent
omtrentde
decandidaten
candidaten(einddiploma-cijfer(einddiploma-cijferlijsten, schoolrapporten, inlichtingen van
van schooldirecteuren,
schooldirecteuren, leeftijd,
leeftijd, lichamelijk
lichamelijk geschiktheid
geschiktheid
algemeene ontwikkeling).
ontwikkeling). Deze wijze
wijze van rangschikken, later ook bij de
de vóóropleiding
vóóropleiding toetoeen algemeene
gepast,
over het
het algemeen
algemeen goed
goedvoldaan.
voldaan.
gepast, heeft over
opleiding tot officier
officier der Mariniers
Mariniers geschiedde
door een
aan het
het
De opleiding
geschiedde sinds 1895 door
een 4-j. c. aan
Koninklijk
Instituutvoor
voordedeMarine,
Marine,voor
voor
zooveeldoenlijk
doenlijkgezamenlijk
gezamenlijk met
met de
de adelborsten
adelborsten
Koninklijk Instituut
zooveel
voor
den zeedienst.
zeedienst. Een
Een groot
groot deel
deel van
van hunne
hunne opleiding
opleiding lag
lag echter
echter op het
het terrein
terrein van
van den
den
voor den
infanterie-officier.
werden zij
zij bekwaamd
bekwaamd om als
als ondergeschikt
ondergeschikt officier
officier in de geschutgeschutinfanterie-officier. Tevens
Tevens werden
ladingsgeschut dienst
dienst tetedoen,
doen,en
enzich
zichininden
denscheepsdienst
scheepsdienst en
en
batterij aan boord en bij het ladingsgeschut
in sloepen
sloepen a.a.
a.a.thuis
thuistetevinden.
vinden.InIn
plaats
van
vaaroefeningender
derandere
andereadelborsten
adelborsten
dede
plaats
van
dede
vaaroefeningen
de Landmacht.
Landmacht.
kwamen
tacheeringen bij
Marinierskazerne en
kwamen voor
voor hen
hen de
detacheeringen
bij eene
eene Marinierskazerne
en bij de
De
aanneming
van
adelborsten
voor
het
korps
mariniers
werd
na 1899 gestaakt
gestaakt in
De aanneming van adelborsten voor het korps mariniers werd na
verband
overigens nooit tot
tot uitvoering
uitvoering gekomen
gekomen plannen
plannen tot
tot opheffing
opheffing van
van dat
dat korps.
korps.
verband met overigens
aldus in
in het
hetofficierskorps
officierskorps een groot
groot hiaat
hiaat was
was ontstaan,
ontstaan, leidde
leidde het
hetinzicht,
inzicht,dat
dateen
een
Eerst nadat aldus
en uniform
uniformeigen
eigenofficieren
officieren moet
moethebben,
hebben,
korps met
met afzonderlijke
afzonderlijke bestemming,
bestemming, regelingen
regelingen en
korps
tijdens
wereldoorlog tot maatregelen
maatregelen om die weder
weder te
te verkrijgen.
verkrijgen. In
In 1918 werd
werd bij de
de
tijdens den wereldoorlog
De
Adspirantenschool
weder
met
de
aanneming
van
jongelieden
ter
opleiding
begonnen.
Adspirantenschool weder met aanneming van jongelieden ter opleiding begonnen. De
daarvoor
ook aan
aan het
hetInstituut
Instituutopengestelde
opengesteldegelegenheid
gelegenheidbleef
bleefvoorshands
voorshandszonder
zondersucces.
succes.
daarvoor ook
Enkele officiersplaatsen
officiersplaatsen bij
korps werden
werden aangevuld
aangevulddoor
doorovergang
overgangvan
vanofficieren
officieren
Enkele
bij het korps
van de Landmacht.
Landmacht.
van
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opleiding tot
totofficier
officiervan
vanadministratie.
administratie. Nadat sinds 1883
1883 deze
deze opleiding,
opleiding, eene
eene-- 22-j.,
j.,
De opleiding
het Wachtschip
Wachtschip te
te Willemsoord
Willemsoord gevestigd
gevestigd was
was geweest,
geweest, werd
werd in
in 1898,
1898,met
metbehoud
behoudvan
vandien
dien
op het
eene nieuwe
nieuwe regeling
regelingingevoerd,
ingevoerd,waarbij
waarbij als
alsvoorwaarde
voorwaarde van
vantoelating
toelatingwerd
werdgesteld
gesteldhet
het
duur, eene
van het einddiploma
einddiploma A van
van een gymnasium
gymnasium of dat van eene H.B.S.
H.B.S. 5-j.
5-j.c.c.Later
Laterwerden
werden
bezit van
ook toegelaten
toegelaten zij,
zij,die
diehethet
einddiplomavan
vanmet
metname
namegenoemde
genoemdeHoogere
HoogereHandelsscholen
Handelsscholen
ook
einddiploma
Dezeopleiding
opleidingwerd
werd
gevestigd
aan
boord
vanhet
hetWachtschip
WachtschipteteAmsterdam,
Amsterdam,welke
welke
bezaten. Deze
gevestigd
aan
boord
van
standplaats hoofdzakelijk
hoofdzakelijk was
gekozen, omdat
omdat daar
daaropopden
den
duurvoor
voorbepaalde
bepaaldeonderwijsonderwijsstandplaats
was gekozen,
duur
vakken met
meer zekerheid
zekerheid goede
goedeleerkrachten
leerkrachtenen
enbetere
beteregelegenheid
gelegenheidzouden
zoudenzijn
zijntetevinden.
vinden.
vakken
met meer
Voor de
de leslokalen,
leslokalen, oorspronkelijk
oorspronkelijk aan
aan boord,
boord, werd
werd later
later een
een der
der woonhuizen
woonhuizen van
van het
het
Voor
ingericht.
Marinegebouw ingericht.
In 1912
1912 werd
werd deze
deze opleiding,
opleiding,in
in verband
verband met
met de
de opheffing
opheffing van
van het
hetWachtschip,
Wachtschip, overovernaar het Koninklijk Instituut
Instituut te
te Willemsoord,
Willemsoord, waar
waar zij
zij zich
zich thans,
thans, wat
wat opzet
opzeten
enduur
duur
gebracht naar
betreft vrijwel
In 1920
voor adspirant-adminiadspirant-admini1920 werd aanneming voor
betreft
vrijwel onveranderd,
onveranderd,nóg
nog bevindt.
bevindt. In
strateur ook bij
bij de Adspirantenschool
Adspirantenschool opengesteld.
opengesteld.
strateur
toeloop, over
over het
het algemeen
algemeen afwisselend
afwisselend en
en soms
soms gering,
gering, was
was in
inde
delaatste
laatstejaren
jaren toetoeDe toeloop,
nemende, vermoedelijk als een gevolg
gevolg van
van den
denbij
bij advertentie
advertentie bekend
bekendgemaakten
gemaakten maatregel,
maatregel, dat
dat
nemende,
officieren van dit korps
korps gelegenheid
gelegenheid kon
kon worden
worden gegeven
gegevenom
omop
op'st sRijks
Rijkskosten
kosten
voor sommige officieren
de rechten
rechten te
te studeeren.
studeeren.
in de
opleiding tot
tot officier
officier-machinist.
Derechtstreeksche
rechtstreeksche opleiding
opleiding tot
totden
denofficiersrang
officiersrang
De opleiding
machinist. De
dit korps
korps isis eerst
eerstaangevangen
aangevangen in
in 1915
1915bij
bijde
deinstelling
instellingvan
vanden
denrang
rangvan
vanofficier-machinist
officier-machinist
in dit
kl. De
Dereeds
reedsgenoemde
genoemdeoverbrenging
overbrengingvan
vandedeMarine-machinistenschool
Marine-machinistenschoolnaar
naarDordrecht
Dordrecht
3e kl.
daarmede in verband.
verband. Aanvankelijk
Aanvankelijk werd
opleiding van
van het
hetonderwijs
onderwijsaan
aandede
stond daarmede
werd voor de opleiding
Middelbare Technische
Technische school
schoolteteDordrecht
Dordrechtgebruik
gebruikgemaakt,
gemaakt,weldra
weldraechter
echteralleen
alleenvan
vanhare
hare
Middelbare
lokaliteiten
en
leerkrachten
volgens
een
afzonderlijk
op
het
doel
gericht
leerplan.
Voor
logies
lokaliteiten en leerkrachten volgens een afzonderlijk
het doel gericht leerplan. Voor logies
werd
gebruik gemaakt
gemaakt van
van het
het logementschip
logementschip„Bonaire",
"Bonaire",dat
datook
ookteteHellevoetsluis
Hellevoetsluisdaarvoor
daarvoor
werd gebruik
had gediend.
gediend. De
Deduur
duurvan
van
opleiding
werd
bepaald
waarvanhet
hetderde
derdestudiejaar
studiejaar
had
de de
opleiding
werd
bepaald
op.op.5 5j.,j.,waarvan
geheel aan de praktijk
praktijk aan
aan boord zou worden
worden gewijd.
gewijd.
1918 de
deMarine-machinistenschool
Marine-machinistenscl1001 was
was veranderd
veranderd in
inAdspirantenschool
Adspirantenschool met
met
Nadat in 1918
5e studie2 j. c., bestemd ook voor de vóóropleiding
vóóropleiding van
van a.s.
a.s. zeeofficieren enz. gingen het 4e en 5e
jaar der
adspiranten-machinist over
naar het
het Koninklijk
Koninklijk Instituut
Instituut te
te Willemsoord.
Willemsoord. Voor
Voor de
de
jaar
der adspiranten-machinist
over naar
adspiranten-machinist be
begon
bij de
de vooropleiding
vóóropleiding het
het vakonderwijs
vakonderwijs reeds
het eerste
eerste
gon bij
reeds in
in het
studiejaar,
de andere
andere adspiranten
adspiranten overeenstemde
overeenstemde met
met dat
dat van
van de
de
studiejaar, terwijl
terwijl het
het onderwijs
onderwijs voor
voor de
H.B.S.
met
5-j.
c.,
4e
en
5e
kl.
Het
ligt
thans
in
de
bedoeling
om
de
opleiding
der
adspiH.B.S. met 5-j. c., 4e en 5e kl. Het ligt thans in de bedoeling om de opleiding der adspiranten-machinist
brengen en, met
met behoud
behoud
ranten-machinistgeheel
geheel naar
naarhet
het Instituut
Instituut te
te Willemsoord
Willemsoord over
over te
te brengen
van
bestaande eischen
hoofdzaak ook van
van het
het thans
thansgegeven
gegevenvakvakvan de bestaande
eischen van
van aanneming
aanneming en
en in hoofdzaak
onderricht,
4-j. te
te maken.
maken.
onderricht, tot eene 4-j.
De toeloop,
toeloop, welke
welke voor
voor de
deMarine-machinistenschool
Marine-machinistenschool over
over het
het algemeen
algemeen ruim
ruim was,
was,isis
na de vereeniging met
met de
devóóropleiding
vóóropleidingder
derandere
anderecategorieën
categorieënvan
vana.s.
a.s.officieren
officierensterk
sterkachterachteruitgegaan,
niettegenstaande nu de
de officiersrang
officiersrang dadelijk
dadelijk na
na de
de opleiding
opleidingbereikt
bereiktwordt.
wordt.
uitgegaan, zulks niettegenstaande
De verklaring
verklaring van
verschijnsel is
te zoeken
zoeken in
in de
degelijkstelling
gelijkstelling zoowel
zoowel van
van den
denduur
duur
van dit verschijnsel
is o.m. te
als
kosten der
der opleidingen.
opleidingen. Een
Eenen
enander
andergelijk
gelijkzijnde,
zijnde,wordt
wordtaan
aande
dezeeofficiersbetrekzeeofficiersbetrekals van de kosten
king de
de voorkeur
voorkeur gegeven.
gegeven.
Sinds 1894 heeft voor
De opleiding van
vanofficieren
officieren der
derKoninklijke
KoninklijkeMarine
Marine-Reserve.
voor geReserve. Sinds
-

-

-
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wezen zeeofficieren
zeeofficieren en voor
voor stuurlieden van de Nederlandsche
Nederlandsche handelsvloot
handelsvloot gelegenheid
gelegenheid be
bestaan
staan
in dienst
dienst tetetreden
tredenals
alsReserve-officier.
Reserve-officier.Laatstgenoemden
Laatstgenoemden werden
werden benoemd
benoemd als
als buitenbuitenom in
gewoon
adelborst en ontvingen hunne
hunne eerste
eerste opleiding
opleiding aan
aan boord
boord van
van een
een instructieschip
instructieschip tete
gewoon adelborst
Willemsoord.
militaire vorming
vorming was
was opgedragen
opgedragen aan
aan zeeofficieren,
zeeofficieren, het
hettheoretisch
theoretischonderonderWillemsoord. De militaire
richt aanvankelijk
aanvankelijk aan
aan officieren-instructeurs
officieren-instructeurs van
het Koninklijk
Koninklijk Instituut,
Instituut, later
later aan
aan de
de
richt
van het
officieren van
van het
hetinstructieschip.
instructieschip.Dit
Ditonderricht
onderrichtliep
liepover
overde
demilitaire
militairestrafwetten,
strafwetten, de
de marinemarineofficieren
voorschriften,
de Nederlandsche
Nederlandsche oorlogsschepen,
oorlogsschepen, de seinstelsels
seinstelsels bij
bij de
de
voorschriften,de
deinrichting
inrichtingvan
van de
Marine, de
de binnen
binnen het
hetdefensiegebied
defensiegebied gelegen
gelegen vaarwaters,
vaarwaters, het
het geschut
geschut en
endededraagbare
draagbare
Marine,
praktisch onderricht
onderricht omvatte
omvatte oefening in
in het
het bevaren
bevaren van
van de
devaarwaters,
vaarwaters, het
het
wapenen.
wapenen. Het praktisch
gebruik
van de
de seinmiddelen,
seinmiddelen, de
debehandeling
behandelingvan
vandededraagbare
draagbarewapenen,
wapenen,het
hetschijfschieten
schijfschieten
gebruik van
met den
den revolver,
revolver, de
de geschutexercitie
geschutexercitie en het
het manoeuvreeren
manoeuvreeren met
met oorlogsschepen.
oorlogsschepen. In de
de
met
hoogere
rangen, welke
welke door
door bevordering
bevordering werden
werden bereikt,
bereikt, dienden
dienden de
de oefeningen
oefeningen om
om het
hetbij
bij
hoogere rangen,
eerste opkomst geleerde
geleerde te
te onderhouden
onderhouden en
en aan
aan te
te vullen.
vullen.
eerste
werden,, in
in afwachting
afwachting van
van eene
eene aanhangige
aanhangigereorganisatie
reorganisatievan
vande
deKoninklijke
Koninklijke
Sinds 1921
1921 werden
Marine Reserve, geen
geen buitengewone
buitengewone adelborsten
adelborsten meer
meeraangesteld.
aangesteld.
Marine
vorming door
door de
deHoogere
HoogereMarinekrijgsschool
Marinekrijgsschool onbesproken
onbesproken latende,
latende, zij
zij
De hoogere
hooge re vorming
hier nog gewezen
gewezen op
op een
een 2-tal
2-talmaatregelen,
maatregelen, welke
welke de
deinstandhouding
instandhouding en
enbevordering
bevordering van
van de
de
hier
bekwaamheden
Zeemacht tijdens
tijdens hun
hun loopbaan
loopbaan beoogen.
beoogen.
kwaamheden der
der officieren
officieren van
van de Zeemacht
be
Reeds sinds langen
langen tijd
tijd bestaat
bestaat bij
bij de
deMarine
Marinevoor
voordedezeeofficieren,
zeeofficieren,dedeofficieren
officierenvan
van
Reeds
administratie en
en de officieren-machinist
de instelling
administratie
officieren-machinist de
instelling van
van de
de examens
examens voor
voor hoogeren
hoogeren rang.
rang.
Voor eerstgenoemden werd vroeger zoowel voor den
den rang
rang van
van Luitenant
Luitenant ter
ter zee
zee der
der 2e
klasse
2e kl
as se
als voor dien
dien van
van Luitenant
Luitenant ter
terzee
zeeder
der1eIeklasse
klasse een
eenexamen
examenafgelegd,
afgelegd,tegenwoordig
tegenwoordigalleen
alleen
laatstgenoemden rang,
rang, zooals zulks thans
thans voor
voor den
den overeenkomstigen
overeenkomstigen rang
rang ook
ookvoor
voorde
de
voor laatstgenoemden
beide andere
andere categorieën
zullen, wat
wat de
dezeezeebeide
categorieënvan
vanofficieren
officierenhet
hetgeval
gevalis.is.Voor
Voorhet
het vervolg
vervolg zullen,
officieren betreft,
voor de
de bevordering
bevordering tot
tot·, den hoofdofficiersrang,
hoofdofficiersrang, voornamelijk
voornamelijk op het
het
officieren
betreft, ook voor
gebied van de
dezeekrijgswetenschappen,
zeekrijgswetenschappen, bepaalde
bepaalde eischen
eischen worden
worden gesteld.
gesteld.
Buiten
examens, welke
welke respectievelijk
respectievelijk het
terrein van
voor elk
elk der
der drie
drie hier
hier
Buiten deze examens,
het terrein
van de voor
genoemde categorieën
categorieën noodig
noodig geachte
geachtekennis
kennisbestrijken,
bestrijken,bestaat
bestaatnog
nogeene
eeneregeling
regelingbetreffende
betreffende
het desgewenscht
desgewenscht toonen
toonen van
van meer
meeruitgebreide
uitgebreidekennis
kennisininbepaald
bepaaldaangewezen
aangewezenonderwerpen
onderwerpen
van studie naar
naar keuze
betrokkenen. De gelegenheid
gelegenheid daartoe
daartoe is ook
ook opengesteld
opengesteld voor
voor de
de
keuze van
van de betrokkenen.
officieren van de mariniers en de officieren van gezondheid,
gezondheid,voor
voorwelke
welkelaatsten
laatstengeene
geenemaritieme
maritieme
zij zich
zich op
opbepaalde
bepaalde voorwaarden
voorwaarden verbinden
verbinden om,
om,
opléiding
bestaat, maar
maar eene regeling,
regeling, waarbij
waarbij zij
opleiding bestaat,
akademische studie, bij
bij de
de Marine
Marine in
in dienst
diensttetetreden.
treden.
na voltooide akademische
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A. T. H.
H. WINTER,
WINTER, Majoor van
vanden
den Generalen
o. I.I. L.
L.
Generalen Staf O.

H
H

et isisvoor
voorden
den
schrijver
van
een
geschiedkundigoverzicht
overzichtwel
weleen
eenverblijdende
verblijdendeomomschrijver
van
een
geschiedkundig
standigheid,
wanneer de
de tetebehandelen
behandelenperiode,
periode,gelijk
gelijkmet
metdedeonderwerpelijke
onderwerpelijkehet
het
standigheid, wanneer
geval
is, zich
zichkenmerkt
kenmerktdoor
dooreen
een
reeks
van
belangrijkegebeurtenissen
gebeurtenissen en,
en,althans
althans
geval is,
reeks
van
belangrijke

Kapitein Genl.
Genl. St&!
VAN DEN
DEN AKKER.
Staff A.
A. E.
E. VAN
Foto Kapitein

van den
den oud-Opperbevelhebber van
van Land- en
en Zeemacht,
Zeemacht, gep.
gep. Generaal C.
J. SNIJDERS
Ontmoeting van
C. J.
met den
den zoon van PANGLIMA
PANGLIMA PoLIM,
POLIM, destijds
verzetshoofden in Atjeh, op
de brug
met
destijds een der grootste verzetshoofden
op de
over
de Atjehrivier,
Atjehrivier, nabij Indrapoeri,
Augustus 192o.
1920.
over de
Indrapoeri,den
den I4en
i4en Augustus

gedeeltelijk, samenvalt
der schoonste
schoonste tijdperken
tijdperken van
Indisch Leger.
Leger.Een
Eentijdtijdgedeeltelijk,
samenvalt met
met een
een der
van ons Indisch
waarin het leger tot
tot daden, tot groote daden
daden geroepen is geworden.
geworden.
perk, waarin
richtzich,
zich,bij
bijhet
hetnagaan
nagaanvan
vande
deininden
dentetebespreken
besprekentijd
tijdvallende
vallendewapenwapenOnwillekeurig richt
we sedert
sedert 1873
r873 feitelijk
feitelijk onafgebroken
onafgebroken
feiten, het
het oog
oogallereerst
allereerst naar
naar Atjeh,
Atjeh, het
het land,
land,waarmede
waarmede we
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op voet van oorlog verkeerden.
verkeerden. Een oorlog
oorlog welke,
welke, gelijk
gelijk wel
wel eens
eenswerd
werdgeoordeeld,
geoordeeld,„knaagde
"knaagde
aan ons volksbest
aan."
aan
volksbestaan."
Gaven
jaren 1898-1904
r898-r904het
hetbeeld
beeldtetezien
zien
van
rusteloozeactie
actieonzer
onzertroepen,
troepen,
Gaven nog
nog de jaren
van
rustelooze
in Atjeh
Atjeh zelf
zelf zoowel
zoowel als
als in
inde
deonderhoorigheden,
onderhoorigheden, nadat
nadat in
in Januari
Januari 1903
r903 eerst
eerst de
de PretendentPretendentXXIIMoekims,
Moekims,
Sultan,
September d.a.v.
d.a.v. ook
ook Panglima
Panglima Polim,
Polim, het
het invloedrijke
invloedrijke hoofd
hoofd der
der XXII
Sultan, in September
het verzet had opgegeven, trad
trad een periode
periode van rust
rust op
op Atjeh
Atjeh in.
in.
Wel is waar
waar was,
uitslag van
van den
den Russisch-Japanschen
Russisch-Japanschen oorlog,
oorlog,
was, mede ten gevolge van den uitslag
welke
het
geloof
vestigde
aan
de
mogelijkheid,
eenmaal
het
blanke
ras
te
overwinnen
enuit
uit
welke
geloof vestigde aan de mogelijkheid, eenmaal het blanke ras te overwinnen en
Oost-Azië
verdrijven, de
de tegenstand
tegenstand weder
weder opgeleefd
opgeleefd en
enwerd
werdopnieuw
opnieuwkrachtige
krachtigeactie
actie
Oost-Azië te verdrijven,
van
troepen gevergd,
gevergd, doch
doch het
hetverzet
verzetwas
wasvan
vanbetrekkelijk
betrekkelijkkorten
korten duur
'duur en 'zoo kon,
kon, bij
bij
van onze troepen
H.N.N.A.A.SWART
SWART in 1907,
r907, de
de pacificatie
pacificatiearbeid
arbeidmet
metkracht
krachtworden
worden
het optreden van
van Gouverneur
GouverneurH.
ter hand genomen.
ter
Al de wapenfeiten
wapenfeiten te
te bespreken,
bespreken, zelfs
zelfs maar
maar op
op te
te sommen,
sommen,welke
welkevallen
vallenininhet
hettijdperk
tijdperk
r898-r907zou
zouondoenlijk
ondoenlijkzijn.
zijn.Zoo
Zoolang
langisisdie
dietijd
tijdnog
nogniet
nietgeleden,
geleden,ofofhet
hettegenwoordige
tegenwoordige
van 1898-1907
geslacht
inname van
Februari 1901
r90r en
en de
de ook
ook in
inhaar
haar gevolgen
gevolgen zoo
zoouituitgeslacht zal
zal de
de inname
van Baté
Baté Iliq op 33 Februari
VANDAALEN
DAALEN zeker niet
niet vergeten
vergeten
nemend
geslaagde tocht
tochtvan
vanden
dentoenmaligen
toenmaligenOverste
OversteG.G.
nemend geslaagde
C. C.
E. E.
VAN
zijn. Evenmin hoe,
hoe, niet
niet het
het minst
minstdank
dank zij
zij het
het optreden
optredenonzer
onzertroepen
troepenen
ende
dedaden
dadenvan
vanofficieren,
officieren,
wier namen met
met gulden
gulden letters
lettersinindedeannalen
annalender
derAtjeh-historie
Atjeh-historiezijn
zijngeboekstaafd,
geboekstaafd,geleidelijk
geleidelijk
is
de
politieke hemel
hemel op
op Atjeh
Atjeh begon
begon teteklaren
klaren en
eneindelijk
eindelijkkon
konworden
wordenverklaard:
verklaard: „"Thans
de politieke
Thans is
de Atjeh
A tjeh-oorlog
definitief ten
ten einde".
einde".
oorlog definitief
Allerminst
Atjeh het
heteenigste
eenigstegewest
gewestgeweest,
geweest,waar
waaronze
onzeleger-afdeelingen
leger-afdeelingen
Allerminst echter
echter is Atjeh
de gewapende vuist hebben
hebben moeten
moeten toonen.
toonen.
Regeering in die
die jaren
jaren was er
Het streven van de
de Indische Regeering
er op
op gericht, die buitengtwesten,
buitengewesten,
welke slechts
slechts in naam
naam ons gezag
gezag erkenden
erkenden en feitelijk
feitelijk waren
waren aan
merken als
als evenzoovele
evenzoovele
welke
aan te
te merken
lastposten, metterdaad
metterdaad onder
waar noodig onder
onder ons
onsdirect
directbebestuur
onder Nederlandschen
Nederlandschen invloed,
invloed, waar
stuur
en daarmede
daarmede tot welvaart,
welvaart, orde
orde en
en rust
rust tete brengen.
brengen. Dit
Ditstreven
strevenmoest
moestechter
echtertot
totconflicten
conflicten
met' de
de over
over die
dielandstreken
landstreken regeerende
regeerende vorsten
vorsten en
en tot
totgewapend
gewapend ingrijpen
ingrijpen onzerzijds
onzerzijds
voeren met
aanleiding geven.
geven.
in Djambi
Djambi reeds
reeds sedert
sedert 1899
r899 heerschende
heerschende ongeregelde
ongeregelde toestanden
toestanden
Zoo leidden
Zoo
leidden de
de in
r90r tot
tothet
hetzenden
zendenvan
vantroepen
troepennaar
naardat
datgewc
gew(st
(Djambiexpeditie);reeds
reedshet
hetvolgend
volgendjaar
jaar
in 1901
st (Djambiexpeditie);
verzet gebroken
gebroken en
en kon
kon tot
tot geleidelijke
geleidelijke pacificatie
pacificatie en
en openleggen
openleggen van
van het
het land
landworden
worden
was het verzet
overgegaan.
jaaJ; 1903
r903 bracht
bracht ons
onshet
hetmilitair
militairoptreden
optredentetegen
hetlandschap
landschap Korintji
Korintji in Midden
Midden
gen het
Het jaai
de inname
inname van
vanhet
hethardnekkig
hardnekkigverdedigde
verdedigde Poelau Tengah.
Tengah. In 1905
r905
Sumatra, eindigde
met de
Sumatra,
eindigde met
afzenden van de
de Zuid-Celebes
Zuid-Celebes expeditie
expeditie onder
onder Kolonel
Kolonel C. VAN
VAN LOENEN
tot
werd het afzenden
LOENENnoodig
noodig tot
tuchtiging en
en onderwerping
onderwerpingvan
van Boni
Bonien
enenkele
enkeleandere
andereinindedenabijheid
nabijheidgele
gelegen
landschappen.
tuchtiging
gen landschappen.
2400man,
man,slaagde
slaagdeer
er spoedig
spoedig
Deze expeditie,
expeditie,welke
welkeeen
eensterkte
sterkte had
had aan
aan militair personeel van
Deze
van 4::±-~2400
het eigenlijke
eigenlijke Boni
Boni tot
tot rede
rede tetebrengen.
brengen. Meer
Meermoeite
moeitehad
hadmen
menmet
metdedevoortgezette
voortgezetteactie
actie
in, het
tegen het
het naburige
naburige Loewoe,
Loewoe, waar
waar onze troepen
troepen eerst
eerst op
op 26
26 October
October 1906
r906 door
door de
deinname
innamevan
van
krachtig verdedigde
verdedigde rotsversterking
rotsversterking Bonte Batoe
Batoe aan
aan het verzet een einde wisten
wisten te
te maken.
maken.
de krachtig
kon ons
ons veldleger
veldleger ook
ook daarna
daarna niet worden gegund, want
want reeds
reeds in
in begin
begin SepSepVeel rust kon
hetzelfde jaar
jaar werd
werd een expeditie uitgerust
uitgerust onder
onder bevel
btvel van
van Hr.
Hr.Ms.
Ms.Adjudant
Adjudantinin
tember van hetzelfde
dienst,Generaal-Majoor
Generaal-MajoorM.M.B.B.
ROSTVAN
VAN TONNINGEN,
tenteneinde
Bali
buitengewonen dienst,
ROST
TONNINGEN,
eindede
de in
in Bali
-
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gelegen
staatjes Badoeng,
Badoeng, Tabanan,
Kloengkoeng onzen wil
wil duidelijk
duidelijk tetemaken.
maken.
gelegen staatjes
Tabanan, Bangli
Bangli en
en Kloengkoeng
vorige oorlogen
oorlogen tegen
tegenBalineesche
Balineeschestammen
stammenwas
wasgenoegzaam
genoegzaambekend,
bekend,welk
welkeen
eenhardnekkig
hardnekkig
Uit vorige
tegenstander de Baliër
Baliër zou
zou kunnen zijn, wanneer
wanneer hij
geroepen voelt.
voelt. Wonder
Wonder
hij tot vechten zich geroepen
was
het
dan
ook
geenszins,
dat
deze
expeditie
met
zorg
werd
voorbereid
en
het
legerbestuur
was
dan
geenszins, dat deze expeditie met zorg werd voorbereid en het legerbestuur
een macht
macht van
van drie
drie bataljons
bataljons met
met detachementen
detachementen Cavalerie
Cavalerie en Genietroepen
Genietroepen en een
een voor
voor
een
Indische
vrij sterke
sterke Artillerie
Artillerie beslist
beslist noodig
noodigachtte.
achtte.
Indische expeditiën vrij
verzet duurde
duurde slechts
slechts kort.
kort. De
De vorsten
vorstenvan
vande
deeerst
eerstaangevallen
aangevallen staatjes
staatjes en
en een
een
Het verzet
groot
deel
hunner
onderhebbende
grooten
zochten
en
vonden
den
dood
in
den
strijd
om
hun
groot
onderhebbende grooten
vonden den dood in den strijd om hun
hoofdsteden;
der overige
overige rijkjes
rijkjes willigden
eischen in,
in, en
enzoo
zookon
kondedeNederlandsche
Nederlandsche
hoofdsteden; die der
willigden onze eischen
vlag,
thans definitief
definitief en
enongemolesteerd,
ongemolesteerd,boven
bovenhoogergenoemde
hoogergenoemdelandstreken
landstrekenhaar
haarkleuren
kleuren
vlag, thans
vertoonen.
'W'
was voortdurend
voortdurend actie noodig
noodig geweest.
geweest. De
DeWester-afdeeling
Wester-afdeeling
'w Ook
Ook op
op andere
andere eilanden
eilanden was
van Borneo
Borneo eischte
jaren 1908
Ig08-IgOg,
laterinin1914,
IgI4,gewapend
gewapendingrijpen
ingrijpen van
van deelen
deelen
van
eischte in
in de jaren
1909, later
van
van ons leger,
leger, de
de Z.
Z. en O.
O. afdeeling
afdeeling vooral
vooral in 1905.
Ig05. Op
Op Ceram
Ceram werd
werd geageerd
geageerd van
van af
af 1903,
Ig03,

door de
de Genietroepen
Genietroepengeconstrueerde
geconstrueerde bamboe
bamboe vlotbrug,
vlotbrug,waarover
waarover een
eenbataljon
bataljcninfanterie
inf.mterietrekt.
trekt.
Een door
(Uit de
de verzameling
verzameling van
gep. Lt.-Genl.
Lt.-Gen!. W.
W. R.
DE GREVE.)
GREVE.)
van den
den gep.
R. DE

onder meer
meer om
aan het z.g.
z.g. koppensnellen
koppensnellen een eind
eind te
te maken.
maken. In
In 1909
IgOgkon
kon worden
worden gezegd,
gezegd,
onder
om aan
dat
dit eiland
eiland ons
ons gezag
gezag voor
voor goed
goed was
was gevestigd.
gevestigd.
dat ook
ook op dit
zouden ook
ook nog
nog tetenoemen
noemenzijn:
zijn:Flores,
Flores,Soemba,
Soemba,Alor
Aloren
enandere
andereeilanden,
eilanden,waar
waar
Zoo zouden
in meerdere
meerdere of mindere mate militair optreden noodig is geweest,
geweest, doch
doch zulks
zulks zou
zou te
te ver
ver voeren.
voeren.
Slechts
verdient vermelding
vermelding het
het feit, dat
dat eenmaal
eenmaal een
een deel
deel van
van ons
onsleger
legerheeft
heeftgestaan
gestaanzeer
zeer
Slechts verdient
dicht bij
bij een
een strijd
strijd tegen
tegen een
eenEuropeeschen
Europeeschen vijand,
vijand, namelijk,
namelijk, toen in
in 1911
IgI I geschillen
geschillen met
met
dicht
Portugal,
over
grensregeling
op
Timor,
een
ernstig
karakter
hadden
aangenomen.
Portugal,
grensregeling op Timor, een ernstig karakter hadden aangenomen.
Onze troepen
troepen stonden
stonden aan
aan de
de grens
grens gereed,
gereed, wachtende,
wachtende, neen,
neen, hunkerende
naar het
hunkerende naar
Onze
waarop zij
kunnen gaan.
gaan. Na een
een incident
incident van
van betrekbetrekoogenblik waarop
zij den tegenstander te lijf zouden kunnen
kelijk geringe
beteekenis, echter toch
toch zoodanig,
zoodanig, dat
dat de
dePortugeezen
Portugeezeneen
eenvoorproefje
voorproefjehebben
hebben
kelijk
geringe beteekenis,
kunnen
krijgen van
troepen vermochten
vermochten te
te presteeren,
presteeren, kwam
kwam het
hettot
toteen
eenminnelijke
minnelijke
kunnen krijgen
van wat onze troepen
schikking,
welke
beide
partijen
kon
bevredigen.
Misschien?
.•.
behalve
onze
eigen
troepen
schikking, welke beide partijen kon bevredigen. Misschien? ... behalve onze eigen troepen
dat moment.
moment.
op dat
Ik zou niet
niet volledig
volledig zijn,
zijn, indien
indienhier
hierniet
nietwerd
werdaangestipt,
aangestipt,welk
welkaandeel
aandeelofficieren
officierenen
en
Ik
troepen hebben
hebben gehad bij het
het verrichten
verrichten van
van z.g.
z.g. exploratie-werk.
exploratie-werk. Nieuw-Guinea
Nieuw-Guinea en
enandere,
andere,
troepen
vroeger slechts zeer oppervlakkig
oppervlakkig bekende
bekende eilanden leveren het
het bewijs,
bewijs, dat
dat ook
ook voor
voorhet
hetleger
leger
vroeger
kan zijn
weggelegd de
taak, te werken
werken in het
het belang
belang van
vanbeschaving
beschaving en
enwetenschap.
wetenschap.
kan
zijn weggelegd
de taak,
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De tijd
tijd van
van bepaalde
bepaalde militaire
militaire expedities
thans wel tot
tot de
de geschiedenis
geschiedenis behooren,
behooren,
expedities zal thans
al
zal bezetting
bezetting van
van de
debuitengewesten,
buitengewesten, als
alspreventief
preventiefen
encorrigeerend
corrigeerend middel,
middel,vooralsnog
vooralsnog
al zal
nu orde
orde en
en rust,
rust,komt
komtde
debevolking
bevolkinggeleidelijk
geleidelijk
niet kunnen
kunnen worden
worden gemist. Overal
Overal heerscht
heerscht nu
tot beschaving,
en welvaart.
tot
beschaving, ontwikkeling
ontwikkeling en
welvaart. De vroegere
vroegere „lastposten"
"lastposten" beginnen
beginnen mondig
mondig tete
worden
zijn het
het reeds,
reeds,zullen
~ullenweldra
weldrageheel
geheelvoor
voorzichzelf
zicmelfkunnen
kunnenzorgen,
~orgen,wellicht
wellichtzelfs
~elfsin
in
worden of zijn
de
kosten kunnen
kunnen bijdragen.
bijdragen.
de algemeene kosten
Dat schitterend resultaat
resultaat is voor een
een groot deel
danken geweest
geweest aan
aan het
hetenergieke
energieke
deel te danken
optreden onzer troepen.
troepen. Zij
Zij hebben
hebbenoneindig
oneindigveel
veelbijgedragen,
bijgedragen,om
omdaadwerkelijk
daadwerkelijkdeze
dezepaarlen
paarlen
aan de
de Kroon
aan
Kroon van Nederland
Nederland toe te
te voegen.
voegen.
Echter, deze resultaten
resultaten zijn
zijn allerminst
allerminst verkregen
verkregen zonder
~onder groote
groote offers
offersen
enzware
zwareinspaninspanning.
men bedenkt,
bedenkt, dat
dat in
in die
die jaren
jaren somwijlen
somwijlen de
de helft
helft van
van de
degevechtssterkte
gevechtssterkte van
van het
het
ning. Als men
leger te velde
veldestond
stonden
envan
vande
detroepen
troepenen
enhun
hun officieren vaak
vaak het
het uiterste moest worden gevergd;

behulp van
vanautotractie
autotractie isismen
mengedurende
gedurendedede
oorlogsjarengeslaagd,
geslaagd, al het geschut
geschut mobiel
mobiel te
te maken.
maken.
Met behulp
oorlogsjaren
10,5 c.M.
c.M.L.L.3333enen
een
Hw.
van
c.M.
A vervoerd
met
behulpvan
vaneen
eencaterpillan.
caterpillan.
Een kanon
kanon van
Een
van io,5
een
Hw.
van
12 12
c.M.
A vervoerd
met
behulp
-vervoerd.
Een gewicht
gewicht van
van eenige
eenige tonnen
tonnen wordt
wordt zoodoende
zoodoende over
over alle
alle wegen
wegen —
- ook
ooklangs
langshellingen
hellingen—vervoerd.
Een
(Uit
deverzameling
verzamelingvan
vangep.
gep.Lt.-Genl.
Lt.-Gen!.
GREVE.)
(Uit de
W.W.
R. R.
DEDE
GREVE.)

da
datt menig
menig heldenleven
heldenleven te
te )oor
loor isis gegaan
gegaan en
en groot
groot isisgeweest
geweesthet
hetaantal
aantaldergenen,
dergenen,die
dievoor
voorhun
hun

althans voor vele jaren,
jaren, hun
hun gezondheid
gezondheid hebben
hebben ingeboet,
ingeboet, dan
dan mag
mag met
metrecht
rechtworden
worden
leven, althans
het leger
leger een
een zware
zware wissel
wissel isisgetrokken.
getrokken. Ook
Ook moest
moest worden getrokken,
getrokken, omdat
omdat
getuigd, dat op het
fabeltje niet langer de ronde mocht doen, als
als zou
zou ons
ons leger,
leger, uitgeput
uitgeputals
als het
hetdoor
doorden
denAtjehAtjehhet fabeltje
te zijn, niet bij
bij machte
machte wezen,
wezen, da
daarbij
andere eilanden tot
tot een
een
oorlog heette te
arbij nog expedities op andere
goed eind te
te brengen.
brengen.
- vraagt men hen,
hen, die
die ook
ookdeze
dezetijden
tijdenhebben
hebbenmedegemaakt,
medegemaakt,naar
naarhun
hunoordeel
oordeel
En toch —
omtrent het „vroeger"
..vroeger" en „thans",
"thans", vrij
vrij algemeen
algemeen zal
zal het
het antwoord
antwoord luiden,
luiden, dat
dat men
mendie
dievoor
voor
omtrent
nu,
militair aan
aan daden
daden zoo
zoorijke
rijketijden
tijdenterugwenscht
terugwenschtenen
blijftverkiezen
verkiezen boven die van nu,
den militair
blijft
is". Dat
Dater
erzóó
zóóover
overgedacht
gedachtwordt,
wordt, getuigt
getuigt voor
voor een
eengeest,
geest,den
den
waarin "zoo
doen is".
waarin
„zoo niets
niets te doen
militair zeker
zeker niet
nietonwaardig!
onwaardig!
boven worden
worden aangetoond,
aangetoond, dat
dat het
het leger
leger voor
voor het
heteerste
eerstedeel
deelzijner
zijnertaak
taak bewezen
bewezen
Kon boven
ten volle
volle berekend
berekend te
te zijn,
zijn,zelfs
zelfsde
demeest
meestonverbeterlijke
onverbeterlijke optimist
optimistzal
zalmoeilijk
moeilijkhetzelfde
hetzelfde
heeft ten
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kunnen
getuigen ten
tenaanzien
aanzienvan
vanhet
hettweede
tweedeonderdeel
onderdeeldier
dier taak, het
het eventueel
eventueelkeeren
keerenvan
van
kunnen getuigen
vreemd geweld.
geweld.
Wél werd in het
het laatst
laatst der
der vorige
vorige eeuw
eeuw een
een begin
begin van
van uitvoering
uitvoering gegeven
gegeven aan
aan een
een door
door
een Staatscommissie
in 1894
een
Staatscommissie in
1894 ontworpen
ontworpen plan
plan van
van defensie,
defensie, door
door het
hetopwerpen
opwerpen van
vanenkele
enkele
de Bandoengsche
Bandoengsche hoogvlakte;
hoogvlakte; wél
wél kwam
kwam het
het leger
leger geleigeleieenvoudige werken om Batavia en op de
delijk in het
hetbezit
bezitvan
vaneenig
eenignieuw
nieuwpositiegeschut,
positie geschut,werden
werdenproeven
proevengenomen
genomen met
metveldveld-enen
delijk
bergkanonnen, houwitsers
mitrailleurs, en
en ving
vingaan
aandedeperiode,
periode,waarin
waarinde
delegeronderlegeronderbergkanonnen,
houwitsers en
en mitrailleurs,

genomen uit
uit een
eenmilitair
militairvliegtuig,
vliegtuig,tijdens
tijdenseen
eenmanoeuvre
manoeuvreinindedePreanger
PreangerbijbijMalangbong,
Malangbong,ter
ter
Luchtfoto, genomen
verkenning
van troepenbewegingen
troepenbewegingen langs
den rijweg.
rijweg. De
Demarschcolonne
marschcolonne isisopopdedefoto
foto
duidelijkzichtbaar.
zichtba2r.
verkenning van
langs den
duidelijk
(Uit de
de verzameling
verzameling van
G. K. DIJKSTRA).
,
van den
den gep.
gep. Lt.-Genl. G.
DIJKSTRA).

deelen
deugdelijk werden
werden geoefend
geoefend middels
middels meerdaagsche
meerdaagsche oefeningen,
oefeningen, brigadebrigade- en
en groote
groote
deelen deugdelijk
manoeuvres voor den
den hun
hun mogelijk
mogelijk wachtenden
wachtenden strijd
strijd tegen
tegen een
eenbuitenlandschen
buitenlandschenvijand;
vijand;gaf
gaf
manoeuvres
het
jaar 1915
1915 zelfs
zelfs het
het ongekende
ongekende schouwspel
schouwspel te zien
zien van
van een
een ininalle
alleopzichten
opzichtenschitterend
schitterend
het jaar
geslaagde legerrevue,
Tjimahi na afloop
afloop van
van de
degroote
grootemanoeuvres;
manoeuvres; kwamen
kwamen
geslaagde
legerrevue, gehouden
gehouden te
te Tjimahi
studieboeken
opeischen naast
naast ervaring
ervaring uit de
de praktijk.
praktijk. Maar
dat door
door dit
dit
studieboeken rechten
rechten opeischen
Maar te
te zeggen, dat
alles ons leger
leger nu
nu ook
ook op
opeenmaal
eenmaal geschikt
geschiktkon
kon worden
worden geoordeeld,
geoordeeld, om
omden
denstrijd
strijdtegen
tegeneen
een
alles
modern bewapenden
buitenlandschen vijand
vijand met kans
kans op succes op
op te
te nemen,
nemen,
modern
bewapenden en
en uitgerusten
uitgerusten buitenlandschen
te bout
bout zijn
zijn gesproken.
gesproken. Daarvoor
Daarvoor ontbrak
ontbrak nog
nog te veel aan bewapening
bewapening en uitrusting,
uitrusting, om
om
zou te
zwijgen.
van getalsterkte te zwijgen.
N. I.I.
Zeker,
nieuwe semi-automatische
semi-automatische veldkanon,
Zeker, het
het nieuwe
veldkanon,in
in 1910
1910 ingevoerd,
ingevoerd, bracht
bracht de
de N.
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spits; de
deinin1915
1915ontworpen,
ontworpen,later
later
veldartillerie
oogenblik, qua
qua materieel,
materieel, aan
aan de spits;
veldartillerie voor
voor het
het oogenblik,
ingevoerde
autotractie-batterijen mogen
als baanbreeksters
baanbreeksters in
die richting
richting
ingevoerde autotractie-batterijen
mogenin
in vele
vele opzichten als
in die
de bergberg-en
enkrombaan-artillerie
krombaan-artillerie was
was men
men minder
mindergelukkig.
gelukkig. Twee-enTwee-enworden beschouwd, met de
duren thans
thans nog
nóg voort,
voort, al
al mag
mag met
met eenigen
eenigen
twintig jaren
jaren geleden
proeven; ze
twintig
geleden begonnen
begonnen de
de proeven;
ze duren
grond worden
dat het einde
einde der
der beproeving
beproeving nabij
nabij is.
is.
grond
worden verwacht,
verwacht , dat
Aan vermeerdering
vermeerdering van
uitrusting met
met mitrailleurs,
mitrailleurs, aan
aan fabricatie
fabricatie op
op eigen
eigen gebied
gebied
Aan
van de uitrusting
van munitie, aanschaffing
aanschaffing van
van infanterieinfanterie- en
en luchtdoelgeschut
luchtdoelgeschut„wordt
"wordtgewerkt"
gewerkt"maar,
maar, helaas,
helaas,
de finantiëele
finantiëele omstandigheden
omstandigheden van
oogenblik schijnen beletselen te vormen
vormen om
om in
insneller
sneller
van het oogenblik
tempo
van het
het noodige
noodige te
te voorzien.
voorzien.
tempo het leger van
oorlogsjaar 1914
vrijwelgeheel
geheelonvoldoende
onvoldoende
Het oorlogsjaar
1914 brak
brakaan
aanen
en vond
vond ons
ons leger,
leger, vond Indië, vrijwel
gereed voor een eventueelen
eventueelen strijd.
strijd.
gereed
Hoewel het
het niet
niet tot
totdaadwerkelijk
daadwerkelijk mobiliseeren
mobiliseeren is
is gekomen,
gekomen, werd
werdtoch
tochalles
allesvoorbereid
voorbereid

Om
deartillerie
artillerie van
vanhet
hetveldleger
veldlegerininoorlogstijd
oorloi!stijdteteversterken,
versterken,zijn
zijninindedeoorlogsjaren
oorlogsjarenopgericht
opgerichteenige
eenige
Om de
30;
aan
batterijen autotractie
men een
eenbatterij
batterijvan
van 3 kanonnen
kanonnen van
van 7,5
batterijen
autotractie artillerie.
artillerie. Hierboven
Hierboven ziet men
cM.
L.
3o;
aan
7,5
het hoofd
hoofd de
de commando-auto
commando-auto met verkenningsafdeeling.
verkenningsafdeeling. Het Indische
Indische leger
leger isiseen
eender
dereersten
eerstengeweest,
geweest,
dat
b~paald georganiseerde
georganiseerde autotractie-batterijen
autotractie-batterijen invoerde.
invoerde.
dat bepaald
de verzameling
verzameling van
van gep.
gep. Lt.-Genl.
Lt.-Gen!. W.
W. R.
R.DE
DEGREVE).
GREVE).
(Uit de

om,
zoodra gevaar
g~vaar mocht
op voet
voet van
van oorlog
oorlogtetebrengen.
brengen.De
Debestaande
bestaande
om, zoodra
mocht dreigen,
dreigen, het
het leger op
werken
enkele
- tijdelijk
tijdelijk -volledig
volledig
bezet;
aandedeversterkingen
versterkingen in
in de
de
werkenwerden
werdenverbeterd,
verbeterd,
enkele
bezet;
aan
Preanger werd
en achter
achter de
de liniën,
liniën,over
overlengten
lengten
Preanger
werd rusteloos
rusteloos gewerkt
gewerkt ter vervolmaking;
vervolmaking; wegen in- en
geschuf
van tientallen van kilometers,
kilometers, werden
werden aangelegd,
aangelegd, middelen
middelen gezocht, om het beschikbare geschut
tot
zoo
groot
mogelijke
rendabiliteit
te
voeren.
Want
men
begreep
zeer
goed
dat,
zoodra
ot
zoo
groot
mogelijke
rendabiliteit
op
te
voeren.
Want
men
begreep
zeer
goed
dat,
zoodra
...
het tot
tot oorlog
oorlog zou
zoukomen,
komen,Java
Javaverder
verdervan
vanelken
elkenaanvoer
aanvoerverstoken
verstokenzou
zoublijven,
blijven,zeker
zekervan
van
oorlogsmaterialen. Een
aanmaak in
land was
was vrijwel
vrijwel uitgesloten.
uitgesloten.
oorlogsmaterialen.
Een aanmaak
in eigen land
Gebrek
althans niet aan
aan personeel
personeel van inheemschen
inheemschen landlandGebrek aan
aan personeel
personeel had
had men niet, althans
aard.
aan officieren
officieren en Europeesche
Europeesche onderofficieren,
onderofficieren, waarvan
waarvan een belangrijk
belangrijk deel in
in het
het
aard. Wel aan
Nederlandsche leger
werving in
in Indië
Indië echter
echter geheel
geheel werd
werd
Nederlandsche
leger was
was en
en bleef
bleef ingedeeld.
ingedeeld. Toen
Toen de werving
boden zich
zich inlandsche
inlandsche jongelui
jongelui in
in zulk
zulk een
eengetale
getale aan,
aan, dat
datspoedig
spoedigininde
detekorten
tekorten
opengesteld, boden
kon worden
worden voorzien.
voorzien.Een
Eenverblijdend
verblijdendverschijnsel
verschijnselvoorwaar!
voorwaar!
geheel kon
De oorlogsjaren
oorlogsjaren spoorden
grootere werkzaamheid
werkzaamheid en
benut tot
tot het
het
spoorden aan
aan tot grootere
en werden
werden benut
wat vroeger
vroeger nog
nog niet
niet mogelijk
mogelijk of
ofgeheel
geheelonmogelijk
onmogelijk werd
werd geoordeeld.
geoordeeld.
invoeren van veel, wat
Onze Cavalerie
Cavalerie werd met
met 2 eskadrons
eskadrons uitgebreid
met een
een compagnie
compagnie
uitgebreid welke,
welke, te
te sam~n
samm met
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wielrijders, de
z.g. „Leger
"Leger Cavalerie"
Cavalerie" zouden
zouden vormen.
vormen. Op
Op WestWest-enenOost-Java
Oost-Javaontstonden
ontstonden
wielrijders,
de z.g.
afdeelingen marechaussee's
marechaussee's bestemd
bestemd om, onder
onder leiding
leiding van
vanuitgezochte
uitgezochteofficieren
officierenen
enonderonderafdeelingen
officieren, eventueel
treden als
als troepen
troepen voor
voor het
het voeren
voeren van
van den
denkleinen
kleinen oorlog.
oorlog.Helaas
Helaas
officieren,
eventueel op te treden
heeft men.
m'!u gemeend,
gemeend,hen
henaan
aan die
die bestemming
bestemmingtetemoeten
moetenonttrekken.
onttrekken.Zij
Zijzijn
zijnlater
laterop
opuitnemende
uitnemende
heeft
wijze werkzaam
werkzaam geweest
belang van
van rust
rust en
enveiligheid.
veiligheid.
wijze
geweest in het belang
onze luchtvaartafdeeling!
luchtvaartafdeeling!
Dan onze
I9I5 cirkelde
cirkelde voor
voor het
heteerst
eersteen
eendoor
doormilitairen
militairenbestuurd
bestuurdvliegtuig
vliegtuigboven
bovenBatavia,
Batavia,
In 1915

Het
vliegveld te
te Kali
Kali Djati,
Djati,het
hetterrein,
terrein, waar
waar de
de as.
a.s. militaire
militaire aviateurs
aviateurs worden
worden opgeleid
waar Ross
Ross
opgeleid en waar
Het vliegveld
SMITH,
zijn bekende
bekende vlucht
vluchtnaar
naarAustralië,
Australië,isisgeland.
geland.Het
Hetopopdedefoto
fotoduidelijk
duidelijkzichtbare
zichtbaremeertje
meertje
SMITH,bij
bij zijn
diende
hem daarbij
daarbij ter
ter oriënteering.
oriënteering.
diende hem

als
baanbreker, als
Indië te
te vliegen.
vliegen.
als baanbreker,
als demonstratie
demonstratievan
van de
de mrgelijkheid,
mcgelijkheid, ook
ook in
in Indië
Geleidelijk
worden vervolmaakt,
vervolmaakt, helaas
het verlies
verlies
Geleidelijk kon
kon de
de vliegdienst worden
helaas niet,
niet, zonder dat het
van kostbare
En thans
thans isis ook
ook het
hetluchtruim
luchtruimveroverd!
veroverd!
kostbare menschenlevens
menschenlevens is
is te betreuren geweest. En
Onze
tropen het
het vliegen
vliegen
Onze kranige
kranige militaire
militaire aviateurs
aviateurs hebben
hebben afdoende
afdoende bewezen,
bewezen, dat
dat ook
ook in de tropen
mogelijk is
dat wij
wij in
in de
detoekomst
toekomsthet
hetverkrijgen
verkrijgen van
van de
de heerschappij
heerschappij in
in de
de lucht
lucht
zeer
zeer wel
wel mogelijk
is en dat
volstrekt
als een
een onbereikbaar
onbereikbaar ideaal
ideaal behoeven
behoeven tete beschouwen.
beschouwen.Integendeel!
Integendeel!
volstrekt niet
niet als
niet te kostbare
het Europeesch
element in
in het
Voornamelijk
Europeesch element
het leger op niet
kostbare wijze
wijze te
te
Voornamelijk om het
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versterken, werd in 1918
1918 overgegaan
overgegaan tot
tot invoering
invoering van
van dienstplicht
dienstplicht voor Europeanen; de eerste
eerste
Europeesche
in Juli
Juli van
vandat
datjaar
jaar hun
hun intrede
intredeininde
demilitiekazerne.
militiekazerne.
Europeesche jongelui deden in
Behalve,
diensplicht nu
reeds de mogelijkheid
mogelijkheid is
geschapen, bij
bij elk
elk
Behalve, dat
dat door
door dezen
dezen diensplicht
nu reeds
is geschapen,
der 21
21 veldbataljons
Europeesche dienstplichtigen,
dienstplichtigen,in
intetedeelen
deden
veldbataljons één compagnie, gevormd uit de Europeesche
en elk jaar
jaar ons uitbreiding
uitbreiding brengt
brengt van
van het
het bij
bij mobilisatie
mobilisatiebeschikbaar
beschikbaar komende
komende aantal
aantal dienstdienst-

Beide
bataljons, vormende
vormende. .het
Legioen van
van Mangkoe
Mangkoe Negoro
Negoro te
te Solo.
Solo. Dit
Ditgeheel
geheeluituitinheemsche
inheemsche
Beide bataljons,
het Legioen
krachten
korps, welks
en welks
welks
krachten gevormde
gevormde hulp
hulpkorps,
welks officieren
officierenstammen
stammenuit
uit het
het Mangkoe
Mangkoe Negoro'sche
Negoro'sche Huis
Huis en
onderofficieren
manschappen worden
worden gerecruteerd
gerecruteerd uit
onderdanen van
Huis, isisgedurende
gedurendede
de
onderofficieren en manschappen
uit onderdanen
van dit
dit Huis,
laatste
jaren sterk
sterk in
ingevechtswaarde
gevechtswaardevooruitgegaan.
vooruitge~aan.
laatste jaren
(Uit de
de verzameling
verzameling van
Lt.-Gen!. G.
G. K. DIJKSTRA).
DIJKSTRA).
van den
den gep.
gep. Lt.-Genl.

plichtigen, heeft
in kaderplicht
kaderplicht en in
in het
hetinstituut
instituutvan
vanhet
hetReserve-kader
Reserve-kader een
eenmiddel
middel
plichtigen,
heeft men in
gekregen, om
deel van
van het
het officiersofficiers- en
en onderofficierskader
onderofficierskader uit niet-beroepspersoneel
niet-beroeps personeel te
te
gekregen,
om een
een deel
betrekken.
zal wel
wel
Wanneer men thans de balans
balans opm
opmaakt
tegen der
der militie,
militie, dan
dan zal
Wanneer
aakt van
van het vóór- en tegen
niet ontkend
ontkend kunnen
kunnen worden,
worden, dat
dat die
die balans
balans een
een saldo
saldovóór
vóóraanwijst.
aanwijst. De
Dekennismaking
kel1t1ismakingisisvan
van
beide zijden medegevallen
medegevallen en het
het feit,
feit, dat
datde
devoorstellen
voorstellender
derRegeering,
Regeering,om
omook
ookmilitieplicht
militieplicht
da~romdoor
doorvelen
velen
aan
bevolking op
op te
teleggen,
leggen,destijds
destijdszijn
zijnaangehouden,
aangehouden,wordt
wordtdaarom
aan de inheemsche bevolking
en naar
naar het voorkomt,
voorkomt, met
met reden,
reden, zeer
zeer betreurd.
betreurd.
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Iet jaar
aa n
Het
jaar 1922
I922 bracht
bracht ons een
een gewijzigde
ge·wijzigde indeeling
indeeling van
van het
het leger.
leger.De
Devroeger
vroegerbest
bestaan
s
hebbende
Hetveldleger
veldlegerbestaat
bestaatthan
thans
hebbende indeeling
indeeling in gemengde
gemengde brigades
brigades kwam
kwam tete vervallen.
vervallen. Het
twee divisiën,
divisiën, elk
elk van
van .drie
drie Regimenten Infanterie,
Infanterie, één Regiment Artillerie en
en verdere
verdere hulphulpuit twee
benevens eenige
eenige troepen
troepen en
endetachementen
detachementenbuiten
buitendivisieverband.
divisieverband.
wapens, benevens
Legercommando blijft,
blijft, evenals
evenals het
het Departement
Departement van
vanOorlog,
Oorlog,teteBandoeng,
Bandoeng,waarwaarHet Legercommando
het in
in 1916
I9I6werd
werdverplaatst.
verplaatst.
heen het

hoofdstuk mag
mag niet
niet worden
worden besloten,
besloten, zonder
zonder een
een enkel
enkel woord
woord te
te wijden
wijden aan
aan den
den
Dit hoofdstuk
welke het
het leger
leger steeds
steedsheeft
heeft gekenmerkt
gekenmerkt en
en die
diethans
thansheerscht.
heerscht.
geest, welke
rangen, over
over
Boven
.:,,,, ...'4 ^,:.,
..;,,, ^,4wy.;^^.,.••^• : 't algemeen
^^ ^. ^, .
:gelealgemeen
werd 'gele• ge•^ Uy„ pr, ,. . . ^ ^ , .,/^ !
^ . i /tom
.^ ^",y-^i
^.^
é^^ iT ,.^ •.a^`M^•"'
^^..^^, •ir.'^w'
niette gengenheid
gen. , . ter• ,.. . , . ,•. ,
staande
vondener
er op
op
staande de
de
vonden
zoozeer gewijzen,
te
wijzigde omwelkeen
uitwelk
een uitstandighestandighemuntende
den, een uitgeest
het
stekende geleger steeds
steeds
leger
weest.
heeft bezield
Toen
gedurende
in
1914
kans
die
Jaren,
I9I4
kans
die • jaren,
bestond, dat
waarin zoo
zoo
dat
waarin
wij
wij in
in den
den
buitengegrooten worwoon veel
veel
woon
stelstrijd
van de
zouden
worLandmacht
warden betrokmoest worworden
betrokmoest
dengevergd.
een deel
deel der
derSoemedang
Soemedang stelling
stelling (zijweg
(zijweg van
van Selzåwi
Selzäwinaar
naar
ken, bleef
bleef de
den
gevergd. Gezicht
Gezicht op een
pasar Tjiboengoer)
Tjiboengoer) in
in de
dePreanger,
Preanger, grootendeels
grootendeels aangelegd
aangelegd in de
de
stemming in
den pasar
Doch den
ook in
in de oorlogsjaren.
oorlogsjaren. De op
op de
defoto
fotovoorkomende
voorkomende weg
weg isisgeschikt
geschiktvoor
voorautoautohet leger bc.bcook
vervoer,
leidt
uit
de
vlakte
naar
het
op
±
i
ioo
hoogte
gelegen
latere
jaren
vervoer,
leidt
uit
de
vlakte
naar
het
op
±
IIoo
M.
gelegen
rustend
en
rustend en
latere jaren
deel
der
stelling
en
werd
eveneens
in
de
oorlogsjaren
aangelegd.
is
de
geest
deel
der
stelling
en
werd
eveneens
in
de
oorlogsjaren
aangelegd.
kalm,
in
het
kalm, in het
is de geest
van gep.
gep. Lt.-Genl. W.
R . DE
in
het leger,
leger,
(Uit de
de verzameling
verzameling van
W. R.
DE GREVE)
GREVE)..
algemeen
algemeen
in het
onder
alle
opgewekt,
onder alle
was met
met de
de zwakheid
zwakheid en
en de
devele
veleonvolkomenheden
onvolkomenheden
hoewel
men toch
toch allerminst
allerminst onbekend
onbekend was
hoewel men
onzer
te land.
land.
onzer weermachten
weermachten ter
ter zee
zee en te
I9I8 vonden
vonden in
in ons
onsleger
legerslechts
slechtsgeringen
geringenweerklank;
weerklank;
De woelige November-dagen
November-dagen van
van 1918
<ie
enkele zich toonende
toonende uitingen
uitingen van
van ontevredenheid
ontevredenheid en
moderniseering der
der
de enkele
en de
de neiging
neiging tot
tot moderniseering
verhoudingen waren
waren hoofdzakelijk
hoofdzakelijk het
buiten af
af en
enhadden
haddenslechts
slechts
het gevolg van inblazingen van buiten
Enzoo
2;00kon
koneen
eenonzer
onzerlegercommandanten
legercommandantenlater
latermet
metvast
vastvertrouwen
vertrouwenin
inen
en
geringe beteekenis.
beteekenis. En
dat „op
tegenover
afleggen, dat
"op het
hetleger
legerten
ten volle
vollekon
konworden
wordenvertrouwd".
vertrouwd".
tegenover den Volksraad de verklaring afleggen,
Helaas, dreigende
dreigende wolken
wolken pakken
pakkenzich
zich den
den laatsten
laatsten tijd
tijd boven
boven het leger en
Helaas,
en boven
boven hen,
hen~
die d
daarvan
deel
maken,
samen.
rvan
uit
maken,
samen.
aa
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Het streven naar tot het uiterste doorgevoerde bezuiniging richt zich in de allereerste
plaats tot het leger, dat bedreigd wordt met inkrimping der sterkte en onthouding van het
hoognoodige. Zelfs
teweeg te brengen,
worden geluiden
waar bovendien de
vernomen, om de
positie van het
landmacht om te
personeel eveneens
-een verandering
zetten in een zuiver
politie1eger, waarten ongunste staat
bij, ook door het
te: ondergaan, valt
ontbreken van een
niet te ontkennen;
voldoend ' sterke
evenmin, dat derMarine, van elke
gelijke gevoelens in
verdediging van
sterke mate den
Indië zou moeten
eertijds zoo uitworden afgezien.·
nemenden
geest
Dat deze
dreigen te beinvoornemens niet
vloeden.
Alles moge
hebben nagelaten
een zekere mate Insulindepark te Bandoeng. Links de woning van den daarom in de kovan ongerustheid Legercommandant; rechts het Departement van Oorlog. mende tijden in het
en
neerslachtig- (Uit de verzameling van gep. Lt.-Genl. G. K. DIJKSTRA). werk worden geheid in het leger
steld, om de donkere wolken, welke thans boven de weermacht hangen, geheel te doen verdwijnen.
Als men daarin slaagt, zullen ook in de toekomst, indien noodig, van het leger zeker
overeenkomstige daden mogen worden verwacht, als zijn getoond in een deel van de hierboven
beschreven periode.·
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Inspectie van
van de
de Burgerwachten,
Burgerwachten, deelnemers aan
aan de schietwedstrijden
te Breda, September
September 1920,
schietwedstrijden te
iglo, door
Z.Ex. den
den Minister
Minister van
van Oorlog W.
F. PoP.
W. F.
Pop.
"Het Leven").
Leven").
(Opgenomen door
door „Het

Defilé der
der Burgerwachten,
Burgerwachten, deelnemers
schietwedstrijden te
Breda, September
September iglo,
1920,voor
voorH.Exc.
H.Exc.
deelnemers aan
aan de
de schietwedstrijden
te Breda,
de Ministers
Ministers van
van Binnenlandsche
Binnenlandsche Zaken
Zaken (Jhr.
(Jhr. Mr.
Mr. CH.
eH. J.
M. Ruys
DE BEERENBROl,;CK)
J. M.
envan
van Oorlog
RUPS DE
BEERENBr OUCK)en
(Lt.-Genl. W.
W. F.
F. Pop).
PoP).
(Opger..omen
door „Het
"Het Leven").
Leven").
(Opgenomen door

DE VRIJWILLIGE BURGERWACHT
BURGERWACHT
DOOR
K.
VAN LENNEP, Voorzitter
den Nederland.schen
Nederlandsehen Bond
Bondvan
van Vrijwillige
Burgerwachten.
K. VAN
Vrijwillige Burgerwachten.
Voorzitter van den

T
T

oen
in dedeNovemberdagen
Novemberdagenvan
van1918,
1918,onder
onderden
denindruk
indrukvan
vandedegebeurtenissen
gebeurtenissen in
in
oen in
Duitschland, de
ookinin
onsvaderland
vaderland een
- een
oogenblik
zeergespannen
gespannen
Duitschland,
de toestand
toestand- ook
ons
oogenblik
zeer
was, de
de heer
heer TROELSTRA
de Kamer
Kamer zijne
zijne bekende
bekende verklaring
verklaring aflegde
het
TROELSTRA in de
aflegdeen
en op het
was,

i

Marsch van
aanhet
het hoofd,
hoofd, naar
naar het terrein
van de
de Burgerwachten,
Burgerwachten, WEERT
WEERT aan
terrein der
der schietwedstrijden
schietwedstrijden teteBreda,
Breda,
1920.
September
September 1920.
(Opgenomen door
door „Het
"Het Leven").
Leven").
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punt scheen
scheen te staan
punt
staan een greep
greep naar
naar de.
de..macht
macht te willen
willen doen,
doen, doen
toen in de
de organen
organen van
van het
het
openbaargezag
gezagzich
zichteekenen
teekenenvoordeden
voordeden,
dieererop
op wezen
wezen dat
dat op
op die
die organen
niet ten volle
openbaar
organen niet
volle
t die
mocht worden
worden vertrouwd
vertrouwd,
stond de
de Regeering
mocht
Regeering voor een moeilijke
moeilijke beslissing.
beslissing.
t stond
De
geest
in
het
leger
had
door
de
langdurige
mobilisatie
zeer
geleden, hetgeen op verDe
het leger had door de 'langdurige mobilisatie
geledent
verschillende plaatsen
plaatsen ernstig
ernstig tot
tot uiting
uiting kwam,
zoodat de
de Regeering
schillende
kwam t zoodat
Regeering er toe moest
moest besluiten,
besluitent tot
tot
een spoedige demobilisatie
een
demobilisatie over te
te gaan.
gaan.
De voldoende voeding der bevolking was gedurende den oorlog,
De
oorlogt en meer in 't't bijzonder
bijzonder
in
het
laatste
oorlogsjaar,
in het laatste oorlogsjaart
steden
werden officieren
officieren
steden werden
een haast
niet op te lossen
een
haast niet
lossen
gezonden
overleg
gezonden omt
om, in overleg
vraagstuk geweest
geweest,t tengevraagstuk
tengemet
deBurgemeesters,
Burgemeesterst
met de
volge waarvan,
vooral in
volge
waarvan t vooral
Burgerwachten
Burgerwachten op
op te
te richde
groote
steden,
onder
de groote stedent onder
tent
terwijl eene
eene speciale
speciale
ten, terwijl
zekere lagen
zekere
lagen der bevolking
commissie
werd ingesteld
ingesteld
commissie werd
ontevredenheid heerschte,
ontevredenheid
heerschte t
onder
den heer
heer
onder leiding van den
die door
die
door communistische
communistische
Jhr. MR.
C.VON
VONWEILE
WEILER,
MR. G.
G. C.
R,
propaganda aangewakkerd,
die
in
groote
lijnen
de
taak
die in groote lijnen de taak
tot verzet
tot
verzet dreigde
dreigde overoveren de organisatie
organisatie der
der Burtegaan.
gerwachten aangaf.
aangaf.
Reeds waren
Reeds
waren in
In
De
oproep van
van de
de
De oproep
enkele plaatsen
van het
enkele
plaatsen van
het
Regeering
vond
weldra
Regeering vond weldra
land personen
land
personen bijeengebijeengealgemeen
gehoor, en in de
de
algemeen gehoor,
komen die,
die, bezorgd
komen
bezorgd over
over
meeste gemeenten
gemeenten van
van ons
ons
meeste
den
den loop
loop van
van zaken,
zakent de
de
land
ging men
men tot
tot de
de opopland ging
mogelijkheid
mogelijkheid overwogen,
overwogent
richting
van
eene
Burgerrichting van eene Burgerom door
door bewapening
bewapening van
van
wacht over,
over t zoodat
zoodat deze
deze
wacht
ordelievende
ordelievende burgers
burgers den
den
verschillende organisaties
organisaties
verschillende
toestand meester
vereenigingen spoedig
spoedig
meester te
te blijven,
blijvent
of vereenigingen
toen
toen de
de Regeering
Regeering op
op13
13
tezamen ruim
getezamen
ruim iIIO.OOO
io.000 geNovember 1918
1918 besloot
besloot de
de
wapende
leden
omvatten.
wapende leden omvatten.
oprichting
oprichting van
van Vrijwillige
Vrijwillige
bepaalIn het begin bepaalBurgerwachten
over het
Burgerwachten over
het
de de
deRegeering
Regeering haren
haren
de
geheele
geheele land
land krachtig
krachtig te
te Gebouw
Gebouw der
der Vrijwillige
Vrijwillige Burgerwacht
Burgerwacht steun
steun tot
tot kostelooze
kostelooze ververbevorderen.
:e Amsterdam,
Amsterdam, Singel
Singel 548
548..
strekking van
van wapens
wapens en
en
bevorderen.
strekking
:e
Naar
Naar de
de 44grootste
grootste
en verwachtte
verwachtte zij,
zijt
munitie en
gemeentebesturen en
en particulieren
particulieren voldoende
voldoende subsidies
subsidiesen
enbijdragen
bijdragen zouden
zouden geven,
geventom
om
dat gemeentebesturen
opgerichte vereenigingen
vereenigingen in het
het leven
leventetehouden.
houden.Later
Laterwerden
werdenregelingen
regelingengetroffen
getroffenbebede opgerichte
treffende
treffende de uitkeering,
uitkeering, ter
ter zake van
van ongevallen,
ongevallen, overkomen
overkomen aan
aanleden
ledenvan
vanBurgerwachten
Burgerwachten
en
en voor
voor vergoedingen
vergoedingen van militair
militair en
en niet
nietmilitair
militairpersoneel,
personeel, dat
dathulp
hulpenenvoorlichting
voorlichtingververleent bij
bijdedeoefeningen,
oefeningen,
gelden
uitgetrokken
voor
houdenvan
vanschietwedstrijden
schietwedstrijdenen
enhet
het
leent
gelden
uitgetrokken
voor
hethet
houden
verleenen
verleenen van
van prijzen
prijzendaarvoor,
daarvoor, terwijl
terwijl de
de ingestelde
ingestelde centrale
centrale leiding
leiding gewijzigd
gewijûgdwerd
werdinineene
eene
Inspectie die,
die, met
metdededaaraan
daaraantoegevoegde
toegevoegdeofficieren,
officieren, belast
belast was
was met het toezicht
toeûcht op
opdede
Inspectie
Burgerwachten en het
hetgeven
gevenvan
vanadviezen.
adviezen.Vóórdat
Vóórdatdit
ditzoo
zoover
verwas,
was,kwam
kwammen
menveelal
veelalzijn
zijn
Burgerwachten
licht opsteken
opsteken te
te Amsterdam,
Amsterdam, waar
waar de
dezaak,
zaak,dank
dankzij
zijden
denkrachtigen
krachtigenfinancieelen
financieelen steun
steunvan
van
licht

269

burgemeester
burgemeester en tal
tal van
van instellingen,
instellingen,firma's
firma's en
enparticulieren,
particulieren,onmiddellijk
onmiddellijk op
opgroote
grooteschaal
schaal
opgezet.
was opgezet.
Bij de
de beantwoording
beantwoording van
die vragen
vragen uit
uit verschillende
verschillende deelen
deelen van
van het
het land,
land, rees
ret:s
Bij
van al
al die
telkens
Nederland het
het best
besten
enin
in den
den
telkens de vraag,
vraag, hoe
hoe de
de organisatie
organisatie van
van de
de Burgerwachten
Burgerwachten in Nederland
mogelijken tijd
tijd kon
kon worden
wordenbevorderd.
bevorderd.
kortst mogelijken
Voorloopige besprekingen
besprekingen daarover,
daarover, gevoerd in
in het
hetbegin
beginvan
vanFebruari
Februari1919
1919door
dooreen
een
Voorloopige
heeren uit
uit diverse
diverse provincies
provincies naar
naar Amsterdam
Amsterdam gekomen, leidden
leidden tot
tot een
eentweede
tweedebijeenbijeentiental heeren
schrijver
Februari met
met
schrijver dezes
dezes tot
tot zijnen
zijnen
komst op
op 99 Februari
komst
Voorzitter
benoemd.
grooter aantal
aantal personen.
personen.
benoemd.
een grooter
Eenstemmig was
was men
men
Reeds in
in dat
dat jaar
jaar
Reeds
Eenstemmig
^^w,
f
fik
steegg het aantal
oordeel, dat eenheid van
van '~'°^
aantal aangesloten
aangesloten
'^
van oordeel,
g
vereenigingen
tot3306.
o6. Medio
organisatie
vereenigingen tot
Medio
propaganda, van organisatie
^
g
I
21
was
dit
ci'fer
este
-.
,
en
inrichting,
ook
eenheid
1921
was
cijfer
gesteg~n
;k 1
en inrichtin
l
g, ook eenheid •
9
g
g: n
tot 503,
van handelen
handelen in
in tijd
tijd van
van
503, terwijl
terwijl op dit oogenoogenvan
ll a ii
blik
alleen slechts
dán zou
zou
blik 64o
640 vereenigingen
vereenigingen met
met
^_ _ {i
nood, alleen
slechts dan
een
kunnen worden
worden bereikt,
bereikt, inineen totaal
totaal ledental
ledental van
van
,
kunnen
ongeveer
dien men
men onverwijld
onverwijld overoverongeveer 93.000 man
man bij
bij de
de
dien
zijn
groote
organisatie
ging
totde
de oprichting
van een
zijn aanaaneen i .
'"
ingtot
r; ` ;
g
g
4
g van
p
gesloten.
Bond van
van Burgerwachten.
Burgerwachten.
Bond
k
I 14
Kort na
de teteAmsterdam
Amsterdam e^. . =. .: ^:-^
na hare
hare oprichq .. '
!
In de
ting ontving de
gehouden vergadering
vergadering op
op
de Bond van
van de
de
gehouden
Regeering
een
bescheiden
Maart 1919,
1919, bijgewoond
Regeering een bescheiden
3 Maart
jaarlijksche
subsidie, terwijl
de afgevaardigden
afgevaardigden van
van
jaarlijksche subsidie,
terwijl
door de
bij schrijven van den Minister
Minister
70 Burgerwachten,
Burgerwachten,
ongeveer 70
van
werd met
metnagenoeg
nagenoeg- alge·algevan Binnenlandsche
Binnenlandsche Zaken
Zaken
werd
van
besloten tot
tot
van 19
19 Februari
Februari No.
No. 15581
15581
meene stemmen besloten
Afd. B.B. aan
de
oprichting van
van den
den NeAfd.
aan den
den Bond
Bond de
de
de oprichting
Haagsche Burgerwacht,
Gebouw der Haagsche
navolgende
taak
werd
opgederlandschen Bond
Bond van
van VrijVrij- Laan
Laan Copes
van
Cattenburgh
57.
navolgende
taak
werd
opgeCopes van Cattenburgh 57.
dragen:
willige Burgerwachten
Burgerwachten en
en
willige
propaganda, ten einde sterkte
sterkte en
en samenstelling
samenstelling der
der Burgerwachten,
Burgerwachten, alsmede
alsmede het
het
a. De propaganda,
vormen van kringen,
kringen, op aanwijzingen
aanwijzingen van den Inspecteur
Inspecteur der
derBurgerwachten,
Burgerwachten,teteleiden
leiden
in de
de gewenschte
gewenschte richting;
richting;
regeling van
van de
derijksschietwedstrijden
rijksschietwedstrijden en
envan
vandedeprovinciale
provincialeschietwedstrijden
schietwedstrijden
b. De regeling
doen;
voor
zoover geen provinciale
provinciale lichamen
lichamen dit doen;
voor zoover
bekendmaken en in populairen
populairen vorm toelichten, door
door middel
middel van
van het
hetBondsorgaan,
Bondsorgaan,
c. Het bekendmaken
van
aanwijzingen die
ter kennis
kennis van
van de
deBurgerwachten
Burgerwachten moeten
moetenworden
wordengebracht.
gebracht.
van aanwijzingen
die ter
Gesteund door particulieren in het geheele
geheele land,
land, heeft
heeftde
deBond
Bondtot
totdusverre
dusverreaan
aanzijne
zijneopdracht
opdracht
kunnen
kunnen voldoen.
Het zou mij
mij te
te ver
ver voeren,
voeren, indien
indienikikalles
alleswilde
wildevermelden,
vermelden,door
doorden
denBond
Bondsedert
sedertzijne
zijne
oprichting gedaan.
gedaan.
Op zeer ruime schaal werd propaganda
propaganda gevoerd,
gevoerd, door
door gratis
gratis verspreiding
verspreidingvan
vanbrochures,
brochures,
door het
het BondsBondsdoor
spreekbeurten met of zonder film-voorstellingen, door
door het doen vervullen van spreekbeurten
orgaan
" Nederland-Vooruitl" enz.
orgaan „Nederland-Vooruit!"
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Ook aan
aan schietwedstrijden
schietwedstrijden werd
werd groote
grooteaandacht
aandachtgewijd,
gewijd,zoodat
zoodatallerwege
allerwegewordt
wordterkend
erkend
Ook
dat, dank
dank zij
dat,
zij de
de krachtige
krachtige medewerking
medewerking en voorlichting van
van den Bond, het
het peil
peil van
van de
de schietschietin Nederland
Nederland in
indedelaatste
laatstejaren
jarenbelangrijk
belangrijk isisgestegen,
gestegen,terwijl
terwijldedebehaalde
behaalderesultaten
resultaten
sport in
opûchtverbluffend
verbluffend zijn.
zijn.
in menig
menig opzicht
in
De samenstelling
samenstellingvan
van den
denBond,
Bond,waarbij
waarbij zijn
zijnaangesloten
aangesloten personen
personen van
van de
demeest
meestuiteen
uiteen
De
richting en
en politieke
politieke partijen,
partijen, die
die allen
allen samenwerken
samenwerken tot
tot één
één doel:
doel:dedehandhaving
handhaving
loopende richting
van
van het
het rechtmatig
rechtmatig gezag,
gezag,
van rust
rust en
en orde
orde en
en het
het
van
tegengaan
van
revolutionheeft
er
reeds
toe
geleid,
tegengaan
van
revolutionheeft er reeds toe geleid,
naire
hij tot
tot
hij in
innadere
nadere verbinding
verbinding
naire woelingen. Dat
Dat hij
dat hij
dit laatste
twee organisaties,
organisaties,
laatste heeft
heeft bijgedragen,
bijgedragen,
kwam met twee
behoeft
de nationale
nationale gedachte
gedachte tot
tot
behoeft niet
niet te
te worden
worden tegentegendie de
gesproken.
Zijn werk
grondslag hebben: het
het AlgeAlgegesproken. Zijn
werk isis
„preventief"
geweest. De
NederlandschVerbond
Verbond
"preventief" geweest.
De
meen Nederlandsch
wetenschap,
Nederlandschen Bond
Bond
wetenschap, dat
dat een
eengroote
groote
en den Nederlandschen
schaar
voor Lichamelijk
Lichamelijk OpvoeOpvoeschaar gewapende
gewapende mannen
mannen
voor
gereed
stond,
de
Overheid
In deze
deze richting
richting voortvoortgereed stond, de Overheid
ding. In
te steunen,
steunen, heeft
heeft ons
ons VaderVaderwerkende, kan
kan de Nederlandwerkende,
Nederlandland tot dusver behoed
sche Bond
Bond van
van Vrijwillige
Vrijwillige
behoed voor
voor
sche
toestanden,
zooals die zich
Burgerwachten er
nog veel
veel
toestanden, zooals
zich
Burgerwachten
er nog
in
het
buitenland
hebben
toe bijdragen,
bijdragen, om
die
natiohet
buitenland
hebben
om
natiovoorgedaan.
nale gedachte
gedachte in ons
ons vadervadernale
Moge
te versterken.
versterken.
Moge een
een ieder
ieder dit
dit
land te
inzien
Door in
in verbinding
verbinding
inzien en
en niet
niet in
in de
delaatste
laatste
Door
plaats
Regeering, die
die het
het
treden met
met jeugd-organijeugd-organiplaats de Regeering,
te treden
in
hoofdzaak
in
de
hand
saties
die te
testeunen
steunenkan
kan
in hoofdzaak in de hand
saties en die
heeft,
de Bond,
Bond, met
met zijn
zijn wijd
wijd ververheeft, het
het Instituut
Instituut der
der
Gebouw der
Burgerwacht
der Vrijwillige Burgerwacht
Vrijwillige
Burgerwachten
takte afdeelingen, goed
goed werk
werk
Vrijwillige
Burgerwachten
takte
te
Utrecht, Nieuwe
Nieuwe Gracht
Gracht 51.
51.
te Utrecht,
te doen
verrichten,
op ander
ander
te
doen voortbestaan
voortbestaan of
of
verrichten, ook
ook op
terrein
dan
de
handhaving
niet.
terrein dan de handhaving
doorgevoerde krachtige inkrimping
inkrimping
De onder
onder het
het motto
motto „bezuiniging"
"bezuiniging" reeds
reeds in
in I922
1922 doorgevoerde
der Regeeringssubsidie
Regeeringssubsidieaan
aan de
deBurgerwachten,
Burgerwachten, welke
welke voor
voor 1923
I923wederom
wederomdreigt
dreigtverminderd
verminderd
al den
den betoonden
betoonden goeden
goeden wil,
wil, ons
onsde
devoortzetting
voortzetting
te
worden, doet ons
ons vreezen,
vree zen, dat
dat ondanks
ondanks al
te worden,
van
tot dusver
dusvervruchtbaar
vruchtbaar werk
werk onmogelijk
onmogelijk zal
zal worden
wordengemaakt.
gemaakt.
van ons tot
deververMet ernst is de
de Regeering
Regeering hierop
hierop gewezen
gewezen en
en het
hetBondsbestuur
Bondsbestuur hoopt,
hoopt, dat
dat bij
bij de
schijning
"Gedenkboek" kan
kan worden
worden getuigd,
getuigd, dat
dat het
hetInstituut
Instituutder
derBurgerwachten
Burgerwachten
schijning van
van dit „Gedenkboek"
alsdan
gedragen wordt
Regeering, zoowel als
als
alsdan een
een hechtere
hechtere basis
basis heeft
heeft en gedragen
wordt door
door den
den steun
steun der Regeering,
door
alle weldenkenden
weldenkenden in den
den lande.
lande.
door dien van alle
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W

anneer men
men gaat
gaatschrijven
schrijven over
over het
hetleven
levenvan
vaneen
eenvolk
volkgedurende
gedurendeeen
eenbepaald
bepaald
anneer
tijdvak, is
één van
vandedevoornaamste
voornaamstedingen,
dingen,die
diemen
menheeft
heeftteteonderzoeken,
onderzoeken,dede
tijdvak,
is één
ontwikkeling van
het godsdienstig
godsdienstig leven.
leven. Immers
Immers het
het zijn
zijn inindedeeerste
eersteplaats
plaats
ontwikkeling
van het
de geestelijke
geestelijke factoren,
factoren, die
die het
hetkarakter
karakter van
vaneen
eenvolksleven
volkslevenbepalen,
bepalen,geestelijke
geestelijke krachten,
krachten, die
die
menigmaal juist
lijden en druk
druk zich
ûch hebben
hebben doen
doen gelden.
gelden.
menigmaal
juist in
in tijden
tijden van
van lijden
godsdienstige de voornaamste.
voornaamste. De godsdienst
godsdienstraakt
raakt
geestelijke krachten
krachten zijn
zijn de
de godsdienstige
Van die geestelijke
wezenlijke van den mensch.
mensch. Strijdt
Strijdt iemand
iemand voor
voor zijn
zijn godsdienst,
godsdienst, dan
dan strijdt
strijdt hij
hij voor
voorhet
het
het wezenlijke
behoud en het
het recht
recht van
van zijn
zijn innerlijk
innerlijk leven. Van
Van alle
alle belemmeringen
belemmeringen worden
worden de
de godsdienstige
godsdienstige
smartelijkst gevoeld.
het daarom
daarom den
den godsdienst
godsdienst niet
niettot
totsmaad
smaadaanrekenen,
aanrekenen,
het smartelijkst
gevoeld. Men
Men mag het
dat twisten
hoewel
dat
twisten en
en conflicten
conflicten op
op dat
dat terrein
terreinde
deheftigste
heftigstezijn
zijngeweest.
geweest.Zij,
Zij,die
diedat
datdoen
doen- hoewel
anderen blik op de zaken kan
kan geven! --- vatten
vatten
de wereldoorlog, die achter ons ligt, hun wel een anderen
alsalgemeene
algemeenemenschenliefde.
menschenliefde. Wie
Wiedieper
dieper
den godsdienst
godsdienst wel
wel eenigszins
eenigsûnsoppervlakkig
oppervlakkig op
opals
den
weet, dat
dat godsdienst
godsdienst heel
heelwat
watanders
anders is.
is.Onze
Onzevroegere
vroegerestrijd
strijdtegen
tegenSpanje
Spanjeging
gingzeer
zeerzeker
zeker
ziet, weet,
materieele belangen,
miskennig zijn
zijn van
van de
de historie,
historie,wanneer
wanneer men
men
ook om materieele
belangen, maar
maar het
het zou
zou een miskennig
tachtigjarigen oorlog
oeconomische factoren
verklaren en
niet wilde
wilde
den tachtigjarigen
oorlog alleen
alleen uit
uit oeconomische
factoren wilde
wilde verklaren
en niet
erkennen, dat
godsdienstige overtuiging
overtuiging daarin
daarin een groote
groote rol
rol had
had gespeeld. Uit
Uitdien
dien
erkennen,
dat ook de godsdienstige
oorlog
is
ons
volk
als
protestantsche
natie
te
voorschijn
gekomen,
en
het
karakter,
door
de
oorlog ons volk als protestantsche natie te voorschijn gekomen, en het karakter, door de
historie
toekomst ook
ook moge
moge brengen,
brengen, nooit
nooitmeer
meerdaaraan
daaraan kunnen
kunnen
historie daarop
daarop gedrukt,
gedrukt, zal,
zal, wat
wat de toekomst
worden ontnomen.
worden
vragen naar
naar de
deoorzaken
oorzaken van
vanden
denwereldoorlog,
wereldoorlog, dan
dan kunnen
kunnen we
we op
op
Wanneer
Wanneer we
we vragen
vele
verschijnselen
van
den
meest
samengestelden
aard
wijzen.
Het
is
vrijwel
onmogelijk
vele verschijnselen van den meest samengestelden aard wijzen. Het is vrijwel onmogelijk
alle
gaan, die tot
tot dezen
dezen wereldramp
wereldramp hebben
Een der
der
alle stroomingen
stroomingen nauwkeurig
nauwkeurigna
na te
te gaan,
hebben geleid.
geleid. Een
diepste
gronden is geweest
geweest de
de vermaterialiseering
vermaterialiseering van
leven, het
hettoenemend
toenemendgebrek
gebrekaan
aan
diepste gronden
van het leven,
hooger besef,
besef, aan
aan vatbaarheid
vatbaarheid voor godsdienstige idealen. Wil
Wil de
de wereld
wereldde
dezedelijke
zedelijkeen
enmaatmaatzij
schappelijke
komen, dan
dan zal
zal zij
schappelijke ellende,
ellende, waarin
waarin de
de groote
groote oorlog
oorlog haar
haar heeft
heeft gestort,
gestort, te boven komen,
zich weer
weer bewust
bewust moeten
moetenworden,
worden,dat
datererhoogere
hoogerewaarden
waardenzijn
zijndan
danaardsche
aardscherijkdom,
rijkdom,macht
macht
of genieting,
genieting, en
en dat
datzij
zijterug
terugmoet
moetkeeren
keeren tot
tot God.
God.
De hooge
hooge waarde,
waarde, de
de onmisbare
onmisbare beteekenis
beteekenis van
van het
het godsdienstig
godsdienstigleven
levenmoet
moetweer
weerworden
worden
erkend.
verwarde tijden
volk, groot
groot of klein,
klein, van
van te
te meer
meer invloed
invloedworden,
worden,
erkend. In
In deze verwarde
tijden zal
zal een
een volk,
naarmate
houdt en
en den
den moed
moedheeft,
heeft,zijn
zijnkrachten
krachten
naarmate het
het de
de vaan
vaan van
van het
het godsdienstig leven hoog houdt
voor
zetten.
voor hoogere
hoogere idealen
idealen in te zetten.
inden
dentegenwoordigen
tegenwoordigentijd?
tijd?
Hoe
staat het met
met het
het godsdienstig
godsdienstig leven
leven van
van Nederland
Nederland in
Hoe staat
vragen en kenZijn
meer bepaald
bepaald in
in den
denlaatsten
laatstentijd
tijd onze aandacht
aandacht vragen
Zijn er ook verschijnselen, die meer
schetsend
zijn voor
voor de
de godsdienstige
godsdienstige ontwikkeling
ontwikkeling van
van ons
onsvolk?
volk?
schetsend zijn
Deze vraag
vraag zal
zal in
in dit
ditGedenkboek
Gedenkboekvan
vanverschillend
verschillendgodsdienstig
godsdienstigstandpunt
standpunt worden
worden
belicht.
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Bij
het streven
streven een
een beeld
beeld te
te geven
gevenvan
vanhet
hetleven
levenvan
vanons
onsvolk
volkgedurende
gedurendedede2525jaren
jaren
Bij het
van
ookvan
vanhet
hetgodsdienstig
godsdienstigleven
leven
van de
de gezegende
gezegende regeering
regeeringvan
vanonze
onzezoo
zoogeliefde
geliefdeKoningin
Koningin- ook
in Nederland
Nederland-wordt
aan belijders van verschillende
gelegenheid geschonken,
geschonken,
—wordt aan
verschillende godsdiensten
godsdiensten de gelegenheid
hun
denkbeelden dienaangaande
kan het godsdienstig leven van
van zijn
zijn omgeving
omgeving
hun denkbeelden
dienaangaandetete uiten.
uiten. Men kan
slechts
van eigen
eigen godsdienstig
godsdienstig standpunt
standpunt en
en moet
moetzich
zichininzijn
zijnwaardeering
waardeeringdaarvan
daarvan
slechts bezien van
be perken tot
beperken
sfeer, waartoe
waartoe men
men zelf
zelf behoort.
behoort. Objectief
Objectief over
over het
hetgodsdienstig
godsdienstigleven
levenvan
van
tot de sfeer,
men zelf
zelf buiten
buiten alle
alle religie
religie
zijn
zijn tijdgenooten
tijdgenooten in al zijn schakeeringen
schakeeringen oordeelen
oordeelen in
in den
den zin, dat men
staat, is een onmogelijkheid. Ook
Ook de
de godsdienstige
godsdienstigezal
zaltelkens
telkensgevaar
gevaarloopen
loopeneen
eenonjuist
onjuistoordeel
oordeel
te
vellen, wanneer
wanneer hij
hij zich beweegt
beweegt buiten
buiten de
de sfeer
sfeer van
van eigen
eigen godsdienstig
godsdienstig leven
levenen
enkomt
komttete
te vellen,
staan
andere geesteshouding dan
dan de
de zijne.
zijne. De
Deprotestant
protestantheeft
heefteen
eengeheel
geheelandere
andere
staan tegenover een andere
geesteshouding dan
dan de
de roomsche
roomsche of
ofde
dejood.
jood.Hij
Hijkan
kanwel
weltheoretisch
theoretischspreken
sprekenover
overhet
hetkarakter
karakter
van
roomsche of de
de joodsche
joodsche vroomheid,
vroomheid, en,
en, wijzende
wijzende op
opallerlei
allerlei verschijnselen
verschijnselen van
van den
den
van de roomsche
godsdienstigen
daarover zeer
juiste dingen
zeggen; in
in waarheid
waarheid die
die vroomheid
vroomheid juist
juist
godsdienstigen geest,
geest, daarover
zeer juiste
dingen zeggen;
aanvoelen kan
aanvoelen
kan hij
hij niet.
In dit
protestantsch godsdienstig
Nederland
In
dithoofdstuk
hoofdstukzal
zalslechts
slechts over
over het
het protestantsch
godsdienstig leven
leven in Nederland
recht verstand
verstand der zaak
zaak zij
zij er met nadruk
nadruk op gewezen,
gewezen, dat
dat ik
ikhet
hetniet
niet
worden
gesproken. Tot recht
worden gesproken.
hebben over het
„kerkelijk" leven,
„godszal hebben
het "kerkelijk"
over de
de Ned.
Ned. Herv.
Herv.Kerk,
Kerk,maar
maar over
over het
het "godsleven, b.v. over
dienstig" leven. Wie verwacht
verwacht hier
hier een
een uitéénzetting
uitéénzettingtetezullen
zullenvinden
vindenvan
vankerkelijke
kerkelijketoestanden
toestanden
in Nederland,
Nederland, zal bedrogen
be4~ogen uitkomen.
alleen stilstaan
stilstaan bij
leven
uitkomen. We
We willen
willen alleen
bij het ggodsdienstig
od sdienstig leven
van
protestantsche Nederland,
gedurende de laatste
laatste kwarteeuw
kwarteeuw heeft gegevan het protestantsche
Nederland, zooals
zooals zich
zich dat
dat gedurende
openbaard. Ieder
Ieder gevoelt,
openbaard.
gevoelt, dat de
de woorden
woorden "godsdienstig"
dekken.
„kerkelijk" elkaar
elkaar niet dekken.
„godsdienstig" en "kerkelijk"
Wel
waar wordt
wordt de
de krachtigste
krachtigste openbaring
openbaring van
van godsdienstig
godsdienstig leven gevonden
gevonden niet
niet buiten,
buiten,
Wel is waar
maar
de grenzen
grenzen van
vankerkelijke
kerkelijke gemmenschappen,
gem(enschappen, omdat
godsdienstig leven
leven in
in
maar binnen
binnen de
omdat het godsdienstig
hooge mate
mate een gemeenschapsleven
gemeenschapsleven is, waarin
waarin het individueel
individueel geestelijk
geestelijk leven
door wisselwisselhooge
leven door
werking tot ontwikkeling
ontwikkeling moet komen.
komen. Maar
Maarer
erisisook
ookveel
veelbuitenkerkelijke
buitenkerkelijkevroomheid,
vroomheid,alal
werking
leert
ervaring, dat
dat die
die onwillekeurig
onwillekeurig tot
tot nieuwe
nieuwegemeenschapsvorming
gemeenschapsvorming leidt.
leidt. Want
Want het
het
leert de ervaring,
gelijksoortige
aan.
Daar
tegenover
staat,
dat er
veelkerkelijke
kerkelijke
gelijksoortigetrekt
trektelkander
elkander
aan.
Daar
tegenover
staat,
dat- er helaas!
helaas!- veel
ongodsdienstigheid bestaat,
bestaat, veel
veel kerkelijk
kerkelijk partijwezen,
partijwezen, dat
dat met
met vroomheid
vroomheid en
engodsdienstigheid
godsdienstigheid
ongodsdienstigheid
niets heeft
heeft te
te maken,
maken, omdat
omdat het
het meer
meerwerkt
werkt met
metverkiezingsactie
verkiezingsactie en
en stembus,
stembus, dan
dan gelooft
gelooftinin
werking van
van geestelijke
geestelijke machten.
machten.
de werking
dat het
het godsdienstig
godsdienstigleven
levenmoeilijk
moeilijktetecontroleeren
controleerenis,
is,ja,
ja,dat
dathet
heteigenlijk
eigenlijk
Daaruit volgt, dat
ondoenlijk isis den loop
loop te
te beschrijven
beschrijven van
van een
een stroom,
stroom, die
die voor
voor een
eengroot
grootdeel
deelondergronds
ondergronds
ondoenlijk
Het kerkelijk
kerkelijk leven
leven isis een
eenmeetbare
meetbare grootheid.
grootheid.Wil
Wilmen
menaangaande
aangaande den
den toestand
verder vliet. Het
van het
het kerkelijk
kerkelijk leven
behoeft men
men zich slechts
slechts te
te wenden
wenden tot
tothet
het
van
leven worden
worden ingelicht,
ingelicht, dan
dan behoeft
Centraal bureau
verschillende kosterijen
kosterijen om
om de
dedoop-,
doop-,trouwtrouw-en
enlidlidCentraal
bureau voor
voor de
de Statistiek,
Statistiek, tot
tot de verschillende
maten boeken te
raadplegen en
uitkomsten na
na te
te ggaan
van de
de kerkvisitaties
kerkvisitaties om het
het getal
getal
matenboeken
te raadplegen
en de
de uitkomsten
aa n van
kennen van hen, die geregeld
geregeld ter
ter kerk
kerk gaan
gaan of
of de
de catechisaties
catechisatiesbezoeken.
bezoeken.Dan
Danverkrijgt
verkrijgt
te leeren kennen
val'l het
het kerkelijk
kerkelijk leven. Maar
Maar als men meent, dat men nu ook
ook de
de gegegegevrij juist
juist beeld
beeld van
men een vrij
vens heeft
heeft voor
voor het
het godsdienstig
godsdienstig leven, dan
dan is
is men
men er
er vlak
vlak naast.
naast.
Vandaar, dat
het uiterst
uiterst moeilijk
moeilijk is te
te beoordeelen,
beoordeelen, of
ofin
ineen
eenbepaald
bepaaldtijdsverloop
tijdsverloop het
het
Vandaar,
dat het
godsdienstig leven
leven van
van een
een volk
volkvoorvoor-of
ofachteruit
achteruitisisgegaan.
gegaan.Op
Opde
devraag
vraagb.v.,
b.v.,ofofna
naden
denwereldwereldgodsdienstig
oorlog het
welgedaald
gedaaldis,is,kan
kanmoeilijk
moeilijkeen
eenbeslist
beslist
het pe
peil
van het
het godsdienstig
godsdienstigleven
leven gestegen
gestegendan
danwel
il van
De één
éénzal,
zal,optimistisch
optimistischgestemd,
gestemd,dedevraag
vraagbevestigend
bevestigendbeantwoorbeantwoorantwoord worden gegeven. De
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en er
er op
opwijzen,
wijzen,dat
datzich
zichalom
alomininallerlei
allerleikringen
kringeneen
eenzoeken
zoekennaar
naarhoogere
hoogerelevenswaarden
levenswaarden
den en
openbaart als
bittere teleurstellingen
teleurstellingen en
en ontgoochelingen
ontgoochelingendoor
doorden
denwereldoorlog
wereldoorlog
openbaart
als gevolg van de bittere
menschen gebracht,
gebracht, toen de
de grond,
grond, waarop
waarop het
het rijkbloeiende
rijkbloeiende cultuurleven
cultuurleven zich ontover de menschen
ontwikkelde, plotseling
zóógeweldig,
geweldig,dat
datalaldedeschittering
schitteringvan
vanhet
hetblijde
blijde
wikkelde,
plotselingwankelde
wankeldeen
enscheurde
scheurde- zóó
met zijn
z;ijn kleur
kleur en
en toon,
toon,ininden
dengapenden
gapendenafgrond
afgrondverdween.
verdween.Wat
Wathebben
hebbenkunsten
kunstenenen
leven, met
nuden
denblik
blikrichten
richtennaar
naar
den mensch
mensch gebracht,
gebracht, zoo
zoo vragen
vragen velen,
velen, die
die nu
wetenschappen ten slotte den
wereld van eeuwige,
van onvergankelijke
onvergankelijkegoederen,
goederen,die
diereeds
reedshier
hierop
opaarde
aarde zoo
zoodiepe
diepebevrediging
bevrediging
de wereld
eeuwige, van
gemoed. Zeker
Zeker —
- zoo
zoo zijn
zijn er
er velen,
velen, en
en met
methet
hetoog
oogop
ophen
henkunnen
kunnen
schenken aan het menschelijk gemoed.
zeggen, dat
dat er
er een
een nieuwe
nieuwe golf
golfvan
van godsdienstig
godsdienstigverlangen
verlangen over
over de
de menschen
menschen isisgekomen.
gekomen.
we zeggen,
is b.v.
b.v.een
eenopmerkelijk
opmerkelijk verschijnsel,
verschijnsel, dat
dat in
insociaal-democratische
sociaal-democratische kringen
kringen de
de zin
zin
Het is
het geval.
geval. Na
Naden
denoorlog
oorlog
voor godsdienstig
godsdienstig leven
oorlog was
voor
leven toeneemt.
toeneemt. Reeds
Reeds vóór
vóór den
den oorlog
was dit het
het sterker
sterker geworden.
geworden. En
En dan
dan zien
zien we
we het
hetverschil
verschilmet
met2525jaar
jaargele
geleden.
Wel ontbrak
ontbrak ook
ook toentoende n. Wel
is het
al de
de eerbied
eerbied voor
voor godsdienstig
godsdienstigleven
levenen
enwaren
waren er
er onder
onderhen,
hen,die
diezich
zichden
dennaam
naam
geheel en
en al
niet geheel
schaamden, maar men
men hoorde
hoorde toch
toch bijna
bijna op
op alle
alle openbare
openbare vergaderingen
vergaderingen der
der
van christen niet schaamden,
tegen de
dekerk,
kerk, maar
maar ook
ook tegen
tegen het
het christendom.
christendom. Nu
Nu
socialisten vijandige uitvallen,
uitvallen, niet alleen tegen
dat vrijwel
vrijwelgedaan.
gedaan.Men
Menkent
kent
tegenwoordig
christen-socialisten,christen-anarchisten,
christen-anarchisten,
is dat
tegenwoordig
christen-socialisten,
christen-communisten, de christelijke
christelijke volkspartij,
volkspartij, die, hoewel
hoewel uitgesproken
uitgesproken socialistisch
socialistisch toch
toch
christen-communisten,
Men houdt
houdt religieus-socialistische
religieus-socialistischesamenkomsten
samenkomstenen
enspreekt
spreekt
op het christelijke den nadruk legt. Men
uit, dat
dat men
men niet
nietalleen
alleenniet
nietvijandig
vijandigtegenover
tegenovergodsdienst
godsdienstenenchristendom
christendomstaat,
staat,
het telkens uit,
maar hooge waarde
waarde daaraan
daaraan toekent.
toekent.
maar
z;ijn alle
alle bemoedigende
bemoedigende verschijnselen.
verschijnselen. Maar
Maar als
als anderen
anderen pessimistisch
pessimistisch zeggen,
zeggen,
Dat zijn
gegaan, dan
dan hebben
hebbenzezeóók
óók
oorlog het
het godsdienstig
godsdienstig leven
leven in
in de
dewereld
wereldachteruit
achteruit isis gegaan,
dat na den oorlog
wijzen op de
de zedelijke
zedelijke verwildering
verwildering door
door den
den wereldoorlog
wereldoorlog ontstaan,
ontstaan, op
op
gelijk. Wanneer
Wanneer ze
gelijk.
ze wijzen
haat en
allerlei gebied
gebied verpest;
verpest;
den geest van haat
en wantrouwen,
wantrouwen,die
die de
de onderlinge
onderlinge samenleving
samenlevingop
op allerlei
op de zucht
zucht naar
naar rijkdom,
rijkdom, macht
macht en
en genot,
genot,die
diehet
hetgevoel
gevoelvan
vanverantwoordelijkheid
verantwoordelijkheidtegenover
tegenover
de gemeenschap
gemeenschap verduistert
verduistert en vertroebelt;
vertroebelt; op
op de
deafgodische
afgodischevereering
vereeringvan
vanlichaamskracht,
lichaamskracht,
behendigheid, stoutmoedigheid
brutale durf,
de menschen
menschen bij
bij tienduizenden
tienduizenden naar
naar de
de
behendigheid,
stoutmoedigheid en
en brutale
durf, die de
stadia en sportterreinen
sportterreinen trekt,
waanzinnig gebrul
gebrul
stadia
trekt, waar
waar week
week aan
aan week
week wordt
wordt gehoord
gehoord het waanzinnig
der opgewonde menigte,
menigte, die
die de
de overwinnaars
overwinnaars aanmoedigt
aanmoedigt en
en de
deverslagenen
verslagenenmet
metsmaad
smaadoveroverlaadt,
dan kunnen
kunnen we niet
niet ontkennen,
ontkennen, dat
dat we
weons
onsininden
dengrieksch-romeinschen
grieksch~romeinschenheidentijd
heidentijd
laadt, dan
terugwanen.
bekruipt ons het benauwend
benauwend gevoel,
gevoel, dat
dat de
de groote
groote menigte,
menigte,die
diemet
metenthouenthouterugwanen. Dan bekruipt
siasme een bokser inhaalt, omdat hij
hij den éénen tegenstander na den anderen heeft
heeft neergebeukt,
neergebeukt,
en niets voelt
voelt voor
voor helden
helden op
op wetenschappelijk
wetenschappelijk of
of godsdienstig
godsdienstig gebied,
gebied, met
metsnelle
snellevaart
vaart zedenzedenen geestesontaarding
geestesontaarding tegemoet
tegemoet gaat.
gaat.
we moeilijk
moeilijk eenerzijds
eenerz;ijds de
de verschijnselen
verschijnselen van
van nieuw
nieuwontwakend
ontwakend
leder
begrijpt, dat
dat we
Ieder begrijpt,
godsdienstig
anderz;ijds de openbaringen
openbaringen van
van het
het heidensche
heidensche spierproletariaat,
spierproletariaat, met
met de
de
godsdienstig leven, anderzijds
daarmede
daarna te
te
daarmede gepaard
gepaard gaande
gaande zedelijke
zedelijke ontaarding,
ontaarding, tegen
tegen elkaar
elkaar kunnen
kunnen opwegen
opwegen om daarna
z;ijde de
de balans
balans overslaat.
overslaat. Vergelijken
Vergelijken blijft
blijft hier
hier oppervlakkig
oppervlakkig werk.
werk. HoeHoebesluiten, naar welke zijde
veel
godsdienstig leven is er,
er, dat
dat zich
zich verborgen
verborgen houdt
houdt en
en zich
zichaan
aan den
denonderzoekenden
onderzoekenden blik
blik
veel godsdienstig
gelden. Groote
Groote bewegingen
bewegingen
onttrekt,
onttrekt, om
om wellicht
wellicht straks
straks als
als beslissenden
beslissenden factor
factor zich
zich te
te doen gelden.
worden
stilte van
van Gods
Gods werkplaats
werkplaats voorbereid.
voorbereid. Hoeveel openbaring
openbaring is er,
er, aan
aan de
de
worden altijd
altijd in
in de stilte
andere zijde, van
ongodsdienstigheid,waaraan
waaraan wij grooter beteekenis toekennen,
toekennen,
van zedeloosheid
zedeloosheid en ongodsdienstigheid,
dan
dan noodig is.
277
27 7

We
kunnen dus
duseigenlijk
eigenlijk niet
niet beter
beter doen,
doen,dan
danbij
bijhet
hetschrijven
schrijvenover
overhet
hetprotestantsch
protestantsch
We kunnen
godsdienstig leven
laatste 25
25 jaren
jaren wijzen
wijzen op enkele
enkele in het
het oog
oog
godsdienstig
levenin
in Nederland
Nederland gedurende
gedurende de
de laatste
springende verschijnselen,
waardoorzich
zich dat
dat leven
springende
verschijnselen, waardoor
leven gedurende
gedurende genoemd
genoemd tijdsverloop
tijdsverloop heeft
heeft
gekenmerkt.
Echter ga
ga nog
nog ééne
ééne opmerking
opmerking vooraf.
vooraf.
We
willen handelen over het godsdienstig
godsdienstig leven
leven van
van het
het protestantsch
protestantschNederland.
Nederland.We
We
We willen
spreken dus niet over
over de
de godsdienstige
godsdienstige bewegingen,
bewegingen, die
die zich
zich in
in de
de laatste
laatste 25
25 jaren
jaren hebben
hebbendoen
doen
gelden
los, van
van eenige
eenige gedachte
gedachte aan
aan het
het protestantisme.
protestantisme. We
We denken
denken o.a.
o.a.aan
aanTheosophie,
Theosophie,
gelden los,
Christian
Science, Spiritisme
Spiritisme of
of Spiritualisme,
Spiritualisme, Anthroposophie,
Anthroposophie, Occultisme
Occultisme in alal zijn
zijnververChristian Science,
dat velen,
velen, niet
niet voldaan
voldaan met
met het
hetchristendom
christendomin
inwelken
welken
schillende
schillende vormen
vormen e.a.
e.a. Het is een feit, dat
godsdienstige behoeften
behoeften zoeken.
zoeken. Sommigen
Sommigen richten
richten
vorm ook, elders naar bevrediging van hun godsdienstige
den blik
blik verlangend
verlangend naar het
het Oosten,
Oosten, waar
waar de
de ster
sterder
derwijzen
wijzenmoet
moetverrijzen
verrijzenenenverwachten
verwachten
het van de
de boeddhistische
boeddhistische godsdienstigheid.
godsdienstigheid. Anderen
Anderenverwachten
verwachtenhet
hetvan
vanDornach
DornachininZwitserZwitserwaar het
hetlicht
lichtder
deranthroposophie
anthroposophiemoet
moetopgaan
opgaanom
omdedegeheimen
geheimenvan
vanhet
hetgeestesleven
geestesleven
land, waar
te ontsluieren. Weer
Weer anderen
anderen zoeken
zoeken hun
hun troost
troostiningeheimzinnige
geheimzinnigehandelingen
handelingenen
ensymbolen,
symbolen,
in seances
seances en
enverkeer
verkeermet
metafgestorvenen.
afgestorvenen.Christian
Christian
Science
zoekt
doorverheldering
verhelderingvan
van
Science
zoekt
door
en sterking
sterkingvan
vanden
denwilwil
behoeften
godsdienstig
leventegemoet
tegemoet
het inzicht en
aanaan
de de
behoeften
vanvan
hethet
godsdienstig
leven
te komen.
komen.
ûjn alle
allezeer
zeerzeker
zekerbeddingen,
beddingen,waarin
waariniets
ietsvan
vanhet
hetgodsdienstig
godsdienstigleven
levenvan
vanonzen
onzen
Het zijn
vloeit, maar
maar met
met ons
ons eigenlijke
eigenlijke onderwerp
onderwerp houden
houden zij
ûj geen
geenverband.
verband.
tijd vloeit,
Waardoor heeft
het godsdienstig
godsdienstig leven
leven van
van het
het protestantsch
protestantsch Nederland
Nederland in
in
Waardoor
heeft zich
zich nu het
laatste 25
25 jaren
jarengekenmerkt?
gekenmerkt?
de laatste
de rijpere
rijpere jeugd heeft genomen. Dat
Dat werk
werk
Allereerst door de vlucht,
vlucht, die
die het werk onder de
Allereerst
sluit,
gelijk ieder gemakkelijk
gemakkelijk begrijpt,
rijkste beloften
beloften in voor
voor de
de latere
lateregodsdienstige
godsdienstige
sluit, gelijk
begrijpt, de
de rijkste
een feit,
feit, dat
dat in
in den
den
ontwikkeling van
ontwikkeling
van ons
ons volk.
volk. Wie
Wie de
de jeugd
jeugd heeft,
heeft, heeft
heeft de
de toekomst.
toekomst. Het is een
tegenwoordigen tijd
jeugd steeds
steeds meer
meer belang
belanggaat
gaatstellen
stelleniningodsdienstige
godsdienstigevraagstukken.
vraagstukken.
tegenwoordigen
tijd de jeugd
De jeugdkerken
jeugdkerken in de
de groote
groote steden,
steden,hetzij
hetzijininkerkgebouwen,
kerkgebouwen,hetzij
hetûjininandere
anderelokaliteiten
lokaliteiten
gehouden, zijn
ûjn meestal
meestal zóó
z66 vol, dat
dat nauwelijks
nauwelijks een
een staanplaats
staanplaats isis te
te verkrijgen
verkrijgenen
entrekken
trekkensteeds
steeds
meer hoorders tot
tot zich.
zich. Onze
Onze jeugd
jeugdwil
wilgeen
geenlange
langedogmatische
dogmatischepreekverhandelingen
preekverhandelingen meer.
meer.
meer
Zij
wil
korte,
praktische
toespraken,
ontleend
aan
een
bijbelsch
verhaal
of
een
bijbelwoord,
Zij
korte, praktische toespraken, ontleend aan een bijbelsch verhaal of een bijbelwoord,
Men kan
kan vragen,
vragen, of
of hier
hier niet
nieteen
een gevaar
gevaar schuilt
schuiltvoor
vooroppervlakkigheid
oppervlakkigheid
waaraan ûj
zij houvast heeft. Men
en of
of men
men op
opdie
diewijze
wijzegeen
geenvoet
voetgeeft
geeftaan
aandedebegeerte
begeerteom
ominindezen
dezenhaastigen
haastigentijd
tijdmeer
meerzich
zich
te stellen
stellen met
met vluchtige
vluchtige indrukken
indrukkendan
danmet
meteen
eenzich
zichernstig
ernstigrekenschap
rekenschapgeven
gevenvan
vanhet
het
tevreden te
Evangelie.
Het
gevaar
bestaat
zeer
zeker.
Maar
eensdeels
is
het
beter
de
jeugd
z66
te
hebben,
Evangelie.
gevaar
zeer zeker.
eensdeels is
beter de jeugd zóó te hebben,
dan heelemaal
heelemaal niet,
niet, terwijl
terwijl anderdeels
anderdeels de
de leiders
leiders van
van het
hetjeugdwerk
jeugdwerkhet
hetbezwaar
bezwaarvan
van
dan
oppervlakkigheid
te ondervangen
ondervangen door
doorbijbelcursussen
bijbelcursussene.a.
e.a.godsdienstige
godsdienstigebijéénkombijéénkomoppervlakkigheid trachten te
sten. Hoofdzaak
Hoofdzaak is allereerst de jeugd
jeugd te trekken,
trekken, haar
haar belang
belangtetedoen
doenstellen
stelleniningodsdienstige
godsdienstige
vraagstukken.
den leiders
leiders gelukt.
gelukt.
vraagstukken. Dát
Dat is den
gedurende eenige
eenige
Veel
daartoe bijgedragen
bijgedragen de
de jongens- en TTieisjeskampen,
Veel hebben daartoe
meisjeskampen, die gedurende
maanden in den
den zomer
zomer leerlingen
leerlingen van
van de
de lagere
lagere en
enmiddelbare
middelbarescholen
scholenen
envan
vandedegymnasia
gymnasia
maanden
telkens eenige
achtereen bij verschillende
verschillende groepen op de
de hei
hei vereenigen,
vereenigen, om
omhen
hendaar
daar
telkens
eenige dagen
dagen achtereen
doen verkeeren,
verkeeren, ongedwongen
ongedwongen en gezellig,
gezellig, maar onder
onder goede
goede tucht
tuchtvan
vanoudere
oudereleiders,
leiders,
te doen
een christelijke
christelijke sfeer,
sfeer, waarin,
waarin, naast
naast ernstige
ernstige overdenking,
overdenking, plaats
plaatsisisvoor
voorblijheid,
blijheid,muziek
muziek
in een
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en sport,
en
sport, om hen
hen te
te leeren
leeren verstaan,
verstaan, dat
dat het
het godsdienstig
godsdienstig geloof
geloofniet
nietvan
vande
deaardsche
aardschedingen
dingen
afkeerig maakt
maakt en
en de
de menschelijke
afkeerig
menschelijke natuur
natuur geweld aandoet, maar
maar aan
aan de aardsche
aardsche dingen
dingen hun
hun
waren glans
glans geeft;
geeft; dat de vreugd
te zoeken
zoeken is,
is,waar
waarde
degroote
grootewereld
werelddaartoe
daartoe
waren
vreugd echter
echter niet
niet daar
daar te
uitnoodigt met veel
veel drukte
drukte en bombarie,
bombarie, met
met lichtlicht-en
enknaleffect,
knaleffect,maar
maar dat
dat de
de eenvoud,
eenvoud,waartoe
waartoe
op de
de hei
heiinintenten
tentenenenbarakken
barakkenzoo
zooruimschoots
ruimschoots gelegenheid
gelegenheidbiedt,
biedt,dedevoorwaarde
voorwaarde
het
het leven op
is tot recht
recht genieten
genieten en
endat
datde
devreugd
vreugdniet
nietvan
vanbuiten
buitenafaftottotons
ons
moet
wordengebracht,
gebracht,maar
maar
moet
worden
van
moet worden
worden gekweekt
gekweekt en
en haar
haar oorsprong
oorsprong heeft in een
een hart,
hart, dat
dat vrede
vredeheeft
heeft
van binnen
binnen uit moet
gevonden
verzoening met God. Deze
Deze dingen
dingenworden
wordenhun
hunniet
nietals
als„christelijke
"christelijkewaarwaargevonden door
door de verzoening
heden" schoolmeesterachtig onderwezen met
met plechtig
plechtiggebaar,
gebaar, maar
maar onbewust
'onbewust bijgebracht
bijgebracht met
met
een
glimlach, met een lied, met
met een
een gebed
gebed daar
daar op
op die
diezonnige,
zonnige,wijde
wijdeheide
heidemet
methaar
haarverren
verren
een glimlach,

Studentenconferentie te
Studentenconferentie
te Nunspeet, Juli 19II.
r g r r.

gc:zichtseinder, daar
onmetelijken hemel.
van jongens
jongens en
en meisjes,
meisj~s, die
die
gezichtseinder,
daar onder
onder dien
dien hoogen
hoogen onmetelijken
hemel. Tal van
hun huiselijke
huiselijke omgeving
omgc:ving weinig
wc:inigaanmoediging
aanmo~diging tot
totgodsdienstige
godsdienstigeontwikkeling
ontwikkeling vonden,
vonden,
in hun
verklaard, dat
dagen onvergetelijk
onvergetelijk voor
voor hen
hen waren
waren geworden,
geworden,omdat
omdatdaar
daarvoor
voor
hebben verklaard,
dat zulke dagen
eenhun
huntot
totnog
nogtoe
toeonbekende
onbekendewereld
wereldwas
wasgeopend
geopendvan
vanlevensernst
levensernsten
enliefde,
liefde,van
vanwarmte
warmte
hen een
en licht,
licht, waarin
waarin zij
zij zich
zichvolkomen
volkomen gelukkig
gelukkighadden
hadden gevoeld.
gevoeld.
het werk
werk onder
onder de
derijpere
rijpere jeugd
jeugdspreken,
spreken,denken
denkenwe
weaan
aande
de Amsterdamsche
Amsterdamsche
Als we over het
Maatschappij voor
voorjongemannen,
jongemannen, ontstaan
ontstaan uit
de samensmelting
samensmelting van
vandedeAmsterdamsche
Amsterdamsche
uit de
Zijhoudt
houdt
Jongemannenvereeniging en de
de Christelijke
Christelijke Jongemannenvereeniging
Jongemannenvereeniging „Excelsior".
"Excelsior".Zij
Jongemannenvereeniging
haar jongenskampen
jongenskampen op
Paal berg bij
bij Ermelo,
Ermelo, waar
waar ongeveer
ongeveer 600
600 jongemenschen
jongemenschenworden
worden
haar
op den Paalberg
beziggehouden. Het
Het bestanddeel
bestanddeelvan
van hen,
hen,die
die van
vanhuis
huisuit
uitchristelijk
christelijkzijn
zijnisisinindeze
dezeAmsterdamAmsterdambeziggehouden.
Maatschappij niet
niet groot.
groot. De
Detoon
toonininden
denomgang
omgangdraagt
draagtdus
dusniet
nietdat
datgeijkt
geijktchristelijk
christelijk
sche Maatschappij
karakter, dat
bijna in alle en nu
nu nog
nogin
invele
veleChristelijke
ChristelijkeJongelingsvereenigingen
Jongelingsvereenigingen
karakter,
dat men
men vroeger
vroeger bijna
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vindt en
enwaardoor
waardoor buitenstaanders
buitenstaanders zoo
zooterecht
terechtworden
wordenafgeschrikt.
afgeschrikt.Deze
DezeMaatschappij
Maatschappij
vindt
beperkt
haar ar
arbeid
uit den
denaard
aard der
derzaak
zaak niet
niettot
totschoolkinderen,
schoolkinderen,maar
maar trekt
trektzich
zichvooral
vooral het
het
be id uit
pe rkt haar
be
lot van
van kantoorbedienden
kantoorbedienden aan,
aan, die wel
wel het
hetgrootste
grootstedeel
deelvan
vandedejongenskampen
jongenskampenuitmaken.
uitmaken.
Het komt
komt er
er op
opaan
aanbij
bijhen
henbelangstelling
belangstellingvoor
voorgodsdienstige
godsdienstigeaangelegenheden
aangelegenhedentetewekken,
wekken,
Het
gevolg
hun
mindereontwikkeontwikketelkens op ontstellende
ontstellende wijze
wijze blijkt,
blijkt, hoe
gering -als als
wijl telkens
hoe gering
gevolg
vanvan
hun
mindere
hun
belangstellingvoor
voordeze
dezedingen
dingenisisenenhoe
hoeweinig
weinigzijzijvan
vanden
denBijbel
Bijbelweten.
weten.Men
Men
ling -hun
belangstelling
Zondags 's'smorgens
morgensgodsdienstoefeningen
godsdienstoefeningenvan
vanongeveer
ongeveerdrie
driekwartier,
kwartier,die
diegeregeld
geregeld
houdt 's's Zondags
druk worden
worden bezocht,
in het
het Amsterdamsch
Amsterdamsch Lyceum,
Lyceum, terwijl
terwijl in den
den loop
loopder
derweek
week
druk
bezocht, en
en wel in
avondsamenkomsten worden
worden belegd,
belegd,waarin
waarin allerlei
allerlei godsdienstige
godsdienstigeonderwerpen
onderwerpenvan
vanpraktischen
praktischen
avondsamenkomsten
aard worden
aard
worden besproken,
besproken, als
als "wat
„wat doen
doen wij
wij met ons
ons leven?"
leven?" of
of „wat
"wat bederft
bederft ons
onsleven?"
leven?"ofof
"hoe leeren
leeren wij
wij op
op God
Godvertrouwen?"
vertrouwen?" en
en dergelijke.
dergelijke. Dit
Ditprachtige
prachtige jeugdwerk
jeugdwerk isis van
vangroote
groote
„hoe
beteekerus en draagt
draagt zeer
versterking van
godsdienstig leven, wat
wat in
in een
een stad
stad als
als
beteekenis
zeer bij
bij tot versterking
van het
het godsdienstig
Amsterdam wel
noodig is.
is.
Amsterdam
wel zeer noodig
al het
het jeugdwerk
jeugdwerk den
den eersten
eersten stoot te
te hebben
hebben gegeven,
gegeven, komt
komttoe
toeaan
aan
verdienste, tot
tot al
De verdienste,
NederlandschChristen
Christen
Studentenvereeniging. Deze
Deze vereeniging,
vereeniging, in
in de
deomwandeling
omwandeling
Studentenvereeniging.
de NederlØsch
RC.S.V. genoemd,
genoemd, heeft
heeft haar
haar hoofdzetel
hoofdzetel op
op het
hetkasteel
kasteelHardenbroek
Hardenbroek bij
bij Driebergen,
Driebergen, het
het
N.C.S.V.
centraalbureau,
waar
allerlei
soorten
van
afdeelingssamenkomsten,
studie
cursussen,
zendingscentraalbureau, waar
van afdeelingssamenkomsten, studiecursussen, zendingsconferenties, sociale
sociale en religieus-aesthetische
religieus-aesthetische bijéénkomsten
bijéénkomsten worden
worden belegd.
belegd. De
Destudiecurstudiecurconferenties,
sussen worden
wil studenten
studenten
sussen
wordennaar
naardedeverschillende
verschillendefaculteiten
faculteitengeorganiseerd.
georganiseerd.De
De N.C.S.V. wil
aanstaande studenten
studenten helpen
helpen om in
in dezen
dezen tijd
tijdvan
vanonvastheid
onvastheid en
enonzekerheid
onzekerheid een
een vast
vast
en aanstaande
Zijspreekt
spreekthet
hetuit,
uit,dat
datininden
denpersoon
persoonvan
vanJezus
JezusChristus
Christus
uitgangspunt en levensdoel
levensdoel te
te vinden.
vinden.Zij
gemeenschap met
vinden en
en dat
dat in
in Hem
Hem de
deverlossing
verlossing der
der wereld
wereld ligt.
ligt.
de gemeenschap
met God is te vinden
haar methode
methode heeft
heeft zij
zij op
opverschillende
verschillendeterreinen
terreinenvan
vanjeugdwerk
jeugdwerkbaanbrekend
baanbrekend
Door haar
inrichten van
jongenskampen isis in
meisjeskampen in
1904.
gewerkt. Het inrichten
gewerkt.
van jongenskampen
in 1899 begonnen, van meisjeskampen
in igo4.
Deze wijze
wijze van
van jeugdwerk
jeugdwerk was toen ter tijd in ons
ons land
land onbekend.
onbekend. Zij
Zij wil
wil de
deleemte
leemteaanvullen,
aanvullen,
welke
academische opleiding laat,
laat, die veelal te intellectualistisch is en te
te weinig
weinig zich
zich bezigbezigwelke de academische
zij door
door haar
haar jeugdjeugdhoudt
karakter- en
heeft gezien,
gezien, dat
dat zij
houdt met karakteren beginselvorming.
beginselvorming.De
De N.C.S.V. heeft
werk het
het best
best de
de latere
latere studentenwereld
studentenwereld kan
kan bereiken en velen zouden nooit
nooit lid
lid van
van de N.C.S.V.
N.C.S.V.
zijn
geworden, wanneer
wanneer zij
met de
de jongensjongens-en
enmet
metdedemeisjeskampen
meisjeskampenkennis
kennishadden
hadden
zijn geworden,
zij niet
niet met
gemaakt.
den zomer
zomer van
van 1922
1922werden
werdentien
tienjongenskampen
jongenskampengehouden
gehoudenmet
metvierhonderd
vierhonderd
gemaakt. In
In den
deelnemers
honderd leiders
leiders op
op de
de vaste
vastekampterreinen
kampterreinen aan
aan de
de Waschkolk
Waschkolk en
en het
hetMosterdMosterddeelnemers en honderd
veen
Nunspeet, op
opden
denHardenbroek
Hardenbroek en
en op
opBroekhuyzen
Broekhuyzen bij
bij Leersum.
Leersum.Denzelfden
Denzelfdenzomer
zomer
veen te Nunspeet,
werden
meisjeskampen ingericht met
met honderdvijftig
honderdvijftig deelneemsters
deelneemsters en
envijfentwintig
vijfentwintigleidleidwerden vijf meisjeskampen
alsonnoodig,
onnoodig,
sters. In
Inchristelijke
christelijkekringen
kringenbeschouwt
beschouwtmen
menhet
hetwerk
werkonder
onderdedemeisjes
meisjesnog
nogvaak
vaakals
of zelfs
onrechte! Want
Want ik
ik vraag
vraag mij
mij af,
af, of
of onze
onze meisjes
meisjes en
enjonge
jongevrouwen
vrouwen
zelfs verkeerd.
verkeerd. Zeer
Zeer te
te onrechte!
als de
de jongens
jongens en
en
niet
hebben te leeren,
leeren, waar
waar het
aan komt
evengoed als
niet noodig hebben
het op
op aan
komt in
in het leven, evengoed
of niet juist
juist het
het gemeenschappelijk
gemeenschappelijk samenzijn
meisjes buitengewoon
buitengewoon bevorderlijk
bevorderlijk isis
samenzijn dier
dier meisjes
tot
zedelijke verwildering
verwildering vaak
vaak groot.
groot. Onder
Onder
tot dat
dat doel?
doel? Helaas,
Helaas,ook
ookininhaar
haarkringen
kringenisis de
de zedelijke
zij nog
nog gewezen
gewezen op
op „'t
.:t Holthuis",
Holthuis",
goede leiding doen die meisjeskampen zeer
Verder zij
zeer veel
veel goed. Verder
geopend, waardoor
men blijvend
waardoor men
het
jongenscentrum der
te Aerdenhout,
Aerdenhout, in
in 1921
1921 geopend,
het jongenscentrum
der N.C.S.V. te
contact
de jongens
jongens en
en de
deleiders
leidersgedurende
gedurendehet
hetgansche
ganschejaar
jaar door
door middel
middelvan
van
contact wil
wil houden met de
"week
cursussen. Het jongenstijdschrift
jongenstijdschrift "het
Kampnieuws" met duizend
duizend abonné's,
abonné's,.
„week ends"
ends" en
en cursussen.
„het Kampnieuws"
en
verschijnt
jeugdwerk bereikt
een groot
groot deel
deel jongens
jongens en
verschijnt viermaal
viermaalper
per jaar.
jaar. Ook
Ook dit
dit jeugdwerk
bereikt voor
voor een
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meisjes uit
die anders
van ggodsdienstige
meiSjes
uit buitenkerkelijke
buitenkerkelijke kringen,
kringen, die
anders van
leiding verstoken
od sdienstige leiding
zouden blijven.
zouden
De N.C.S.V.
N.C.S.V.isiseen
eenonderafdeeling
onderafdeelingvan
vandedeWereldfederatie
Wereldfederatievan
vanchristenstudentenchristenstudentenleden aan
aan bijna 3000 Universiteiten in
in 4o
40 verschillende
verschillende landen
landen
vereenigingen, die thans 250.000 leden
an der vier
telt. Eén
vier aanblijvende
aanblijvende secretarissen der Nederlandsche
Nederlandsche Afdeeling,
Mdeeling,houdt
houdtvoornamelijk
voornamelijk
de
internationale betrekkingen
inrichten en
en leiden
leidenvan
van
de internationale
betrekkingenaan,
aan,een
een andere
andere belast
belast zich
zich met
met het inrichten
cursussen
Van de
de overige
overigesecretarissen
secretarissen isisde
demannelijke
mannelijke
cursussen voor
voor bijbelstudie
bijbelstudie en
en van lezingen. Van
hoofdredacteur
maandblad „Eltheto",
"Eltheto",met
meti000
1000inteekenaars
inteekenaarsen
enisisdedevrouwelijke
vrouwelijkeaanaanhoofdredacteur van
van het maandblad
gewezen voor de algemeene
gewezen
algemeene leiding
leiding van
van het
hetwerk
werk onder
ondermeisjesstudenten
meisjesstudenten en
enhet
hetorganiseeren
organiseeren
van me
isjeszomerclubs.
van
meisjeszomerclubs.
Onlangs
er ook
ook in
inNederlandsch
Nederlandsch Oost-Indië
Oost-Indiëopgericht
opgericht een
eenVereenigde
Vereenigde Indische
Indische
Onlangs is
is er
oudleden organisatie,
oudleden
organisatie, V.I.O.
Naast de
de N.C.S.V,
ChristelijkeStudentenbond,
Studentenbond, (V.C.S.B.).
Naast
N.C.S.V. werkt
werkt de
de Vrijzinnig Christelijke
zij
Waarom
N.C.S.V.dan
dan niet
nietruim
ruimgenoeg?
genoeg?Zeker,
Zeker, zij
Waaromnaast
naastde
de N.C.S.V.
N.C.S.V. een
een V.C.S.B.?
V.C.S.B.? Is de N.C.S.V.
is ruim
ruim genoeg
genoeg en
en sluit
sluit voor
voor niemand
niemand haar
haar deuren.
prijs stelt
wel omomdeuren. Menigeen,
Menigeen, die
die prijs
stelt op een wel
te ruim.
ruim. Maar
Maar de
de oprichting
oprichtingvan
vande
de
schreven
dogmatische belijdenis
grondslag, is zij zelfs te
schreven dogmatische
belijdenis als
als grondslag,
V.C.S.B. was toch
toch noodig.
noodig. De
Detegenstelling
tegenstelling„orthodox"
"orthodox" en
en„modern",
"modern",die
dieininons
onskerkelijk
kerkelijk
V.C.S.B.
leven zooveel schade
schade aanricht,
aanricht, bestaat
bestaat in de
de studentenwereld
studentenwereld eigenlijk
eigenlijk niet.
niet. De
Destudent
studentstaat
staat
vrijwel
kerkelijken strijd.
en de
de V.C.S.B.
V.C.S.B.hebben
hebbenieder
ieder
vrijwel geheel
geheel buiten
buiten den kerkelijken
strijd. Maar
Maarde
de N.C.S.V.
N.C.S.V. en
hun
godsdienstige sfeer en de
de studenten,
studenten, dien
dien het
hetwerkelijk
werkelijk om
om verdieping
verdieping en
en verhelverhelhun eigen godsdienstige
dering van
van hun
hun godsdienstig
leven te
te doen is, zoeken
dering
godsdienstig leven
zoeken de
de sfeer,
sfeer, waarin
waarin zij zich
zich het
het best
best thuis
thuis
werkenzijn
zijnop
opteleurstelling
teleurstellinguitgeloopen,
uitgeloopen,maar
maardat
datneemt
neemt
gevoelen. Pogingen
Pogingen om
omvereenigd
vereenigd tetewerken
dat er
er aan
aan weerszijden
weerszijden waardeering
waardeering is en
en een
een streven,
streven,om
omelkander
elkanderteteverstaan.
verstaan.De
De
niet weg, dat
V.C.S.B., in
in 1915
19I5 ontstaan,
ontstaan, heeft
heeft zich
zich in
indezen
dezen„vredes"tijd
"vredes"tijdontwikkeld
ontwikkeld en
enisisonwillekeurig
onwillekeurig
religie als
als sociaal-geestelijk
sociaal-geestelijk verschijnsel
verschijnsel gaan
gaan waardeeren.
waardeeren. Toch gaan
gaan er
er uit
uitzijn
zijnmidden
midden
de religie
stellen en
en de
dewereld
wereld
stemmen
die er
er voor
voor waarschuwen
waarschuwen het cultuurideaal
cultuurideaal niet
stemmen op, die
niet te
te hoog te stellen
al tetezeer
zeergelijkvormig
gelijkvormigtetedoen
doen
worden.
vraag,
V.C.s.B.
een
cultuur-ofofeen
eenheilsheilsniet al
worden.
DeDe
vraag,
of of
dede
V.C.S.B,
een
cultuurin den
denlaatsten
laatstenzin
zinbeantwoord.
beantwoord.Natuurlijk
Natuurlijk
ideaal heeft, wordt dan
door menigeen
menigeen in
dan ook beslist door
er ook
ook een
een strooming,
strooming, die
diehet
hetcultuurideaal
cultuurideaal vooropstelt
vooropstelt en
en meer
meer humanistisch
humanistisch dan
dan chrischrisis er
in hun
hunkringen
kringen op
opgewezen,
gewezen,dat,
dat,
godsdienstig is
is georiënteerd.
georiënteerd. Maar
Maar te
te recht
recht wordt
wordt er
er ook
ook in
telijk godsdienstig
er: voor
cultuurleven kracht
kracht uitgaan
uitgaan van
van geloof
geloofen
enidealisme,
idealisme,ererallereerst
allereerstgeloofsbezit
geloofsbezit
wil er:
voor het cultuurleven
moet zijn. D
át tracht
de V.C.S.B. aan
Dát
tracht de
aan te
te kweeken.
kweeken. Evenals
Evenals de
de N.C.S.V.
N.C.S.V.tracht
tracht de
deV.C.S.B.
V.C.S.B.
als mede
mededoor
doorafdeeafdeewinterconferenties en door
door het
het uitgeven
uitgevenvan
vaneen
eenOrgaan,
Orgaan, als
door zomer- en winterconferenties
in de
de verschillende
verschillendeuniversiteitssteden
universiteitsstedenzijn
zijnwerk
werkbekend
bekendtetemaken
makenen
enzijn
zijnstreven
streveningang
ingang
lingen in
te doen vinden.
vinden.
Nauw verwant
verwant aan
aan deze
deze vereenigingen
vereenigingen is de
de Vrijzinnig Christelijke
ChristelijkeJongeren
JongerenBond
Bond
Nauw
(V.C,J,B,)
(V.C.].B.) in 1919
19I9 te
te Utrecht
Utrecht opgericht.
opgericht. Hij
Hij telt
telt nu
nu reeds
reeds 64 afdeelingen
afdeelingen met ongeveer
ongeveer 2500
2500
leden. Het
Het doel
doelis,is,evenals
evenalsdat
datder
dergenoemde
genoemdevereenigingen,
vereenigingen,levensverdieping
levensverdiepingininchristelijke
christelijke
richting en wel
wel in
in nauwe
nauwe aansluiting
aansluiting bij
bij reeds
reeds best
bestaand
kerkelijk werk,
onafaand kerkelijk
werk. Maar
Maar soms
soms ook onafhankelijk daarvan.
van werken
werken is
is in
in vele
vele opzichten
opzichtengeheel
geheelgelijk
gelijkaan
aandie
dieder
derandere
andere
hankelijk
daarvan. De methode van
vereenigingen', Onder
het verlangen
verlangen naar
naar omgang
omgangmet
metgeestverwanten
geestverwantenalgemeen.
algemeen.
vereenigingenr.
Onder jongeren
jongeren is het
is begrijpelijk.
begrijpelijk. Men is
is nog
nog te
te jong
jongom
omzelfstandig
zelfstandigtetestaan,
staan,men
menheeft
heeftelkaar
elkaarnoodig.
noodig.Wat
Wat
Dat is
ligt dan
verwante
zich
tottot
elkaar
aangetrokken
2;ich
elkaar
aangetrokkengevoelt?
gevoelt?We
We
dan meer
meer voor
voorde
dehand,
hand,dan
dandat
dathethet
verwante
28I
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moeten dat
dat uit
uit elkaar
elkaar gaan
gaan en
en zich
zich vereenigen
vereenigen in
inverschillende
verschillende groepen
groepen niet
nietlaken,
laken,veeleer
veeleer
moeten
toejuichen.
koste van
diepte. Toch
Toch spreekt
spreekt zich
zich in
in het
het
toejuichen. Want
Want daar
daarisis ook
ook een
een eenheid
eenheid ten
ten koste
van de diepte.
algemeen bij
- en
endat
datisiseen
eenzeer
zeerverblijdend
verblijdend teeken
verlangenuit,
uit,om
om
algemeen
bijde
dejongeren
jongeren
teeken-hethet
verlangen
de versnippering van
sterker eenheidsbesef.
eenheidsbesef. Men
Men
boven de
van kerken
kerkenen
en secten
secten uit
uit te
te komen door een sterker
gevoelt
de bestaande
bestaande verdeelingen
verdeelingen vaak
vaak als
als onwerkelijk
onwerkelijk en verouderd.
verouderd. Het
Het tegenwoordig
tegenwoordig
gevoelt de
geslacht mag zich nog
nog druk
druk maken
maken op
op kerkelijke
kerkelijke vergaderingen
vergaderingen over
over allerlei
allerlei verouderde
verouderde richrichgeslacht
tingen en versleten
versleten quaesties,
quaesties, over enkele
enkele jaren
jaren is
dat uit;
uit; dan
dan loopt
loopt het
hetnieuwe
nieuwegeslacht
geslachtalal
tingen
is dat
is niet
niet meer
meer tegen
t~gen te
tehouden.
houden.De
Delaatste
laatste25
25jaren
jarengeven
gevenons
onsallerlei
allerleiververhet oude omver. Dat is
schijnselen
die naar
naar een
een nieuwe
nieuwe toekomst
toekomst op
op godsdienstig
godsdienstig gebied
gebied heenwijzen.
heenwijzen. Uit
Uit
schijnselen te
te zien,
zien, die
haar aard
zijn. Het
Hetkomt
komter
er
haar
aard isis elke
elke kerk
kerk conservatief.
conservatief. Zij
Zij kan
kan moeilijk
moeilijk anders
anders dan
dan behoudend zijn.
echter
haar op aan
aan het godsdienstig
godsdienstig leven,
leven, dat
dat zich
ûchbuiten
buitenhaar
haar muren
muren ontwikkelt
ontwikkelt en
en
echter nu voor haar
weldra naar
haar grenzen te brengen.
brengen. Daartoe
Daartoe moet
moetzij
zijhaar
haar
weldra
naar alle
alle kanten
kanten zal
zal uitgroeien,
uitgroeien, binnen haar
muren
het haar
haar misschien
misschien een
een paar
paar oude
oude fresco's
fresco's kosten.
kosten.
muren uitzetten,
uitzetten, al
al zal het
vestigenwij
wij de
de aandacht
aandacht op
op het
het werk
werk van
van het
het Nederlandsch
NederlandschJongelingsverbond,
Jongelingsverbond,
Ten slotte vestigen
waarvan
PRINS HENDRIK
derderNederlanden
ûch
waarvan Z.K.H. PRINS
HENDRIK
Nederlandenbeschermheer
beschermheeris.is.Dat
Dat werk
werk heeft zich
vooral de laatste
jaren krachtig
ongeveer 145,000
I45!000leden
ledenboven
boven
vooral
laatste jaren
krachtigontwikkeld.
ontwikkeld. Het
Het Verbond telt nu ongeveer
17
jaar en
jongens. Evenals
N.C.S.V. zijn
.zijn hier
hier 44 secretarissen
secretarissen aan het
het werk,
werk, één
17 jaar
en 1300
1300 jongens.
Evenals in
in de
de N.C.S.V.
voorde
voor de leiding
leiding
voor
de administratie,
administratie,die
diein
in het
het bondsgebouw
bondsgebouw te Amsterdam wordt gevoerd; één voor
van het werk
werk in de groote
groote steden;
het werk
werk onder
onder de
de jongeren
jongeren en
eneindelijk
eindelijkéén
éénvoor
voor
van
steden; één voor het
de zorg van de afdeelingen op het
het platte
platte land.
land. Vooral
Vooral gedurende
gedurende de
de mobilisatie
mobilisatie heeft
heeft het
hetNed.
Ned.
Jongelingsverbond nuttig werk gedaan.
100 kisten
kisten met
metongeveer
ongeveer3o
30verschillende
verschillendeboeken,
boeken,
gedaan. Ruim ioo
(z.g.
reizende bibliotheken),
bibliotheken), werden over de eenzame
eenzame posten
posten aan
aan de
de grenzen
grenzen verdeeld
verdeeld en
enmenig
menig
(z.g.reizende
soldaat werd door bezoeken van een der
soldaat
der secretarissen
secretarissen bemoedigd.
bemoedigd. Ook
Ookgaf
gafhet
hetVerbond
Verbondongeongeveer f 20.000 uit voor
voor het
het inrichten
inrichten van
van kleine
kleine militaire
militaire tehuizen
tehuizenop
opafgelegen
afgelegenplaatsen,
plaatsen,welke
welke
het kampwerk
kampwerk wordt
wordt door
door het
het
som meerendeels
meerendeels uit
uit kleine
kleine bijdragen
bijdragen was
was bijééngebracht.
bijééngebracht. Ook
Ook het
Verbond
hand genomen.
genomen. Tevens
Tevens zij
ûj hier
hier gewezen
gewezenop
ophet
hetnuttige
nuttigewerk
werkvan
vanden
den Bond van
van
Verbond ter
ter hand
Christelijke
Jong.Vereenigingen
Vereenigingenopopgereformeerden
gereformeerdengrondslag
grondslag die
die zich
ûch in
in toenemenden
toenemenden voorvoorChristelijke Jong.
spoed mag
mag verheugen.
verheugen.
Op allerlei
allerlei wijze
allerlei richting is men met de
de zorg
zorg voor
voor het
het opgroeiend
opgroeiendgeslacht
geslacht
wijze en
en in allerlei
vraag,
hoe
al
deze
arbeid
staat
tegenover
de
kerk,
hebben
wij
reeds
met
een
enkel
bezig. Op de vr
aa g,
deze arbeid staat
de kerk, hebben wij reeds met een enkel
woord
Aan hen, die
die op
op dat
dat jeugdwerk
jeugdwerk stoffen ten koste
koste van
van de
de kerk
kerk en
en meenen,
meenen, dat
dat
woord gewezen. Aan
deze vrijwel
vrijwel haar
haar beteekenis
twee dingen
dingen voorhouden:
voorhouden: Al
Aldie
diearbeid
arbeid
beteekenis heeft
heeft verloren,
verloren, willen
willen we twee
is voortgekomen
voortgekomen uit de
de kerk,
kerk, ter
ter hand
hand genomen,
gesteund door
door menschen,
menschen, die
die zelf
zelf
genomen, geleid
geleid en
en gesteund
godsdienstig leven
leven alles aan
aan de
de kerk
kerktetedanken
dankenhebben.
hebben. Zij
vergeten
voor de ontwikkeling van hun godsdienstig
Zij
allerminst, zien
zien zelf
zelfde
debeteekenis
beteekenisder
derkerk
kerkduidelijk
duidelijkininenenwerken
werkennaar
naardedekerk
kerktoe.
toe.Voorts:
Voorts:
zulks allerminst,
de belangstelling van
van de kerk
kerk voor
voor dat jeugdwerk
jeugdwerk moet
meer worden
gewekt, opdat
opdat zij
zij
moet steeds
steeds meer
worden gewekt,
haar leven den zegen
zegen van
van ondervinde
ondervindeen
enhet
hetjeugdwerk
jeugdwerkzijnerzijds
zijnerzijdsniet
nietininongeregeld
ongeregeld
zelve er in haar
sectarisme
Kerk en
en jeugdwerk
jeugdwerk zijn
zijn op
opelkaar
elkaar aangewezen.
aangewezen.
sectarisme verloope. Kerk
kunnen dat
dat jeugdwerk
jeugdwerk een Evangeliesatie
Evangeliesatie noemen onder de
de jongeren
jongeren en
en daarom
daarom isis
We kunnen
belangrijk onderdeel van
van het
het groote
groote Evangeliesatiewerk,
Evangeliesatiewerk, dat
dat in de
de laatste
laatste 25
25 jaren
jaren zich
ûch
het een belangrijk
krachtig heeft
heeft eigenlijk
eigenlijk altijd
altijd buiten
buiten het
hetofficieel
officieelkerkelijk
kerkelijk leven
leven om
omzijn
ûjn
krachtig
heeft ontwikkeld. Het heeft
zegenrijke
gevoelen. Het
Het isishet
hetzendingswerk
zendingswerkininonze
onzeonmiddellijke
onmiddellijke omgeving
omgeving
zegenrijke werking
werking doen
doen gevoelen.
onder die breede
breede scharen,
scharen, die
die door
door de
dekerk
kerkniet
nietmeer
meerworden
wordenbereikt
bereikten
enopgroeien
opgroeienbuiten
buitenalle
alle
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aanraking
christendom, zoowel
zoowel onder
onder de
de aanzienlijken
aanzienlijken en
en ontwikkelden
ontwikkelden als
als onder
onder
aanraking met
met het
het christendom,
armen en
stegen. De
Deomstandigheden
omstandigheden
de armen
en eenvoudigen, in de heerenhuizen als
als in de sloppen en stegen.
tot de
deontkerstening
ontkersteningvan
vanons
onsvolk
volkbijgedragene:
bijgedragen:". de snelle aanwas
van de bevolking
bevolking in
in
aanwas van
hebben tot
de
groote
steden,
vooral
in
de
fabriekscentra,
de
weinige
belangstelling,
die
de
Staat
heeft
de groote
vooral de fabriekscentra, de weinige belangstelling,
de Staat heeft
getoond in de godsdienstige
godsdienstige behoeften
behoeften des
des volks
volks en
enhet
hetgodsdienstlooze
godsdienstloozeonderwijs
onderwijslangen
langentijd
tijd
door
Staat bevorderd.
bevorderd. Het is
is ontstellend
ontstellend te
te zien,
zien,hoe
hoeverheidend
verheidendde
debevolking
bevolkingonzer
onzer
door den
den Staat
gymnasia, hoogere
breede kringen
kringen van
van ons
ons volk
volk isis de
de
gymnasia,
hoogere burgerscholen
burgerscholenen
en kweekscholen
kweekscholenis.
is. In
In breede
Bijbel
totaal onbekend
onbekend boek. Ik
Ik zou
zou daarvan
daarvan uit
uit mijn
mijn ervaring
ervaring de
demeest
meestongelooflijke
ongelooflijke
Bijbel een
een totaal
staaltjes
kunnen mededeelen.
mededeelen.
staaltjes kunnen
Evangeliesatiewerk onder
de steden
stedenter
ter
Het Evangeliesatiewerk
onderde
de armeren
armerenen
en onontwikkelden
onontwikkelden wordt
wordt in de
Stadszending. Met dat werk dringt men door
door tot in de
de donkerste
donkerste wijken
wijken
hand genomen door de Stadszending.
der stad, in kroegen
kroegen en
en bordeelen,
bordeelen, in
in allerlei
allerlei drinkdrink- en
enspeelgelegenheden.
speelgelegenheden. Reeds
Reedslang
langheeft
heeft
der
het Leger des
des Heils
Heils in
inonze
onzegroote
grootesteden
stedennuttig
nuttigwerk
werkgedaan
gedaan en
enininde
delaatste
laatste2525jaren
jarenisishet
het
met dien
dien arbeid,
arbeid, welke
welke zich
zichvooral
vooralininmaatschappelijke
maatschappelijke richting
richting krachtig
krachtig heeft
heeftontwikkeld,
ontwikkeld,
onvermoeid voortgeg
voortgegaan.
Daarnaast kwam
laatsten tijd het werk der Hervormde StadsStadsaan. Daarnaast
kwam in
in den laatsten
zending op.
Utrecht begon
begon men
men er
er mede
mede in 1909. Toen verkreeg
verkreeg „de
"de Vereeniging
Vereeniging StadsStadszending
op. In Utrecht
zending" de
de koninklijke
koninklijke goedkeuring op haar statuten. Daarna volgden Amsterdam, Rotterdam,
Rotterdam,
den Haag
Haag en kleinere
kleinere gemeenten
gemeenten als
als Haarlem
Haarlem e.a. Deze
Deze arbeid
arbeid bestaat
bestaat in
in evangeliesatiesamenevangeliesatiesamenkomsten in zalen
zalen en
en in
in de
deopen
openlucht,
lucht,straatstraat-enenmarktprediking,
marktprediking,bijbelcolportage,
bijbelcolportage, moedermoederkomsten
kringen,
ziekenhuizen en
en gevangegevangekringen, meisjesvereenigingen,
meisjesvereenigingen, zangkoren,
zangkoren,die
die zingen
zingen in
in sloppen, ziekenhuizen
zondagsscholen, gymnastiekcursussen,
gymnastiekcursussen, bibliotheken,
bibliotheken,verkoop
verkoopop
opstraat
straaten
enin
inde
dekroegen
kroegen
nissen, zondagsscholen,
van
organen als
als "de
„de blijde
„de lichttoren",
blijde boodschap",
boodschap", "de
lichttoren", „het
"het vischnet",
vischnet", enz.
enz. Al
Al dit
dit
van allerlei
allerlei organen
werk heeft
de laatste
laatste jaren
jaren een
een grooten
grooten omvang
omvang genomen
genomen en
en isiszeer
zeerzeker
zekereen
eenkrachtige
krachtige
werk
heeft in de
van het godsdienstig leven in Nederland.
Nederland. De
De zegen
zegenvan
van dit
ditwerk
werkisisniet
niettetecontroleeren,
controleeren,
uiting van
maar
telkens, hoeveel
hoeveel invloed
invloedereruitgaat
uitgaatvan
vanhuisbezoek,
huisbezoek,moederssamenkomsten
moederssamenkomsten
maar toch
toch blijkt telkens,
het werk
werk onder de
de kinderen.
kinderen. Iets
Ietsnieuws
nieuwsisis de
de evangeliesatie door beeld en zang.
zang. Men
Menhoudt
houdt
en het
samenkomsten
lichtbeelden, bijbelsche
bijbelsche voorste
voorstellingen,
waarbij zangkoren
zangkoren toepasselijke
toepasselijke
samenkomsten met lichtbeelden,
llingen, waarbij
liederen zingen, die
die steeds
steedsgrooter
grooter belangstelling
belangstellingwekken.
wekken.
liederen
met het
het evangeliesatiewerk
evangeliesatiewerk willen
willen we
we hier
hierwijzen
wijzenop
opdede Tentzending,
In nauw verband met
Tentzending,
geboren
uit
de
behoefte,
om
de
groote
massa
in
aanraking
met
het
Evangelie
te
brengen.
Deze
geboren
om de groote massa aanraking met
brengen. Deze
stichting, is
is wederom
wederomeen
eenteeken
teekenvan
van opwaking
opwakingvan
vangeestelijk
geestelijkleven
levenininons
onsvaderland,
vaderland,hier
hiermeer
meer
bijzonder onder
opwekking in
Wales in Engeland.
Engeland. Op
Op een
een conferentie
conferentie van
van
bijzonder
onder invloed
invloed van
van de
de opwekking
in Wales
25-27April
April1904
1904kwam
kwamde
detentzending
tentzendingin
inNederland
Nederland het
heteerst
eerst ter
ter sprake
sprake en werd
werd bepaald,
bepaald,
25-27
niet zou
zouuitgaan
uitgaanvan
vaneenig
eenigbepaald
bepaald kerkgenootschap,
kerkgenootschap, maar
maar het
bezit
dat deze niet
het gemeenschappelijk bezit
zou zijn van
alle
opwekkingskringen
in
Nederland.
De
opwekking
was
een
gevolg
van
de
duitsche
van alle opwekkingskringen in Nederland.
opwekking
gevolg van
tentzending te
Mühlheim aan
aan dedeRuhr
Ruhrdoor
dooreenige
eenigeNed.
Ned.predikanten
predikantenbijgewoond.
bijgewoond. Toen
Toen de
de
tentzending
te Muhlheim
1905ininons
onsland
landevangeliesatiesamenkomsten
evangeliesatiesamenkomsten
stichter
Duitsche tentzending
tentzending in
inOctober
October1905
stichter der Duitsche
hield, werd op zijn
zijn aanraden
aanraden een voorloopig
voorloopig comité
comité voor
voor tentzending
tentzending gevormd.
gevormd. Spoedig
Spoedig kon
kon
een duitsche
duitsche tent,
tent, eerst
eerst voor
voor Zwitserland
Zwitserland bestemd,
bestemd, worden
worden overgenomen.
overgenomen. Maandag
Maandag 3 SepSepgroote dag van de opening
opening der
der Nederlandsche
Nederlandsche Tentzending,
Tentzending,waarbij
waarbij H.
H. M.
M.
tember 1906 was de groote
de Koningin
Koningin tegenwoordig
tegenwoordig w
was.
Door deze
dezenieuwe
nieuwewijze
wijzevan
vanevangelieseeren
evangelieseerenkwamen
kwamenvelen,
velen,
as . Door
die vroeger
vroeger nooit
nooit van
van het
het Evangelie
Evangeliehadden
haddengehoord,
gehoord,daarmede
daarmede in
in aanraking.
aanraking. Door
Doorden
denoorlog
oorlog
zij in
in 1920
1920haar
haarwerk
werkweder
wederhervatten.
hervatten.
in haar
haar arbeid
arbeid gestoord
gestoord kon
kon zij
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ginselen van de Nederlandsche Tentzending
De be
beginselen
Tentzendingzijn
zijn die
dievan
vande
de Evangelische Alliantie.
Alliantie.
Deze bepalen
bepalen haar
haar arbeidsmethode
arbeidsmethode in zooverre,
zooverre, dat de
de leiding
leiding steeds
steedscontact
contactzoekt
zoektmet
metvoorvoorgangers
allerlei gezindten.
gezindten.
gangers van allerlei
deed zich
zich ook
De invloed
invloed der
der nieuwere
nieuwere stroomingen
stroomingen deed
ook gelden
gelden op
op de
de Vereeniging tot
tot
bevordering van
van Inwendige
InwendigeZending,
Zending, in 1867
I867 te
te Doetinchem
Doetinchem opgericht.
opgericht. Het
Het bestuur
bestuur nam
nam het
het
deDoetinchemsche
Doetincheinscheinrichtingen
inrichtingenook
ookbeschikbaar
beschikbaar te
te stellen
stellenvoor
voorjongelieden,
jongelieden,die
diegeen
geen
besluit de
predikant wenschten
gouden jubileum
jubileum in 1917
I9I7 werd
werd het
het fonds
fonds voor
voornietnietpredikant
wenschten te
te worden.
worden. Bij
Bij het gouden
aande geneesheeren,
gesticht,waaruit
waaruit aanst
aanstaande
geneesheeren, leeraren
leeraren en juristen
juristen steun
steun kunnen
kunnen ontonttheologen gesticht,
vangen.
Doetinchem is,
is, naast
naastandere
andereplaatsen,
plaatsen,ininverschillende
verschillendeopzichten
opzichtenlangzamerhand
langzamerhand
vangen. Doetinchem
een middelpunt
middelpunt geworden
geworden voor
arbeid der inwendige zending,
zending, niet
niet het
het minst
minst ook
ookdoor
door
voor den arbeid
I9I Ibijna
bijnajaarlijks
jaarlijks worden
worden gehouden.
gehouden.
de conferenties,
conferenties, die
die daar
daar sedert
sedert1911
ook het
het werk
werk van de
de Heldring
Heldring gestichten
gestichten te Zetten,
Zetten, wel
wel het
het meest
meest
Van grooten invloed isis ook
bekende middelpunt
land, maar
maar ook in
in het
het
bekende
middelpunt van
van inwendige
inwendige zending,
zending, niet
niet alleen
alleen hier
hier in
in het land,
buitenland
kunnen gerust
het werk
werk geheel
geheel in
inovereenstemming
overeenstemming isis
buitenland bekend.
bekend. We
We kunnen
gerust zeggen,
zeggen, dat het
de gebouwen:
gebouwen:breed,
breed,frisch,
frisch,degelijk.
degelijk.Het
Het
evangeliesatiewerkverheugt
verheugtzich
zichook
ookhier
hierinin
met de
evangeliesatiewerk
krachtigen
bloei,
al
blijven
finantieele
zorgen
in
deze
tijden
niet
uit.
krachtigen
blijven finantieele
in deze tijden niet uit.
gebied der
der inwendige
inwendige zending
zending vermelden
vermelden we
we met
met een
een enkel
enkel woord
woord het
het NederNederOp het gebied
Genootschap voor
voor Christelijke
ChristelijkeHeiliging
Heiligingvan
vanden
den
Zondag. Door zijn
zijn „groene
"groene preeken"
preeken"
landsch Genootschap
Zondag.
(zoo genoemd
genoemdnaar
naar den
den omslag)
omslag)heeft
heefthet
hetininden
denmobilisatietijd
mobilisatietijdnuttig
nuttigwerk
werkonder
onderdedemilitairen
militairen
verricht.
Het
werkt
nu
ook
in
Nederlandsch
Oost-Indië.
In
de
laatste
25
jaren
is
veel
nieuws
verricht.
werkt
Nederlandsch Oost-Indië. In de laatste 25 jaren is veel nieuws
gebied tot
tot stand
stand gebracht.
gebracht. In
In 1898
I898 werd
werd de
de Nederlandsche
Nederlandsche Vereeniging
Vereenigingten
tenbehoeve
behoevevan
van
op dit gebied
Zeelieden voor
zeelieden" van elke nationaliteit
nationaliteit opgericht,
den zeeman
zeeman zoowel
zoowelop
opzee
zeeals
als
Zeelieden
voor zeelieden
opgericht, die den
de havens
havens godsdienstig
godsdienstig en
en zedelijk
tracht te vormen.
vormen. Om
Omhen
henop
opzee
zeetetekunnen
kunnenbereiken
bereiken
in de
zedelijk tracht
en hen tevens
tevens bij
bij ziekte
ziekteter
terzijde
zijdetetekunnen
kunnen
staan
men
overgegaantot
tothet
hetbouwen
bouwenvan
vaneen
een
staan
is ismen
overgegaan
Hospitaal-Kerkschip "de
Hoop", dat
dat zich
zichsteeds
steedsbevindt
bevindtop
opdie
dieplaatsen,
plaatsen,waar
waar in
in de
deververHospitaal-Kerkschip
„de Hoop",
schillende
de visscherij
visscherij wordt
wordt uitgeoefend.
uitgeoefend.
schillende seizoenen de
Dan
werd in 1901
I90I het
het Woonwagen-Comité
met een
een eigen
eigenwoonwagen
woonwagen
opgericht, dat met
Dan werd
Woonwagen-Comité opgericht,
de wagenbewoners
wagenbewoners werkt.
werkt.
onder de
Voorts hebben
hebben we
we een
een Auto-Zending.
Auto-Zending. We kunnen
kunnen dus
dus moeilijk
moeilijk beweren,
beweren, dat
dat 't'twerk
werk
Voorts
der Evangeliesatie
Evangeliesatie niet
niet medegaat
medegaat met
met zijn
zijn tijd!
tijd! In
In I920
werd de Vereeniging
Vereeniging voor
voor de AutoAutoder
1920 werd
Zending opgericht. Met
Met een
eenauto,
auto,waarin
waarinplaats
plaatsisisvoor
voorsprekers
sprekersenenwaarin
waarinbijbels,
bijbels,tractaten
tractaten
andere boeken
boeken worden
wordengeborgen,
geborgen,wil
wilmen
men
garnizoensplaatsen,kermissen,
kermissen,jaarmarkten
jaarmarkten
en andere
garnizoensplaatsen,
bezoeken
en
streken,
waar
mijnwerkers,
polderwerkers
en
veenarbeiders
hun
arbeid
hebben,
bezoeken streken, waar mijnwerkers, polderwerkers veenarbeiders hun arbeid hebben,
die vaak
vaak zoo weinig
weinig van
van het
het Evangelie
Evangelie hebben
hebben vernomen.
vernomen.
meisjes is
is in
in I902
Zusterhulp opgericht.
opgericht. Deze VerVerVoor den arbeid onder vrouwen en meisjes
1902 Zusterhulp
na nauwkeurig
nauwkeurig onderzoek,
onderzoek, tijdelijke
tijdelijke hulp
hulp aan
aan alleenstaande
alleenstaande vrouwen
vrouwen en
en
eeniging verleent,
verleent, na
meisjes
zonder onderscheid
onderscheid van
godsdienst. Bij
Bij Nunspeet
Nunspeet isiseen
eenRusthuis
Rusthuis„ "Moria"
meisjes zonder
van stand of godsdienst.
Moria"
gesticht en in
in 1914
I9I4 werd
werd het
hetwoonhuis
woonhuis„Eigen
"EigenHaard"
Haard"geopend,
geopend,waar
waarongehuwde
ongehuwdevrouwen,
vrouwen,
gesticht
eigen onderhoud
onderhoud moeten
moeten voorzien,
voorzien, tegen
tegen matigen
matigen prijs
prijs kost
kost en
en inwoning
inwoning kunnen
kunnen vinden.
vinden.
die in eigen
Van groote beteekenis is ook
ook het
het Stationswerk,
Stationswerk, één der takken
takken van arbeid van de
de VerVerVan
behartigingvan
vandedebelangen
belangenvan
vanjonge
jongemeisjes.
meisjes. Deze Vereeniging
Vereeniging dateert
dateert van
van 1894,
I894,
eeniging ter behartiging
het stationswerk
stationswerk van
I905. Doel van
van het
hetwerk
werkisiszich
zichdede
belangen
aan
trekken
vanelke
elke
van 1905.
belangen
aan
te te
trekken
van
dat raad
raad of leiding noodig
noodig heeft.
heeft. Aan
Aan de
de verschillende
verschillendegroote
grootestations
stations
reizende vrouw of meisje, dat
84
2284

zijn juffrouwen
aangesteld om
om de meisjes,
zijn
juffrouwen aangesteld
meisjes, die
die onwetend
onwetend gev
gevaar
zouden loopen
loopginin
in huizen
huizen te
aar zouden
belanden, waar
waar zedelijke
zedelijke ondergang
ondergang haar
haar wachtte,
wachtte, te
te waarschuwen
waarschuwen en
en te helpen.
belanden,
helpen.
Zeer isis in
in de
de laatste
laa tste 25
jaren de
bekende
Zeer
25 jaren
de belangstelling
belangstelling voor
voor het
het kind
kind toegenomen.
toegenomen. De bekende
inrichtingen te Neerbosch,
Neerbosch, Alphen aan den
Rijn
den Rijn e.a. zetten reeds veel langer dan een kwarteeuw
haar
moeilijke tijden
tijden
haarzegenrijk
zegenrijkwerk
werkonvermoeid
onvermoeidvoort.
voort.Heeft
Heeftde
de Weesinrichting
Weesinrichting te
te Neerbosch moeilijke
doorleefd, zij
zij heeft alom in den
doorleefd,
den lande
lande het
hetvertrouwen
vertrouwen mogen
mogenherwinnen.
herwinnen.
In igoo
In
1900 werd
werd de
de weesinrichting
weesinrichting Huisduinen gesticht
gesticht en
en in
in 1903
igo3 de Christina-Stichting
Christina-Stichting
te 's-Gravenhage. Verder
Verder werd
werd o.a. opgericht de
te
de Vereeniging
Christelijke Tehuizen
Tehuizenvoor
voor
Vereeniging van Christelijke
Schoolgaande Kinderen.
Kinderen. Van
pogingen in
in het
hetwerk
werk
Van alle
alle kanten
kanten en
en op
op allerlei
allerlei gebied werden dus pogingen
gesteld,
het godsdienstig
godsdienstig leven
levenopopte te
wekken,
aantetekweeken
kweekenen
entetebeschermen.
beschermen. Het
Het
gesteld, om het
wekken,
aan
na 1905, toen de kinderwetten
kinderwetten in werking traden,
is vooral
vooral na
traden, dat men
men ook
ook van
van christelijke
christelijke zijde
zijde
daarmede
het belang
belang van
van het
hetminderjarige,
minderjarige,verwaarloosde,
verwaarloosde,onverzorgde
onverzorgdekind.
kind.
daarmede rekening hield in het
gaantot
totwelke
welkeingrijpende
ingrijpendemaatregelen
maatregelenop
opchristelijkchristelijkHet zou zeker
zeker de
de moeite
moeite loonen
loonenna
natetegaan
philanthropisch
van kracht
kracht worden
worden der
der kinderwetten
kinderwetten aanleiding
aanleiding heeft
heeft gegeven.
gegeven.
philanthropisch gebied
gebied het
het van
Het zij
zij voldoende
voldoende in
in dit
ditverband
verbandererop
optetewijzen,
wijzen,dat
datmen
men
van
christelijkenkant
kantalle
allemoeite
moeite
van
christelijken
heeft gedaan
heeft
gedaan om
om de
denieuw
nieuwingetreden
ingetredentoestanden
toestandendienstb
dienstbaar
te
maken
aan
de
godsdienstige
aar maken
de godsdienstige
van het kind.
ontwikkeling van
kind.
Evenals
onder de
de heidenen
heidenen streeft
streeft men
men ook
ook op
ophet
hetterrein
terrein
Evenals op
op het gebied der zending onder
der inwendige zending
zending naar
naar eenheid. In
In 1917
1917isisonder
onderden
dennaam
naamvan
van Bond van
vanEvangeliesatieEvangeliesatiebesturen een
besturen
vereeniging tot stand
stand gekomen
gekomen van
van stadszendingen
stadszendingen en
en evangeliesaties,
evangeliesaties, die
die zich
zich
een vereeniging
In 192o
1920 werd
werd de
de Federatie van
vanchristelijke
christelijke
ten doel stelt meer eenheid in het
het werk
werk te brengen.
brengen. In
Vereenigingen van en
Vereenigingen
en voor
voorVrouwen
VrouwenenenMeisjes
Meisjes opgericht
dezelfde bedoeling.
bedoeling.
opgericht met dezelfde
Van streven
streven naar
eenheid getuigt ook
voor Evangelisatiën
Evangelisatiën inin
Van
naar eenheid
ook het
het werk
werk van
van den
den Bond voor
en ten
bate
van
de
Nederlandsche
Hervormde
Kerk.
misstanden
ten bate van de Nederlandsche Hervormde Kerk. Om aan veel verwarring en vele misstanden
een einde te
te maken,
maken, waartoe
waartoe het
het best
bestaan
"vrije" evangeliesaties
evangeliesaties aanleiding
om den
den
aa n van „vrije"
aanleiding gaf en om
de veenveengoeden gang van
van landscollecten
landscollecten te
te verzekeren
verzekerenisis deze
deze Bond
Bond in
in het
het leven geroepen. In de
streken
van Drenthe, waar
waar de Bond
Bond nieuwe
nieuwe „volksplantingen"
"volksplantingen" heeft
heeft doen
doen ontstaan,
ontstaan, soms
soms wel
wel
streken van
van een paar
paar duizend
moeilijkheid is, hoe de
de nieuw
nieuw ontontvan
duizend menschen,
menschen, doet hij nuttig werk. Een moeilijkheid
stane gemeenten
gemeenten in kerkelijk
kerkelijk verband
Synode der
der Ned.
Ned.Herv.
Herv.Kerk
Kerkverleent
verleent
stane
verbandtetebrengen.
brengen. De Synode
alle medewerking,
medewerking, om den weg
weg tot
tot de
de kerk
kerk te
te effenen.
effenen.
oorlog heeft
heeft de
de inwendige
inwendigeZending
Zendingnieuwe
nieuwekracht
krachtontwikkeld
ontwikkelddoor
doorhet
hetuitgeven
uitgeven
Na den oorlog
van het
het onlangs
onlangs verschenen
verschenen tijdschrift
tijdschrift „Woord
"Woord en D
Daad",
waarin met
met nadruk
nadruk wordt
wordt gezegd,
gezegd,
aad", waarin
dat het hier
hier geldt
geldt inwendige
inwendige Zending
Zendingonder
onder de
de„gedoopten"
"gedoopten"en
eneen
eenarbeid,
arbeid,waardoor
waardoor men
men de
de
kerk
gezond
wil
maken.
wil maken.
kerk
Het Zondagsschoolwerk
Zondagsschoolwerk was langen tijd
tijd te
te intellectua
intellectualistisch
getint. Men
Men wilde
wilde kennis
kennis
listisch getint.
de laatste
laatste tien
tien jaren
jaren heeft men
men een
een anderen
anderen psychologipsychologiaanbrengen van bijbelsche verhalen. In de
schen kijk
kijk op
ophet
hetkind
kindgekregen
gekregenen
enheeft
heeftmen
mengetracht
getrachtook
ookhet
hetZondagsschoolonderwijs
Zondagsschoolonderwijs meer
meer
nog dan
danvroeger,
vroeger,dienstbaar
dienstbaar tetemaken
makenaan
aandedeontwikke
ontwikkeling
der kinderziel.
kinderziel. Niet
Niet alleen
alleen het
het
ling der
moet men
men kennen,
kennen, maar
maar ook
ook den
denakker,
akker,waarin
waarin het
hetzaad
zaadwordt
wordtgestrooid.
gestrooid.
zaad moet
geheele zondagsschoolwerk
zondagsschoolwerkontleent
ontleentook
ookdeze
dezenieuwe
nieuwerichting
richtinghaar
haaroorsprong
oorsprong
Gelijk het geheele
aan Engeland.
(Westhill College
College te Selly
SellyOak,
Oak,bij
bijBirmingham,
Birmingham,kan
kanmen
mendedenormaalschool
normaalschool
Engeland. (Westhill
voor de
de opleiding
opleiding van
van zondagsschoolpersoneel
zondagsschoolpersoneel noemen).
kinderen
noemen). Kleine
Kleine klassen
klassen van
van 4-8
4-8 kinderen
14 àà15
15jaar,
jaar,die
diededehoogste
hoogsteklasse
klasseder
derzondagsschool
zondagsschool
onderwezen door
door kinderen
kinderen van
van 14
worden onderwezen
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naar: een vriendelijke
vriendelijke omgeving, die de
de neiging
neiging om
omondeuondeuhebben verlaten. Gestreefd wordt naar:
gend te zijn onderdrukt. In
In 1913
1913 werd
werd te
te Maarssen
Maarssen de
de eerste
eerste kinderkapel
kinderkapel geopend.
geopend. Het
Hetorg
orgaan
aa n
„Onze Kleintjes",
"Onze
Kleintjes", een
een handleiding
handleiding voor
voor 't't zondagsschoolonderwijs,
zondagsschoolonderwijs, werd
werd in
in 1918
1918uitgebreid
uitgebreid
om te dienen
dienen voor
voor kinderen
kinderen van
van 33 leeftijden:
leeftijden: 6,
6,g9en
en1212jaar.
jaar.
Onafhankelijk
wordt getracht
getracht een kindergodsdienstoefening
kindergodsdienstoefening in te
te
Onafhankelijkvan
van deze
deze beweging
beweging wordt
richten, waarbij
waarbij aan
ruime plaats
plaats wordt
wordt gegeven
gegevenen
enwaarin
waarinhet
hetbijbelsch
bijbelschverhaal
verhaal
aan de
de liturgie een ruime
zóó wordt
wordt verteld,
verteld, dat
dat de
de kinderen
kinderen allereerst
allereerst met
met een
eengodsdienstigen
godsdienstigenindruk
indrukhet
hetkerkgebouw
kerkgebouw
verlaten. Langzamerhand groeide deze kinderdienst
kinderdienst tot
tot een
eenjeugdkerk
jeugdkerkuit,
uit,waardoor
waardoor in
in ons
ons land
land
tot deze
deze zoo
zoogezegende
gezegendesoort
soortkerk
kerk werd
werd gegeven.
gegeven.In
In1921
1921verrees
verreesteteBussum
Bussumaan
aanden
den
de stoot tot
houten kerkje,
kerkje, de
de tweede
tweedekinderkerk
kinderkerk in
in ons
onsland
landop
opprotestantschen
protestantschenbodem.
bodem.
Meentweg een houten
een soort
soort college,
college,
Selly Oak
Oak isisdedeplaats,
plaats,waar
waardedeQuakerinrichting
Quakerinrichting Woodbrooke
Woodbrooke is, een
waar theologische
cursussen worden
worden gegeven onder
onder leiding
leiding van
van den
den bekenden
bekenden DR.
DR.
waar
theologische en sociale cursussen
RENDEL
Vele
nederlandsche
die allen
allen
RENDELHARRIS.
HARRIS.
Vele
nederlandschejongemannen
jongemannenenenmeisjes,
meisjes,zijn
zijn daar
daar geweest,
geweest, die
Bijalle
alleverschil
verschilvan
vannatie,
natie,
indruk zijn
zijn gekomen
gekomen van
van den
den geest
geest,
diedaar
daarheerscht.
heerscht.Bij
zeer onder den indruk
, die
kerk en
geloofsovertuiging heerscht
heerscht daar
van eenheid, blijheid
blijheid en
en bebekerk
en geloofsovertuiging
daar een
een wondervolle
wondervolte geest
geest van
geerte om
omelkaar
elkaar te
te begrijpen
begrijpen en te
te helpen,
helpen, terwijl
terwijl naast
naast de
de beoefening
beoefening van
van sport
sport hard
hard wordt
wordt
geerte
velen,, na
nahun
hunterugkeer
terugkeer ininNederland,
Nederland,behoefte
behoeftegevoelden
gevoeldentot
tot
gewerkt.
wonder, dat
dat velen
gewerkt. Geen
Geen wonder,
nadere
Oud Woodbrookers in
1908 de
deVereeniging
Vereeniging Oud-Woodbrookers
in Nederland
Nederland
nadere aanéénsluiting
aanéénsluiting .. Zoo werd
werd in
in 1908
opgericht
den aanvang
aanvang met
met 3o
30 leden.
leden.Vraagt
Vraagt men,
men, wat
watde
debeteekenis
beteekenisder
derWoodbrookersWoodbrookersopgericht in den
ons land
land isisgeweest,
geweest,dan
danluidt
luidthet
hetantwoord:
antwoord:het
hetpopulair
populairmaken
makenvan
vanzomercurzomercurbeweging in ons
sussen, het
het aan
aan het
het werk
werk zetten
zetten van
van „leeken",
"leeken", die
dielezingen
lezingenhouden
houdenenenbesprekingen
besprekingeninleiden
inleiden
en het
het tot
tot elkaar
elkaar brengen van
omgeving. Vooral
Vooral in
in dit
dit laatste
laatste moet
moet
van menschen uit verschillende omgeving.
de
beteekenis van
van de
de Woodbrookersbeweging
Woodbrookersbeweging voor
in Nederland
Nederland
de beteekenis
voorhet
het godsdienstig
godsdienstig leven
leven in
Mede hierdoor
hierdoor is het
het gebleken,
gebleken, dat
dat de
degangbare
gangbare indeelingen
indeelingen van
van de
de richtingen
richtingen
worden gezocht. Mede
in ons
ons land
land religieus
religieus hoogst
hoogstgebrekkig
gebrekkig zijn
zijn en
endat
daterervaak
vaakmeer
meerreligieuze
religieuze verwantschap
verwantschap isistustusschen menschen
menschen van
van andere
andere richting
richting dan
dan tusschen
tusschen hen,
hen, die
dieofficieel
officieelals
alsgelijkgezinden
gelijkgezindenbij
bijelkaar
elkaar
worden ingedeeld.
Verder heeft
beweging enkele
enkele godsdienstige
godsdienstige vormen
vormen in
in ons
onsland
landingeingeworden
ingedeeld. Verder
heeft de beweging
Quakerisme :: de
"devotional meetings"
meetings" en de
de „wijdings"wijdingsvoerd, die typeerend
typeerend zijn
zijn voor
voor 't't Quakerisme
voerd,
de „devotional
stonden". Wij
Wij willen
willen nog
nog wijzen
wijzen op
ophet
hetkleine
kleinegroepje
groepjeBarchem-menschen,
Barchem-menschen,in
inwie,
wie,onder
onderden
den
"de nieuwe
nieuwe religie
religieeener
eener
invloed van oorlog
oorlog en
en revolutie,
revolutie, het
het verlangen
verlangen wakker
wakker werd
werd naar
naar „de
invloed
nieuwe
cultuur", soms zelfs geheel
geheel los
los gedacht
gedacht van
van het
het christendom.
christendom.
nieuwe cultuur",
Een bewijs
bewijs van
van toenemende
toenemende belangstelling
belangstelling in
in godsdienstige
godsdienstige vraagstukken
vraagstukken levert
levert de
de
Een
welke 13
13 jaar
jaar geleden
geleden door
door den
denbegaafden
begaafdenAmsterdamschen
Amsterdamschen
Vereeniging "Middaghoogte",
„Middaghoogte", welke
predikant DR. A.
A. H.
H.DE
DE HARTOG
HARTOG werd
den vroevroepredikant
werdopgericht
opgerichtnaar
naaraanleiding
aanleidingvan
vaneen
een debat
debat met den
geren leider
leiderder
deranarchisten
anarchistenDOMELA
DOMELA NIEUWENHUYS.
NIEUWENHUYS. DeDenaam
met
naamisisgekozen
gekozenin
in tegenstelling
tegenstelling met
"de Dageraad",
Dageraad", die
die propaganda
propaganda tracht
tracht te
te maken
maken voor
voor het
hetdenkbeeld,
denkbeeld,
dien der
der Vereeniging
Vereeniging „de
dat wetenschap
wetenschap en
en godsdienst
godsdienstmet
metelkaar
elkaarin
instrijd
strijdzijn,
zijn,waar
waar tegenover
tegenover Middaghoogte
Middaghoogte betoogt,
betoogt,
de wetenschap
wetenschap wordt
wordt gehandhaafd.
gehandhaafd. Op
Op tal
tal van
vanopenbare
openbare vergadevergadedat de
de godsdienst
godsdienst door
door de
dat
ringen werd
werd met
met talent
talentdedezaak
zaakvan
vanden
denchristelijken
christelijkengodsdienst
godsdiensttegen
tegenatheisten
atheistenenenvrijdenvrijdenringen
kers verdedigd.
verdedigd. Wanneer
Wanneer bij
bij zulke
zulkedebatten
debattendedezalen
zalen
stampvolzijn,
zijn,isisdat
dateen
eenbewijs
bewijsvan
van
kers
stampvol
levendig~ belangstelling
belangstelling van
massa, onder
onder wie
wie velen
velen zijn,
zijn,die
dieaan
aan,dezen
,dezen arbeid
arbeid een
een nieuw
nieuw
levendige
van de massa,
inzicht danken
danken in
in de
debovennatuurlijke
bovennatuurlijke geestelijke
geestelijke wereld
wereld en
en een
eenvasten
vastenredelijken
redelijken grondslag
grondslag
voor hun godsdienstig
godsdienstig leven.
leven.
voor
-
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belangstelling getuigt
getuigt ook
ook de
de toeloop,
toeloop,waarin
waarin zich
zichde
decursussen
cursussenover
overgodsdienstgodsdienstVan die belangstelling
vraagstukken aan
aan de
de Volksuniversiteiten
Volksuniversiteiten mogen verheugen.
verheugen.
wijsgeerige vraagstukken
wij mede op
op de
de Internationale
InternationaleSchool
Schoolvoor
voorWijsbegeerte
Wijsbegeerte te AmersAmersverband wijzen
wijzen wij
In dit verband
school gaat
gaat uit
uit van
van de
de gedachte,
gedachte, dat
dat ook
ook het denken
denken een leven
leven is,
is, en
en dat
dat de
de tegentegenfoort. Deze school
menschheid, die
die door
door de
de menigte
menigteharer
harer belangen
belangen in
ineen
eenchaos
chaosverkeert,
verkeert,noodig
noodigheeft,
heeft,
woordige menschheid,
de populariseering
populariseering der
der wetenschap
wetenschap door
dooropenbare
openbareleeszalen
leeszalenen
envolksuniversiteiten,
volksuniversiteiten,
tegenover de
zal vragen,
vragen, wat
wat deze
deze school
school tetemaken
makenheeft
heeftmet
met
concentratie in
der gedachte.
gedachte. Men
Men zal
concentratie
in de
de sfeer der
het godsdienstig
godsdienstig leven.
leven. De
Devoorstanders
voorstanders dier
dier school
schoolantwoorden
antwoorden hierop,
hierop, dat
dathet
hetwerk,
werk,hetwelk
hetwelk
zij zich
zich tot
tothet
hetverleden
verleden
de kerk
kerk werd
werd ondernomen,
ondernomen, maar
maar haar
haar ontvallen is, omdat
omdat zij
weleer door de
richtte, in
in dedetoekomst
toekomstzal
zalworden
wordenvervuld
vervulddoor
doordedelevende
levendewijsbegeerte.
wijsbegeerte.Zij
Zijwillen
willendeze
deze
richtte,
stichting religieus
religieus noemen,
noemen,omdat
omdathet
hetzoeken
zoekenvan
van's'slevens
levensdiepsten
diepstengrond
grondinindedepraktijk
praktijkdikwijls
dikwijls
stichting
op godsdienst
godsdienst uitloopt.
uitloopt. Zij
Zijonderschrijven
onderschrijven de
de definitie
definitie van
van „godsdienst"
"godsdienst"als
als„het
"hetbeleven
belevenvan
van
samenhang" en
achten in dien
dien zin
zin religie
religie tetebehooren
behoorentot
totdedeAmersfoortsche
AmersfoortscheSchool.
School.
samenhang"
en achten
Ht.t protestantsch
protestantsch godsdienstig leven openbaart
openbaart zich nog in
in velerlei
velerlei vorm
vorm op
op ander
ander terterHet
hebben slechts
slechts enkele
enkele hoofdlijnen
hoofdlijnen willen
willen aangeven
aangeven en
ende
dezaken
zakenzoo
zooopjectief
opjectiefmogelijk
mogelijk
rein. We hebben
willen behandelen,
behandelen, opdat
opdat zij,
zij, die
diebelang
belangstellen
stellenininhet
hetprotestantsch
protestantschgodsdienstig
godsdienstigleven
levenvan
vanons
ons
den indruk
indruk ontvangen
ontvangen van
van onpartijdigheid
onpartijdigheid en
en rechtvaardige
rechtvaardige beoordeeling
beoordeelingder
dergeschetste
geschetste
volk, den
Over de protestantsche
protestantscheZcnding,
Zending, die zich
zich de
de laatste
laatste vijf
vijf en
en twintig
twintigjaren
jaren zoo
zoo
verschijnselen. Over
niet geringe
geringe mate
mate het
hetbewijs
bewijslevert
levertvoor
voortoenemende
toenemendegodsgodskrachtig hedt
krachtig
heeft ontwikkeld
ontwikkeld en
en in niet
dienstige belangstelling
mt.t het
het
dienstige
belangstellingininNederland,
Nederland,wordt
wordtinindit
ditverband
verbandniet
nietgesproken,
gesproken, wijl,
wijl, met
op de
debelangrijkheid
belangrijkheid van
van dat
datonderwerp,
onderwerp,een
eenafzonderlijk
afzonderlijkhoofdstuk
hoofdstukdaaraan
daaraan is
is gewijd.
gewijd.
eog op
cog
Volledigheidshalve moet
één ding
ding worden
worden gewezen,
gewezen, dat
datkenmerkend
kenmerkend isisvoor
voor
Volledigheidshalve
moet nog
nog op één
protestantsch godsdienstig leven van
van den
den laatsten
laatsten tijd,
tijd,n.l.:
n.l.:opopdedeprotestantsche
protestantschereactie
reactie
het protestantsch
de roomsche
roomschepropaganda.
propaganda.Het
Hetisisieder
iederbekend,
bekend,dat
datRome
Romesteeds
steedswelbewuster
welbewusteroptreedt,
optreedt,
tegen de
is de
de alleenzaligmakende
alleenzaligmakende te
te zijn,
zijn,
haar euvel
kerk, die overtuigd
overtuigd is
wat niemand
niemand haar
euvel kan
kan duiden. Een kerk,
is geroepen al haar
haar krachten
krachten in te spannen
spannen om
om de
de dwalenden
dwalendendaarbuiten
daarbuiten te
te winnen.
winnen.
Het is niet
niet te
te verwonderen,
verwonderen, dat
dat men
menvan
vanprotestantsche
protestantschezijde
zijdezich
zichverdedigt.
verdedigt.Wij
Wijkunnen
kunnen
zijdoor
doorhun
hunactie
actiehet
hetprotestantsch
protestantsch
onzen roomschen medechristenen,slechts
medechristenen.slechtsdankbaar
dankbaar zijl,
zijn,dat
datzij
bewustzijn verlevendigen.
verlevendigen~ Wij
Wij herinneren
hé~inneren slechts
slechts aan
aan -de
de beweging,
beweging, die
in 1910
1910 de
debekende
bekende
die in
bewustzijn
Boromeus-encyc1iek
van Paus
Paus Pius
PlUSXXininprotestantsche
protestantschekringen
kringenveroorzaakte;
veroorzaakte;aan
aanhet
hetgesproge~pro
Boromeus-encycliek van
kene
het missiecongres
missie con gres te
te Utrecht
Utrecht (1922)
(1922) over
overde
demissie
missieinindedeluthersche
lutherscheScandinavische
Scandinavische
kene op het
rijken;
eenige jaren
jaren geleden
geleden en
en aan
aan
rijken; aan
aan de
de uitlatingen
uitlatingenvan
van den
den pauselijken
pauselijken gezant
gezant bij
bij ons
ons hof eenige
de actie tegen
tegen het
het processie
processie verbod.
verbod.
PROF. OBBINK
OBBINK terecht
protestantsche kerk
kerk bedreigt,
bedreigt, komt
komt
Het gevaar
gevaar - zegt
dat de protestantsche
zegt PROF.
terecht - dat
niet van den kant
kant van Rome, maar
maar ligt veel dichterbij: het zit in den
den boezem
bot.zem van
van het
het verdeelde
verdeelde
protestantisme
protestantisme zelf.
het een
een verblijdend
verblijdend teeken,
teeken, dat
dat de
deprotestantsche
protestantsche kerken
kerken in
in Europa
Europa zich
zich
Daarom
Daarom is
is het
onder den druk der
omstandigheden
nauwer
aanéénsluiten.
Niet
alleen
hebben
wij
den
WereldWereldder
alleen hebben wij den
bevorderenvan
vaneen
eengoede
goedeverstandhouding
verstandhouding
tusschen
de volken
de kerken, die
bond tot
tot het
hetbevorderen
tusschen
de volken
doordoor
de kerken,
zijn nationale
nationale afdeelingen
afdeelingen over
over geheel
geheelEuropa
Europa en
en ook
ookin
in Amerika-en
Amerika-enAzië
heeft,waartoe
waartoe behalve
behalve
Azië heeft,
enkele
oostersch-orthodoxe kerken
kerken voor
voor het
hetmeerendeel
meerendeelprotestantsche
protestantschekerken
kerkenbehooren,
behooren,
enkele oostersch-orthodoxe
maar in Kopenhagen
Kopenhagen is
is het
het vorige
vorige jaar,
jaar, na
na de
de conferentie
conferentie van
van dezen
dezen Wereldbond,
Wereldbond, een
een interinternationale
bijeenkomst gehouden
gehoudenvan
vanvertegenwoordigers
vertegenwoordigersvan
van3737Europeesche
Europeescheprotestantsche
protestantsche
nationale bijeenkomst

87
2287

kerken in
in 20
20 landen,
landen, de
dez.g.n.,,
Z.g.n."Bethesda
BethesdaConferentie",
Conferentie",omdat
omdat deze
deze samenkomst
samenkomst in
in „Bethesda",
"Bethesda",
kerken
nhagen
plaats
vond,
waarop
een
blijvend
hulphet
gebouw
voor
inwendige
zending
te
Kopenhagen
plaats
vond,
waarop
een
blijvend
hulppe
het gebouw voor inwendige zending te Ko
comité isisgesticht,
gesticht,om
omhet
hetnoodlijdend
noodlijdendprotestantisme
protestantismevan
vanCentraal-Europa
Centraal-Europatetehulp
hulptetekomen,
komen,
comité
dat zijn
zijn zetel
zetel heeft
heeft tete Zürich.
Zürich. Daze
Dezesteeds
steeds meer
meertot
totstandkomende
standkomendesamenwerking
samenwerking der
der
dat
protestantsche kerken
kerken kan
kan niet
nietanders
andersdan
danhet
hetprotestantsch
protestantschgodsdienstig
godsdienstigleven
leventen
tengoede
goede
protestantsche
komen.
komen.
25jaren
jarenheeft
heeftzich
zichdat
datgodsdienstig
godsdienstigleven
levendus
dusininallerlei
allerleivorm
vormmet
metnieuwe
nieuwe
In de
delaatste
laatste 25
In
kracht geopenbaard. Dat is temidden
temidden van
van zooveel,
zooveel,wat
watneerdrukt,
neerdrukt,een
eenverblijdend
verblijdendverschijnsel.
verschijnsel.
kracht
Want ten
ten slotte
slotte gaat
gaat het
hettoch
tochom
omdedeheerschappij
heerschappijvan
vanGods
Godsliefde
liefdeininChristus.
Christus.Waar
WaarChristus
Christus
Want
Kerstgroet
komt, komt
komt het
het leven
leven en
en de
de vrede,
vrede, of,
of,zooals
zooals onze
onze Koningin
Koningin het
het ininHaar
Haar Kerstgroet
komt,
in den
denoorlogstijd
oorlogstijd zeide:
zeide: „gelijk
"gelijkhet
hetlandschap,
landschap, door
door de
dezon
zonmet
metlicht
lichtovergoten,
overgoten,zich
zichbaadt
baadt
in
in de
de weelde
weeldevan
vanrust
rusten
envan
vankalmte,
kalmte,zoo
zoostraalt
straalt op
op het
hethart,
hart, dat
dat zich
zichvoor
voor Hem
Hemontsluit,
ontsluit,vrede
vrede
in
en blijdschap
blijdschap af
af zoo
zoo vaak
vaak Christus'
Christus' liefde
liefde het
hetbeschijnt."
beschijnt."
en
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de wandeling
wandeling heeten
heeten de
de leden
leden der
der Gereformeerde
Gereformeerde Kerken
ons vaderland
vaderland dikwijls
dikwijls de
de
Kerken in ons
n de
Afgescheidenen
Doleerenden. Aangenomen
Aangenomen dat
dat hier
hier nooit
nooit onvriendelijkheid
onvriendelijkheid in het
het
Afgescheidenen of de Doleerenden.
h~el duidelijk
duidelijk zien,
ûen, hoe
hoe groot
groot in
inonze
onzesamenleving
samenlevingde
dekracht
kracht
spel
is, doet
doet dit
dit feit
feit wd
spel is,
wel heel
samensmelting gelukt; is
der gemakzuchtige
gemakzuchtige sleusleusamensmelting
is
der
ze
righeid is. Want
Want sedert
sedert
ze een
een woord
woord gebleven,
gebleven,
righeid
1892
bestaan er
er noch
noch
heeft ze
ze werkelijk
werkelijk tot
tot
of heeft
1892 bestaan
Doleerenden noch
noch AfgeAfgeeen
fusie, tot
tot een
een ineenineeneen fusie,
Doleerenden
scheidenen
meer, omdat
omdat
geleid?
vloeiing geleid?
scheidenen meer,
in dat
dat jaar
jaar de
de NederNederDat de
dekansen
kansen
in
Dat
duitsch
Gereformeerde
daarvoor
daarvoor niet
niet slecht
slecht stonduitsch Gereformeerde
Kerken (Doleerende)
(Doleerende) en
en
den,
laat zich
zich wel
wel niet
niet
den, laat
Kerken
de Christelijke
Christelijke GereforGereforontkennen!
Nederontkennen! De
De NederKerk zijn
zijn samensamenduitsch
Gereformeerde
meerde Kerk
duitsch Gereformeerde
gesmolten, met
verlies
Christelijke
gesmolten,
met verlies
Kerken en de Christelijke
ieder van
van hun
hun vroegeren
vroegeren
Gereformeerde
beieder
Gereformeerde Kerk
Kerk bevoortaan de
de
lichaamden
het
naam, om nu voortaan
lichaamden beiden
beiden het
Gereformeerde Kerken
Kerken
verlangen naar
naar terzijdeverlangen
terûjdeGereformeerde
in Nederland
Nederland te
te heeten.
heeten.
stelling
der organisatie
organisatie
stelling der
in
van 18'6,
1892 kwam
kwam die
die
van
18J6, door
door middel
middel
In 1892
samensmelting
stand,
waarvan Koning WIL-warvnKoigWILsamensmelting tot stand,
zeide ik.
ik. Een
Een paar
paar jaar
jaar
LEM I I het
in zijn
zijn tijd
tijd
LEM
het in
zeide
Koningin
ingezonken godsdus slechts, eer Koningin
zoo ver ingezonken
WILHELMINA aan
dienstig leven
hier te
te
dienstig
leven hier
WILHELMINA
aande
de regeering
kwam. Zoo
Zoo komt,
komt,
lande weer
weer opnieuw
opnieuw
giering kwam.
lande
in zake
zake de
debeschrijving
beschrijving
hoopte
te bezielen.
bezielen. BeiBeihoopte te
der daden
daden en
en lotgevallen
lotgevallen
den hadden
hadden ze
ze steeds
steeds
den
dier Gereformeerde
Gereformeerde KerKer- Kerk
Kerk Keizersgracht
Keizersgracht No.
No.566
566teteAmsterdam,
Amsterdam, alleen
alleen zulk een prediking
prediking
waar in 1892
r892 de
de samensmelting
samensmelting der
der ChristeChriste- van
van hun
hun kansels
kansels geduld,
geduld,
de kwart
kwart eeuw
eeuw waar
ken tijdens de
Zij thans
thans het
het bewind
bewind lijke
lijke Gereformeerde
Gereformeerde Kerk
der NederNeder- waarbij
het Evangelie
Evangelie
Kerk en
en der
waarbij het
dat Zij
duitsch Gereformeerde
Gereformeerde Kerken
Kerken tot stand
stand verkondigd
werd overoverheeft
gevoerd, vanzelf
vanzelf duitsch
verkondigd werd
heeft gevoerd,
kwam.
allereerst deze vraag
vraag aan
aan
kwam.
eenkomstig de
de verklaring,
verklaring,
allereerst
de orde
orde:: hoe
hoe is
IS die
die
die
de Drie
Drie Formulieren
Formulieren
die de
en
van Eenigheid
Eenigheid - de
de Heidelbergsche
Heidelbergsche Catechismus,
Catechismus, de Nederlandsche
Nederlandsche Geloofsbelijdenis
Geloofsbelijdenis en
Dordtsche Leerregels
Leerregels - daarvan
Doop en
enAvondmaal
Avondmaal
daarvan gaven.
gaven. Gelijkelijk
Gelijkelijk hadden
hadden zij
zij Doop
de Dordtsche
alleen aan hen bediend,
bediend, die
die naar
naar Gereformeerde
Gereformeerde opvatting
opvattingdaarop
daarop recht
recht hadden,
hadden, met
metoefening
oefening
kerkelijke tucht
degenen, die
die om
om hun
hunbelijdenis
bdijdenisofofwandel
wandeldat
datrecht
rechtverbeurden.
verbeurden.
van kerkelijke
tucht over
over degenen,
En in zake
zake de kerkinrichting
kerkinrichting gingen hun
hun idealen
idealen ook
ook denzelfden
denzelfden kant
kant uit,
uit, daar
daar zoowel
zoowel dezerdezerals generzijds
generzijds in dit
dit opzicht
opûcht geen
geen gezag
gezagboven
bovendat
datder
derinzettingen
inzettingenvan
vanChristus
Christuswerd
werderkend.
erkend.
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Werkelijk, met
met goeden
Werkelijk,
goeden moed
moed kon
konmen
mendedehanden
handenineenleggen.
ineenleggen.Er
Erwas
wastusschen
tusschen de
debeide
beide
be trokken groepen
groepeneen
een eenheid
eenheid in
in wezen,
wezen, die veel
betrokken
veel goeds
goedsbeloofde.
beloofde.
En die metterdaad
die men in deze
En
metterdaad de verwachtingen,
verwachtingen, die
deze koesterde,
koesterde, niet
niet heeft
heeft beschaamd
be schaamd
ook!
Het
onderscheid
tusschen
de
twee
kerkelijke
gemeenschappen,
die
in
ook!
tusschen de twee kerkelijke gemeenschappen, die in I892
1892 bijeenkwamen,
is op
op het
het oogenblik
oogenblik zoo
zoo goed
goed als
als uitgewischt.
uitgewischt.
alle leden
leden der
der Gereformeerde
Gereformeerde Kerken
Kerken naar
naar hetzelfde
hetzelfde model
model geknipt
geknipt zijn!
zijn! Er
Er
Niet dat
dat alle
zijn meer
zijn
meer gemoedelijke
gemoedelijke Christenen
Christenen onder
onder hen
meer verstandelijke,
verstandelijke, meer
meer beschouwende
beschouwende
hen en meer
en meer
en
meer actieve,
actieve, meer
meer dedevan
I892 aangevangen
aangevangen
van 1892
wereld-ontvluchtende en
wereld-ontvluchtende
en
samensmelting
uitwersamensmelting nog uitwermeer de-wereld-veroverenmeer
de-wereld-veroverenken:
door verreweg
verreweg de
de
ken: door
dat thans gebeurd.
de, meer
meer tot
tot de
de consequenconsequenmeeste is dat
tie neigende
neigende en
en andere,
andere, die
die
De fameuze
fameuze onderscheiding
vreezen
'n Gereformeerde
Gereformeerde
vree
zen door
door consequentie
consequentie
tusschen
tusschen 'n
hun invloed
'n dito
dito B in één
hun
invloed op andersdenandersdenKerk
Kerk A en 'n
kende Christenen
Christenen eer
eer te
te veren dezelfde
dezelfde plaats,
plaats, zoo
zoo dikdikspelen dan
spelen
dan te
te vergrooten.
vergrooten.
wijls
door
hen
die
niet
op
wijls door hen die niet op
Maar een grenslijn tusschen
tusschen
de
waren bespot,
bespot,
de ~hoogte
Zhoogte waren
1834" en „van
"van
heeft bijna
bijna overal
overal afgedaan.
afgedaan.
hen die „van
"van I834"
1886" zijn, zooals het placht
I886"
placht
Slechts
één enkel
enkel
Slechts één
te worden
te
worden uitgedrukt,
uitgedrukt, bebepunt is
is er,
er,ten
ten aanzien
aanzien waarstaat niet meer. Moesten de
staat
de
van de oorspronkelijke tweetweeKerken in de
Kerken
de verschillende
verschillende
heid
nog wel
wel eens
eens lijkt
lijkt na
na
heid nog
steden en
steden
en dorpen
dorpen - naar
Namelijk het bebete werken. Namelijk
Gereformeerd
roepen
predikanten.
kerkrecht
roepen van de predikanten.
geen afdeelingen
afdeelingen van
van een
een
Niettegenstaande de opleiopleigeen
Niettegenstaande
nationale Kerk,
Kerk,maar
maaronaf-.
onafvoor het ambt
ambt aan
aan de
de
nationale
ding voor
hankelijke lichamen, slechts
hankelijke
slechts
inrichtingen, waarover
waarover
twee inrichtingen,
CORNS.JIE1OIINO.
=WINO.
Ø""'·OOBNB.
de Gereformeerden
Gereformeerden in ververfederatief met
met hun
hun zusterzusterfederatief
Ingang
van
de
Gasthuiskerk
Ingang van de Gasthuiskerk te
te
band
daarmee
beschikken
kerken verbonden
_ plaatplaatkerken
verbonden
band daarmee beschikken
Middelburg.
selijk de
door de
de synode
synode
- de Vrije
Vrije Universiteit
Universiteit te
te
selijk
de door
Amsterdam en
tegenwoordignoch
nochininwetenschappelij
wetenschappelijk
k
Amsterdam
en de
de Theologische
Theologische School
Schooltete Kampen
Kampen- tegenwoordig
gehalte, noch
noch ininmethode
methode
verschilt:
voor
een
aantalhunner
hunnerisisdedevraag
vraagwaar
waarde
detete be
beroepen
gehalte,
verschilt:
voor
een
aantal
roepen
man heeft
heeft gestudeerd,
gestudeerd,erernog
nog
altijd
een
vanbijzonder
bijzondergewicht.
gewicht.En
Enhet
hetstaat
staattetevreezen,
vreezen,dat
dat
man
altijd
een
van
zulks nog
nog wel
wel eenigen
eenigentijd
tijdzoo
zoozal
zalblijven
blijven ook.
ook. Want
Want veel
veel schrijven
schrijven en
en wrijven
wrijven over
over de
dezaak
zaak
zulks
opleiding heeft
heeftgaandeweg
gaandewegbijzondere
bijzonderegevoeligheden
gevoelighedenten
tendeze
dezedoen
doenontstaan.
ontstaan.En
Enzoolangzoolang'
dier opleiding
bestaande toestand
toestand gehandhaafd
gehandhaafd blijft,
blijft, zullen
zullen voorkomende
voorkomende schakeeringen
schakeeringen in
in idealen
idealen op,
op·
de bestaande
theologisch of
of kerkelijk
kerkelijk gebied
gebied wel
wel steeds
steedsde
deneiging
neigingvertoonen,
vertoonen, zich
zich ieder
ieder om
omeen
eender
derbeide
beide
theologisch
genoemde
genoemde kweekplaatsen
kweekplaatsen te
te kristalliseeren.
kristalliseeren.
gekomen, of de GereforGerefor-·
slechts kort
kort was
was deze samensmelting
samensmelting van
Nog slechts
van I892
1892 tot
tot stand
stand gekomen,
meerden kwamen
kwamen tot
tot een
een andere
andere daad,
daad, welker
welker invloed
invloed op
ophun
hunkerkelijk
kerkelijk leven
leven gedurende
gedurende de
de
meerden
regeering van
WILHELMINA dient nagegaan
nagegaan te
een andere
andere koers.
koers.
van Koningin
Koningin WILHELMINA
te worden.
worden. Ze sloegen een
in
10 in
in zake
zake de
de Zending.
Zending.
op het
het oogenblik,
oogenblik, waarop
waarop ik doel,
doel, was
was die
die Zending
Zendinggeheel
geheelininhanden,
handen,eenerzijds.
eenerzijds.
Tot op
.
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van het particuliere
particuliere vereenigingsleven,
vereenigingsleven, aan
anderen kant
kant van een,
een, door
door de
deKerk
Kerkaangeaangevan
aan den
den anderen
wezen, maar
maar overigens
overigensonafhankelijke
onafhankelijke commissie
commissie geweest.
gtweest. De
DeKerken
Kerkenals
alszoodanig
zoodanighadden
hadden
wezen,
ûch in deze
deze geheel
geheel afzijdig
afzijdig gehouden.
gehouden. De
Deijver,
ijver,waarmee
waarmee het
het werk
werk zoowel
zoowel in
in patria
patria als
als in
in
zich
de koloniën
zeker niet
niet geleden. Maar
koloniën verricht
verricht werd, had
had daardoor
daardoor zeker
Maarde
demethode,
methode,waarnaar
waarnaaren
en
de hulpmiddelen,
men arbeidde,
de
hulpmiddelen, waarmee
waarmee men
arbeidde, des te
te meer.
meer. Want
Wantdeze
dezewaren
warennoch
nochprincipieel
principieel
En-een
noggrooter
grooterbezwaar,
bezwaar,dat
dataan
aandezen
dezen
gekozen, noch behoorlijk doorgedacht te noemen.
noemen.En
—een nog
allebesef
besef
ontbrak,dat
datdedeverkondiging
verkondigingvan
vanhet
hetEvangelie
Evangelie
stand
stand van
van zaken
zakenwas
wasverbonden
verbonden- alle
ontbrak,
aan
en Mahomedanen
Mahomedanen niet
niet maar
maar een
een ding
dingwas,
was,waarvoor
waarvoor men
menmet
metevenveel
evenveelrecht
recht
aan Heidenen en
dan niet
niet kon
kon voelen,
voelen,maar
maar in
ingevolge
gevolgehet
hetbevel
bevelvan
vanChristus
Christusaan
aanzijn
zijnApostelen
Aposteleneen
eenroeping
roeping
wel dan
ûch Diens
Diens discipelen
discipelen noemen.
noemen.
van allen,
allen, die zich
van
Zooals
kort na de
de samensmelting
samensmelting van
van 1892
1892kwam
kwam daar
daar nu
nuechter
echterverandering
verandering
Zooals gezegd: kort
in. De
Generale
Synode
van
daar
een
enkel
individu
Professor Dr. H.
H. BAVINCK.
BAVINCK.
daar een enkel individu bebeDe Generale Synode van
Professor
1896, in de
1896,
deGasthuiskerk
Gasthuiskerk te
te
aangestuurd,
hoort te worden aangestuurd,
Middelburg gehouden,
gehouden, heeft
heeft
Middelburg
maar het
het geheel
geheel der inlandsche
inlandsche
dien
bestaanden toestand
toestand
wereld
dient te
te worden
worden bebedien bestaanden
wereld dient
minderdan
dan
arbeid:
ziedaar
een
drietal
namelijk niet veel minder
arbeid: ziedaar
drietal
geheel gewijzigd.
gewijûgd.
stellingen, waarin
waarin dat
dat nieuwe
nieuwe
Niet
ûch misschien het
het best
best
Niet een
een aantal op zichideaal zich
zelf staande
staande leden
leden der
der Kerk,
Kerk,
woorden laat
laatbrengen.
brengen.
onder woorden
ze lf, heeft
heeft voor
voor
Hoe
heeft zich
zich nu,
nu, in
in
maar
maar die Kerk zelf,
Hoe heeft
de Zending
Zending te
te zorgen;
zorgen; de
de uit
uit
aansluiting aan
aan die koerswijûkoerswijzite
zenden mannen
mannen moeten
moeten
verloopen
te zenden
ging, gedurende de verloopen
met het
het ambt
ambt van
van Dienaar
Dienaar des
kwart eeuw het Zendingswerk
Woords worden
bekleed en
en
ontplooid?
Bijzonder gezegezeWoords
worden bekleed
ontplooid? Bijzonder
met het
het oog
oog daarop
daarop ook
ook
gend! Als de
de vermelde
vermelde nieuwe
nieuwe
met
wetenschappelijk
gemethode niet
niet vooral
vooral op
op prinprinwetenschappelijk worden gevormd;en
en niet
niet op
op de
de bebelt .9a,,..........,k_.
~~.
cipiëele gronden was gekozen,
gekozen,
vormd;
keering
slechts hier
hier en
en
veel meer
meer
keering van
van slechts
niet aan Bijbelsche veel
dan
aan practische
practische motieven
motieven was
was ontleend,
ontleend, zou
zou men geneigd zijn te zeggen,
zeggen, dat
dat haar
haar ontontdan aan
werpers meesters
de tactiek
tactiek zijn
zijn gebleken.
gebleken.
werpers
meesters in
in de
Vooreerst
den
Vooreerst heeft
heeft die „"Middelburgsche
Middelburgsche koers"
koers" een
een bijzonder
bijzonder gunstigen
gunstigen invloed op den
hetmoederland
moederland gehad.
gehad. De
Depogingen,
pogingen,die
dieinindedelaatste
laatstejaren
jarenwerden
werden aangewend,
aangewend, om
om
toestand in het
de Zendingskennis te
te vermeerderen,
vermeerderen, vonden onder
onder de
de Gereformeerden
Gereformeerdeneen
eenvrij
vrijkrachtige
krachtige echo.
echo.
bovendien: hoewel
hoeweldedesnelle
snelleuitbreiding,
uitbreiding,die
diededemissie
missieininverschillende
verschillendeopzichten
opzichtenheeft
heeftgegeEn bovendien:
groote
nomen, steeds
steeds grooter
grooter sommen
sommen vereischte,
vereischte, van
van jaar
jaar tot
tot jaar
jaar komen
komen deze
deze zonder
zonderalaltetegroote
weer bijeen,
bijeen, niettegenstaande
niettegenstaandeallerlei
allerleiandere
andere belangen
belangen —
- wij
wij ontvangen
ontvangengeen
geencent
centoverovermoeite weer
een
steeds
klimmendeoffervaardigheid
offervaardigheidvergden.
vergden.
heidssteun voor
voor ons
ons kerkelijk
kerkelijkleven
leven-eveneens
eveneens een
steeds
klimmende
minder goeds
goeds valt
valt er
eraangaande
aangaande het
het zendingsterrein
zendingsterrein in
in de
dekoloniën
koloniënzelf,
zelf,aanaanEn niet minder
gaande Midden-Java
welkegebieden
gebiedenmen
menzijn
zijninspanning
inspanningconcongaande
Midden-Javaten
tenZuiden
ZuidenenenSoemba
Soemba- opopwelke
centreerde -te vermelden.
te vermelden.
Eenigen
tijd
geledenis is
denkbeeldeens
eensgepropageerd
gepropageerdom
omhet
het
centreerde
Eenigen
tijd
geleden
hethet
denkbeeld
werk op Java,
Java, zoo
liquideeren, dan
dan toch
toch zeer
zeer stellig
stellig niet
niet uit
uittetebreiden,
breiden,teneinde
teneindeden
den
werk
zoo al
al niet te liquideeren,
hoofdaanval op
te kunnen
kunnen richten,
richten, omdat
omdat immers
immers op
opJava
Java toch
tochniet
nietveel
veel
hoofdaanval
op de Buitenbezittingen te
te bereiken
bereiken zou wezen,
wezen, en
endaarentegen
daarentegen in
in die
dienog
nogzuiver
zuiveranimistische
animistischeBuitenbezittingen
Buitenbezittingenop
op

N
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een rijken
rijken oogst
oogst viel
viel te
te rekenen.
rekenen. Veel
Veelinstemming
instemmingheeft
heeftdat
datvoorstel
voorstelechter
echterniet
nietkunnen
kunnenvinden.
vinden.
een
En door
door den
denhuidigen
huidigentoestand
toestandgevorderd
gevorderdwerd
werddie
dieverandering
veranderingdan
dantoch
tochook
ookwerkelijk
werkelijkniet.
niet.
En
der
Integendeel! Door
Doormiddel
middelvan
vangrootere
grootereenen
kleinereziekenhuizen
ziekenhuizengelukte
geluktehet
het't vertrouwen
'tvertrouwender
Integendeel!
kleinere
bevolking te winnen.
winnen. Onderwijs
Onderwijs op
op scholen
scholenvan
vanverschillende
verschillendesoort
soortgaf
gafons
onsaanraking
aanrakingmet
metde
de
bevolking
jeugd. Colportage
Colportage met kranten
kranten en boeken
boeken bracht
bracht de
de Christelijke
Christelijke religie
religie onder
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in haar de beslissing bracht, hadden de bezwaarden volkomen gelijk. Ook naar haar gevoelen
was de gewraakte zinsnede niet te verdedigen.
Derhalve is men daar te Utt:echt toen dan ook zonder verder uitstel tot wijziging ervan
overgegaan. Want de Gereformeerde Kerken hechten wel, zooals bekendis,een hooge waarde aan
hun Formulieren van Eenigheid, maar zij achten die toch niet onveranderlijk. Er zijn gevallen,
dat deze mogen worden gewijzigd. Ja, dat zulks zelfs moe t gebeuren. Zoo dikwijls blijkt, dat
ûj niet zuiver de bedoeling van Gods Woord weergeven, deed onveranderde handhaving van
de betreffende uitspraak immers tekort aan den eerbied, dien wij daaraan verschuldigd Ûjn.
Overigens ging de betrokken wijziging geen haar verder, dan strikt noodzakelijk was.
Professor Dr. F. L. RUTGERS.
pers - is gewijd, weet ieder
Geen ander oordeel werd
voor het onjuiste in de plaats
meelevend
Nederlander
gesteld. Slechts werd dat
tegenwoordig dat zich in
onjuiste geschrapt, en dat
onze Kerken in den laatsten
dan nog onder de uit drukketijd zekere gisting heeft verlijke verklaring, dat in toetoond. Eer ik dit korte overkomstige uitgaven der Gezicht eindig dient ook daarloofsbelijdenis de uitgelichte
van nog iets gezegd.
woorden nog altijd aan.den
Maar al te veel maakt
voet der bladûjde behoorden
men zich over die gisting
een totaal verkeerd denkte worden vermeld, ûj het
met aangifte van de reden,
beeld. Wie ze zuiver wil zien,
waarom ûj uit het artikel ûjn
mag niet nalaten twee stroouitgenomen.
mingen in haar te onderscheiden. Een luidruchtige, maar
Dank zij de aandacht,
die daaraan - niet alleen in
in den grond slechts kleine,
de Gereformeerde, maar ook
-r;;:-~~
die zegt het Gereformeerde
in de vrijzinnige politieke
leven in den ouden stijl te
willen uitbouwen, maar in waarheid niet meer Gereformeerd kan worden genoemd. En
'n andere, die - wel niet buiten verband met de hedendaagsche opleving der Romantiekuit vrees voor geloofsveruitwendiging en verlies der geestelijke werkelijkheden eveneens aan
het bestaande schudt, maar die daarbij terdege het oude Gereformeerde spoor wil blijven
volgen; welke het dus niet om vervanging, maar om verlevendiging te doen is.
De vraag, waartoe deze verschijnselen in de toekomst leiden zullen, mag ik laten rusten.
Theoretisch behoort het in zake de eerste der twee genoemde groepen op den duur op een
breuk met onze Kerken uit te loopen, terwijl het streven der tweede die Kerken bijzonderen
zegen zal moeten brengen. Maar of het ook practisch zoo gaan zal, zal eerst de geschiedschrijver kunnen zeggen, die over vijf en twintig jaar van den toestand op Koningin WILHELMINA'S gouden regeeringsjubileum moge kunnen gewagen.
Drie groote verliezen hebben de Gereformeerde Kerken in den loop der jaren 18981923 geleden, doordat hun drie mannen van bijzondere beteekenis ontvielen: Dr. A. KUYPER,
gaandeweg echter meer staatsman geworden dan kerkelijk leidsman; Dr. F. L. RUTGERs,
geboren voor de kerkregeering en Dr. H. BAVINCK, door zijn universaliteit invloedrijk tot
ver buiten onzen eigen kring.
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katholieke kerkgeschiedenis
kerkgeschiedenis der igde
19de eeuw.
eeuw. Terwijl
Terwijloveral
overal elders
elders
noemde, gedraagt
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brengen: de
de LAMMENAIS,
LAMMENAIS,DÖLLlNGER,
D6LLINGER, TYRTYRRELL. Maar
de
heele
katholieke
geestesbeweging
gaat
den
omgekeerden
kant
op.
Het
VatiMaar de
katholieke
gaat
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brengen in
in de
deveelheid
veelheidvan
vanfeiten,
feiten,ga
welken invloed
invloed op
op het
het katholiek
katholiek godsdienstig
godsdienstig leven is uitgeoefend:
uitgeoefend: I.1.door
doorden
denPaus,
Paus,door
door
na, welken
Bisschoppen en
en de
de dienstdoende
dienstdoende geestelijkheid,
geestelijkheid, II.
1I. door leeken, en III.
lIl.door
doorkloosterlingen
kloosterlingen
de Bisschoppen
295
295

studeerende, doceerende
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wijboven
boven
en studeerende,
aan den
denhiërarchischen
hiërarchischen trap,
trap, dalen
dalenachtereenvolgens
achtereenvolgens de
de treden
tredenomlaag,
omlaag, om
omdaarna
daarna successuccesaan
omhoog te
te stijgen.
stijgen.
sievelijk weer omhoog

I.1.
Wat wij,
wij, Nederlandsche
Nederlandsche katholieken,
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bestuurd. En
En van
van die
die zegenrijke
zegenrijke leiding
leiding zijn
zijn weer
weertal
talvan
vangodsdienstige
godsdienstigegevolgen
gevolgtn
lieke Kerk
te
boeken. Op
de eerste
eerste plaats
plaats was
s c hop pen
trouwste
zorgtetewaken,
waken,
te boeken.
Op de
washet
hetonzer
onzerBis
Bisschoppen
trouwste
zorg
dat overal
of het
het opkomen
opkomen der
dergehuchten
gehuchtenen
endorpen
dorpenten
tenplattenplattenoveral met het uitbreiden der steden, of
lande,
dedebehoefte
zich
deed
n inieuwe
e uwe par
paro 0c chhi iëënn
lande, altijd
altijd aanstonds,
aanstonds,waar
waar
behoefte
zich
deedgevoelen:
gevoelen:
opgericht
ni ee uuwe
k er ken
werden
gebouwd;
zood at
thansdedeparochies
parochiesover
over het
het
werden
gebouwd;
zoodat
thans
we kerken
opgerichten
en ni
algemeen
niet
meer
dan
gemiddeld
5000
zielen
omvatten.
Wat
dat
een
zegenrijke
gevolgen
algemeen
meer dan gemiddeld 5000 zielen omvatten. Wat dat een zegenrijke gevolgen
had
men
vergelijkehet
hetbuitenland
buitenlandmaar
maareens
eens had voor
voor ons
ons godsdienstig
godsdienstigleven,
leven,isisniet
niettetezeggen
zeggen-men
vergelijke
maar
Sinds
maar hoeveel
hoeveel gestadige
gestadige moeite
moeite en
en inspanning
inspanning dat
dat den
den nieuwen
nieuwen pastoor
pastoor kostte!
kostte! evenmin. Sinds
1850
Bisschoppen regelmatig
regelmatig hier
Nederland ongeveer
ongeveer io
10 àa 12
12 nieuwe
1850 bouwden
bouwden zoo
zoo onze Bisschoppen
hier in Nederland
kerken
vergrootingen en
restauraties. En
geeft dan
dan ook
ookvan
van
kerken per
per jaar,
jaar, ongeacht
ongeachtde
de vergrootingen
en restauraties.
En dat
dat geeft
lieverlede
aan het
het Nederlandsche
Nederlandsche landschap
landschap zijn
zijn typisch
typisch cachet.
cachet. DeDespreekwoordelijke
spreekwoordelijke
lieverlede aan
I)
Pauselijke Encycliek
Encycliek wordt
wordt aangehaald
aangehaald met
met de
de beginwoorden.
beginwoorden .
1) Elke
Elke Pauselijke
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molensilhouetten verdwijnen,
de plaats.
plaats.
molensilhouetten
verdwijnen,en
ende
de katholieke
katholieketorenspitsen
torenspitsenkomen
komenerervoor
voor in
in de
s c chho001,
o 1, van
In de
de schaduw
schaduwder
derkerk:
kerk: de
des
vande
debewaarschool
bewaarschool tot
tot aan
aan de
de Universiteit.
Universiteit.
In
Dr. TH.
TH.VERHOEVEN
VERHOEVEN hierachter
hi~rachter
Wat ons
ons Episcopaat
Episcopaat hiervoor
hiervoor tot
tot stand
stand bracht,
bracht, behandelt
b;!handelt Dr.
Wat
hethoofdstuk
hoofdstukOnderwijs.
Onderwijs.Ons
Onsnationaal
nationaal aspect
aspect isisererdoor
doorvan
vangedaante
gedaanteveranderd.
veranderd.
in het
zinvoor
voorhet
het geestelijke:
geestelijke: alles.
alles. Daarom
Daarom dan
dan ook
ook ververMet Kerk
Kerk en
Met
enSchool
Schoolisishet
hetge
gezin
ontrustten
zich
onze
Bisschoppen
over
de
ramp
der
tot
in
19II
al
maar
door
toenemende
ontrustten
onze Bisschoppen over de ramp der tot in 1911 al maar door toenemende
huwelijken tusschen
tusschen katholieken
katholieken en
en andersdenkenden.
andersdenkenden. De
Destatistieken
statistiekenbewezen
bewezenalal
gemengde huwelijken
verderf der
der gevolgen.
gevolgen. En
Eneenstemmig
eenstemmigsprak
spraktoen
toenons
onsepiscopaat.
episcopaat.En
Endedekatholieken
katholiekenvan
van
het verderf
Nederland luisterden
luisterdennaar
naar het
het woord
woord van
van hen,
hen, die
dieChristus
Christusstelde
steldetot
totOpzichters
Opzichtersvan
vanZijne
ZijneKerk.
Kerk.
Nederland
k had
hunne
voortdurendeaandacht.
aandacht. Of
Ofwij,
wij,
Maar ook
s 0 c i a Iver va raagag
Maar
ook het
het sociale
s t st
u ku had
hunne
voortdurende
katholieken, lid mochten
mochten zijn
zijn van
van neutrale
neutrale vakvereenigingen,
vakvereenigingen, in
in hoever
hoever hier
hierhet
hetinterconfesinterconfeskatholieken,
moch~ strekken;
strekken; of en hoe
hoe er
er
sioneele van
van de
de Deutsche
Deutsche Gewerkschaften
Gewerkschaften ons
ons ten
ten voorbeeld
voorbeeld mocht
sioneele
taakverdeeling moest komen
komen tusschen
tusschen de
de vakvak-en
endedestandsorganisatie
standsorganisatieder
derwerknemers;
werknemers;
een taakverdeeling
deze zelfde
zelfde beginselen
b;!ginselen misschien
misschien ook
ook op
opde
dewerkgevers
werkgevers moesten
moesten worden
worden toegepast;
toegepast; hoe
hoe
of deze
daartusschen de onderwijzers, middenstand en de
de boeren
boeren zich
zichteteorganiseeren
organiseeren hadden;
hadden;hoever
hoever
daartusschen
al die
diegebieden
gebiedendedediocesane
diocesaneenenparochiale
parochiale scheiding
scheidingmoest
moestworden
wordendoorgevoerd;
doorgevoerd;zie
ziedat
dat
op al
z;ijn kwesties,
kwesties, waarover
waarover onze
Bisschoppen oplossingen
oplossingen hebben
gezocht en gevonden,
gevonden, die
die
zijn
onze Bisschoppen
hebben gezocht
heusch,wewezijn
zijnniet
nietzulke
zulkejabroers,
jabroers,
natuurlijk niet
natuurlijk
nietallen
allenop
opalle
allepunten
puntenhebben
hebbenbevredigd
bevredigd- heusch,
men daarbuiten
daarbuiten van
denkt -maar
maar
alles
zamen
toch
Nederlandschesociale
sociale
als men
van ons
ons denkt
diediealles
te te
zamen
toch
hethet
Nederlandsche
vereenigingslevendieper
dieperhebben
hebb;!nbeïnvloed,
beïnvloed,dan
danmen
menvan
vanbuiten
buitenwel
welzeggen
zeggenzou;
zou;en
enininieder
iedergeval
geval
vereenigingsleven
massale nationale
nationale volksbeweging
volksbeweging hebben
hebbengedragen,
gedragen,die,
die,toen
toenop
opzekeren
zekeren Novemberdag
Novemberdagiemand
iemand
de massale
oproervaan aan het zwaaien
zwaaien ging, hem die als
hand gerukt,
gerukt, en
en
de oproervaan
als een
een brutalen
brutalenjongen
jongen heeft
heeft uit de hand
en
het
Oranjehuis.
WILHELMINA
de vaderlandsche
vaderlandschedriekleur
driekleureen
eenovatie
ovatieisiskomen
komenbrengen
brengenaan
aan WILHELMINA
met de
pol ti itie
komenonze
onzeBisschoppen
Bisschoppenniet
nietuit.
uit.Wat
WatininFrankrijk
Frankrijk niet
niet zoo
zooongeongeIn de poli
e k kkomen
dat een
een Bisschop
Bisschop een
eenplaats
plaats aanneemt
aanneemt in
in Kamer
K'lmer of
ofSenaat,
S;!naat,dat
datzou
zouhier
hieriedereen
iedereenals
als
woon is, dat
een halve
halve profanatie
profanatie aanvoelen.
politieke wateren
stijgen, en er
er een
een
aanvoelen. Maar
Maarals
als de
de politieke
wateren stuwen
stuwen en
en stijgen,
dijkbreuk dreigt, die niet slechts de
de politieke,
politieke,maar
maar ook
ookde
de sociale
socialeeendracht,
eendracht,ook
ookde
debroederlijke
broederlijke
en zusterlijke
zusterlijke liefde van
van standen
standen en
en groepen
groepen bedreigt!
bedreigt! ja,
ja, dan
dan staan
staan opnieuw
opnieuw onze
onze Bisschoppen
Bisschoppen
klaar
Katholieke Partij
roepen. En
En dan
dan spettert
spettert en
en klatert
klatert de
de
klaar om
om de
de Nieuw Katholieke
Partijtot
tot de
de orde
orde te
te roepen.
dankbare
de Nijmeegsche
Nijmeegsche grootzaal
grootzaal los
losenenzij
z;ijworden
wordengeestdriftig
geestdriftiggehuldigd,
gehuldigd,
dankbare toejuiching
toejuiching in
in de
•...
wij immers onze
onze BisBisdat
dat zij
zij eindelijk
eindelijkhet
hetreeds
reedslang
langverwachte
verwachtewoord
woordspraken,
spraken,waarvoor
waarvoor
.... wij
schoppen
in zulke
zulke oogenblikken
oogenblikken van
van gevaar.
gevaar.
schoppen hebben, in
he i dd in
dep
in het
het
Onder
de Bisschoppen
Bisschoppen werkt
werkt de
para or 0c ch hi ei egeg e est
s t e e11ijij kk hei
Onder en
en met de
priesterlijke herderlijke
op de
de allereerste
allereerste plaats:
plaats: de toediening
toe die n i n gder
derS Saaherderlijke dienstwerk, op
c ram
entteen.
HetNederlandsche
Nederlandschevolkskarakter
volkskarakterschijnt
schijntmee
meetetebrengen,
brengen,dat
dathier
hiervaak
vaakzekere
zekere
ra men
n. Het
goede
hand gaat
gaat met
met een
eengemis
gemisaan
aanstipte
stiptekeurigheid,
keurigheid,hetwelk
hetwelkininden
denHervorHervorgoede trouw hand in hand
mingstijd
het H.
H.Misoffer
teg~n het
het
Misoffer innam,en
innam, en ook
ook nu
nu nog wel protesten uitlokt tegen
mingstijd zoovelen tegen het
oneerbiedig aframmelen
aframmelen van
gemeenschappdijke mondgebeden. Maar
Maar dat
dat verbetert
verbetert met
metden
den
van gemeenschappelijke
dag. Onder den invloed der
der Vlaamsche
Vlaamsche Benedictijnen toch, won
won de
de liturgische
liturgische beweging
bewegingveld,
veld,
doordie vooral
vooral door
vereenigingen beoogt:
beoogt: priester
priester en geloovigen
ge100vigen tetedoordoor de diocesane liturgische vereenigingen
dringen
hoogwaardigheid der
zien
dringen van
van de hoogwaardigheid
der sociale
sociale liturgie
liturgie boven
boven alle
alle private
private devoties.
devoties. En zoo zien
wij
dan ook overal
overal den
den eeredienst
eeredienst winnen
winnen in
in sobere
sobere waardigheid
waardigheid en
en devote
devote eerbiedigheid.
eerbiedigheid.
wij dan
Niet-katholieken
kerken stichten. En
En als
als men
meneens
eensnagaat,
nagaat,
Niet-katholieken komen
komen zich
zich aldoor
aldoor meer
meer in
in onze kerken
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hoeveel inspanning
inspanning het
het moet
moet kosten,
kosten, om
omde
deuitspraak
uitspraak eener
eener reeds
reeds van
van jongs
jongs af
afgeleerde
geleerde taal,
taal,
hoeveel
die men
menper
perdag
dagminstens
minstensongeveer
ongeveeranderhalf
anderhalfuur
uurspreekt,
spreekt,bijna
bijnaheelemaal
heelemaalteteveranderen
veranderenen
en
die
dat wel
wel geheel
geheel en
enalaltegen
tegendedearticulatie-basis
articulatie-basis van
vanonze
onzeNederlandsche
Nederlandschetaalgewoontes
taalgewoontes in,
in,
dat
dan heeft
heeft men
men in
inde
detrouw,
trouw,waarmee
waarmeethans
thans - dat
dat isis dus
dusacht
achtjaar
jaar na
na het
hetofficieele
officieele voorschrift
voorschrift
dan
der Italiaansche
Italiaansche uitspraak
uitspraak van
vanhet
hetK K
r k-la at tijijnn(van
(vanPaschen
Paschen1915)
1915) - de
de geestelijkheid
geestelijkheid
der
e re k-1
zich over
over het
hetalgemeen
algemeenhieraan
hieraan houdt;
houdt;een
eenmaatstaf
maatstafvoor
voorde
deeerbiedige
eerbiedigevolgzaamheid
volgzaamheidaan
aanhet
het
zich
hoogere kerkelijk
kerkelijk gezag,
koste van
van ontelbare
ontelbare offertjes
offertjes van zelfbedwang, die mij,
mij, als
alstaaltaalhoogere
gezag, ten koste
psycholoog, eenvoudig
eenvoudigbewondering
bewonderingafdwingen.
afdwingen.
psycholoog,
De Kerkmuziek
K er km u zie
k bij
wasonze
bij onze
geestelijken
over
algemeen
goede
handen:
De
was
geestelijken
over
hethet
algemeen
in in
goede
handen:
de Nederlandsche
Nederlandsche St.
St.Gregorius-vereeniging
Gregorius-vereeniging is
is reeds
reeds uit
uit1878,
1878,maar
maar ze
zeleeft
leeftnog
nogininjeugdige
jeugdige
de
kracht. Gelijk bijna
bijna in alle
alle andere
andere dingen,
dingen, was
was ook
ookhier
hierweer
weerHolland
Hollandeen
eender
dereerste
eerstelanden,
landw,
kracht.
waar 's Pausen
Pausen wil werd uitgevoerd,
uitgevoerd, toen Pius
PlUS X,
X, op
op Sinte
SinteCecilia
Ceciliain
in1904,
1904,het
hetbekende
bekende Motu
Motu
waar
Proprio uitgaf,
uitgaf, waarbij
waarbij de
de Editio
Editio Vaticana
Vaticana in
in de
de plaats
plaats der
der Regensburgsche
Regensburgsche werd
werd gesteld,
gesteld,en
enzoo
zoo
Proprio
een oudere,
oudere,maar
maar ook
ook meer
meerspecifiek-Romaansche
specifiek-RomaanscheGregoriaansche-zangwijze
Gregoriaansche-zangwijzeiningebruik
gebruikkwam,
kwam,
een
opnieuw onze
onze Germaansche
Germaansche accentgewoonten
accentgewoonten op
opgroote
grootezelfverloochening
zelfverloocheningtetestaan
staankomt.
komt.
die opnieuw
Het Nederlandsche
Nederlandsche kke er keI
I k s I i e d - want ook
ook dat
dat bezitten
bezitten wij
wij kathokathoHet
r k eij1kijvk0 volkslied
met het
het Gulden
Gulden Wierookvat
Wierookvat en het
het Psalterke
Psalterke uit zijn
zijn diepe
diepe igeeuwsche
1geeuwscheverval
verval
lieken - begon met
ontwaken.
te ontwaken.
pre ken
e ken
dienstdoendegeestelijkheid
geestelijkheid - het is
is misschien,
misschien, tegen
tegen de
de immer
immer
De pree
derder
dienstdoende
weer oplevende
oplevende legende,
legende, nog
nogniet
nietonnoodig
onnoodighier
hierop
optetemerken,
merken,dat
datdedeKatholieke
Katholiekepriesters
priesters
weer
de moedertaal
moedertaal - onderscheiden zich
ûch zeer
zeer typisch
typisch van
van die
die der
derprotestantsche
protestantsche
altijd preeken in de
voorgangers ten
door hun
hun kortheid
kortheid (ongeveer
(ongeveer het
het zesde
zesdedeel
deelvan
vaneen
eendomineespreek),
domineespreek),
voorgangers
ten onzent, door
praktischen inhoud en
en een
eenzekere
zekerenuchterheid
nuchterheidofofsoberheid.
soberheid.Verder
VerderisisdedePastoor
Pastoormeestal
meestal
hun praktischen
echt de
geestelijke vader,
dedeggoede
0 ede herder
her der
der kudde:
kent
zijnenbijbijhun
hun
echt
de geestelijke
vader,
der kudde
: hijhij
kent
al al
dede
zijnen
ûch
op
voor
de
zijnen:
zoo
goed
als
altijd
zijn
hebben
naam,
en
zij
kennen
hem;
en
hij
offert
naam,
kennen hem; en hij offert zich op voor de zijnen: zoo goed als altijd zijn hebben
w
houden, en
en heel
heelvaak
vaak ook
ook zijn
zijn gezondheid
gezondheiden
enzijn
zijnheele
heelepersoonlijkheid.
persoonlijkheid.Het
Hetparochiebezoek
parochiebezoek
en houden,
gaat
herder aldoor
a1door zijn gang
gang en
en de
despreekkamers
spreekkamers zijner
zijner pastorie
pastorie zijn
zijn zelden
zelden leeg.
leeg.
gaat bij
bij zoo'n herder
hoe eentonig
De mobilisatie
mobilisatie heeft
aan het
het leger
leger geleerd,
geleerd, dat
dat - hoe
eentonig het
het leven
leven van
van een
een
heeft aan
de
Brabantsche
en
Limburgsche
geestelijken
toch
een
veel
dorpspastoor
ook
moge
lijken
de
Brabantsche
en
Limburgsche
geestelijken
eeh
veel
dorpspastoor
moge lijken
hooger
menschensoort zijn,
dan de
de heeren
heerenofficieren
officieren gedacht
gedacht hadden.
hadden. Trouwens
Trouwens
hooger staand
staand menschensoort
zijn, dan
voor
de zielzorg
ûelzorgin
inhet
hetleger
legeren
enop
opde
devloot
vlootwerden
werdenvrij
vrij plotseling
plotselingen
en blijkbaar
blijkbaar zonder
zonder moeite
moeite
voor de
een
keur van
van Aalmoe
A a I moe
s ten
dienste
aangesteld,
alom
sympathie,ja javee
vedal
een keur
z e zen
n i e ier
r s ten
dienste
aangesteld,
diedie
alom
sympathie,
lal
bewondering
wekten.
Reeds
vroeger
was
in
de
R.
K.
Militairen-vereenigingen
voor
de
be wondering wekten. Reeds vroeger was in de R. K. Militairen-vereenigingen voor de
meer steun
steun en
en aanmoediging
aanmoedigingkreeg..
kreeg ..
miliciens uitstekend werk gedaan, wat nu echter van boven meer
Moet
ik hier
hier nog
nogbijbijvertellen
vertellendat
datalleen
alleen
dank
densterken
sterkensteun
steunder
derR.
R.K.
K.parochieparochieMoet ik
dank
zijûjden
bloeien kan
kanen
endederevolutie-reserves
revolutie-reservesparaat
paraatblijven?
blijvenî>
geestelijkheid del
m bloeien
or m
de l aann dd s ttor
Vooral
armen gaat
gaat de zorg
zorg der
der geestelijken
geestelijken uit,
uit, net
net als
alsbij
bij Jesus..
Jesus~
Vooral naar
naar de
de jeugd
jeugd der
der armen
Daarvoor werden, vooral in de jaren 19°0-1910, over heel Nederland, in hoe langer hoe meer Darvowedn,lijar190,ovehlNdranioeghmr
de patronaten
patronaten
opgericht,waar
schoolvrijejeugd,
jeugd,zoowel
jongensals
als meisjes
meisjes.
parochies, de
opgericht,
waar dede
schoolvrije
zoowel jongens
een
karaktervormende opleiding
belang ook
kort door
door
een karaktervormende
opleiding ontvangen,
ontvangen, waarvan
waarvanhet
het kultuur
kultuurbelang
ook sedert
sedert kort
In verschillende
verschillende steden
steden stichtte
stichtte de
deparochiegeestelijkheid
parochie geestelijkheid ook
ook R.
R. K.
K.
den
erkend wordt.
wordt. In
den Staat erkend
1
i
n
g
e
n.
Dienen,
en
zich
nuttig
maken
voor
maatschappij
huisPad
v
i
n
der
s
af
d
e
e
I
i
n
gen.
Dienen,
en
zich
nuttig
maken
voor
maatschappij
en
huisP a d v i n der s af de
gezin,
al in
in onze
onzeChristelijke
Christelijke lijn.
lijn. Maar
Maar juist
juist dáárom
dáárom kunnen
kunnen wij
wij onze
onze kathokat hogezin, ligt geheel en al
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pe n, die door
jongens dan
danook
ookniet
nietzich
zichdoen
doenaansluiten
aansluiten bij
bij troe
troepen,
door heel andere
andere motieven
motieven
lieke jongens
worden geleid.
zorg onzer
onzer ka
kapelaans,
om de
de jeugd
jeugd in
in alle
alle gevaren
gevaren bij
bij te staan, riep de R.
R. K.
K.
pe laans, om
worden
geleid. De zorg
Spo
b e we
weg
i ng gininhethet
leven.
Wie
toch
machtigebeweging
beweginginindedegoede
goedebanen
banenwil
wil
gin
leven.
Wie
toch
eeneen
machtige
S
p o rr tt be
leiden, moet
moet zich
zich daar
daar midden
midden ininwerpen,
werpen,enendan
danpas
pasvan
vanbinnen
binnenuit
uitdedenieuwe
nieuwestuwing
stuwing
leiden,
aanvangen, gelijk
gelijk thans,
bezig is
is te
te geschieden
geschieden tot
totaller
aller heil.
heil.
aanvangen,
thans, niet altijd
altijd in
in der
der zoetste
zoetste minne, bezig
Naast of
s t taann dd sk o0 rof liever
liever boven
bovendedejeugdorganisatie
jeugdorganisatie echter
echterstaan
staan de
des
s- en
en va
vak
rNaast
die alle
alle ininelke
elkeplaats
plaatseen
eenkapelaan,
kapelaan,rector
rectorofofpastoor
pastoortot
totgeestelijk
geestelijkadviseur
adviseur
g a nis
n i s a tie
t i e s, die
hebben. In
Inde
deVolksbonden
VolksbondenofofdedeStandsorganisaties
Standsorganisatiesder
derwerklieden
werkliedenisisdit
ditadviseurschap
adviseurschapmeer
meer
leidende, terwijl
terwijl het
hetbij
bijde
devakorganisatie
vakorganisatie uit
uitden
denaard
aardder
derzaak
zaakmeer
meereen
eenradende
radendefunctie
functie
een leidende,
bleef: wat natuurlijk
natuurlijk weer beide,
beide, al
al naar omstandigheden,
een geluk
geluk of
ofeen
een ongelukje
ongelukjeworden
wordenkon.
kon.
bleef:
omstandigheden, een
Maar in
in beide
beide gevallen
gevallen vraagt
vraagthet
hetzóóveel
zóóveelgeduld
geduldenenliefde
liefdeenenbrengt
brengthet
hetvaak
vaakzóóveel
zóóveelverdriet
verdriet
Maar
mee, als
als alleen
alleen harten
harten dragen
dragen kunnen,
kunnen, die
diezich
zichgeheel
geheelenenal al
aan
den
vrede
van
Christus
mee,
aan
den
vrede
van
Christus
hebben verpand.
verpand. Want
hebben zoo in
in deze
deze 25
25jaar
jaar om
omden
denLiefde-Graal
Liefde-GraaleenTafelronde
een Tafelronde
hebben
Want wij
wij hebben
hier te
te lande
lande wellicht
wellicht nooit
nooittetevoren
vorenisissamen
samengebracht.
ge bracht.
van sociale priesters zien aanzitten, als hier
eene -reus
reus
naar
lichaamen
engeest
geestzocht
- zocht
vooral
t s werkmans
goedeeigen
eigenwoning,
woning,
De eene
naar
lichaam
het het
vooral
in in
's werkmans
goede
behield zóó
zóómaar
maar
een goed
goed kosthuis
kosthuis en
en gezellenhuis
gezellenhuis voor
voor den nog ongetrouwden,
ongetrouwden, en
of in een
en behield
Limburgvoor
voorden
denChristus.
Christus.DeDe
andere
vond
aanvankelijkde
deoplossing
oplossinginindededrankdrankeventjes Limburg
andere
vond
aanvankelijk
bestrijding; maar
maar groeide
groeide hoe
hoe langer
langer hoe
hoe breeder
breeder uit.
uit.Weer
Weereen
eenander
anderwerpt
werptzich
zichop
opden
den
bestrijding;
landbouwstand enenstampt
doet hem
hem bloeien.
bloeien. Een
Een
landbouwstand
stamptden
denR.R.K.
K. Boerenbond
Boerenbondinin het
het leven,
leven, en doet
vierde studeert
studeert alle
alle middenstanders
middenstanders in
inde
deHanze
Hanzebijeen,
bijeen,en
enlaat
laatHanzebanken
Hanzebanken uit
uit den
dengrond
grond
vierde
schieten. Een
Een vijfde
vijfde organiseert
organiseert de patroons
patroons met
meteen
eenkalme
kalmewijsheid,
wijsheid,die
diebewondering
bewonderingwekt;
wekt;
op de nog
zich, als
als hij
hij ziet,
ziet, dat
datgelijk
gelijk de
de ouden
ouden zongen:
zongen:zoo
zoo gaan
gaan pie
piepen
jongen, op
nog
en richt zich,
pe n de jongen,
aankomende werkgevers.
schrijft het
hethandboek,
handboek,dat
datallen
allentot
toteen
eenvade-mecum
vade-mecum
aankomende
werkgevers. Een
Een zesde schrijft
wordt. Allen worden
worden vroeg
vroeg of laat
laat verdacht:
verdacht: als
als het
het niet
niet isisvan
van modernisme,
modernisme, dan
dan toch
toch zeker
zeker
wordt.
door de werkgevers
werkgevers van
van socialisme
socialisme of
ofdoor
doordedewerknemers
werknemersvan
vankapitalisme,
kapitalisme,gewoonlijk
gewoonlijkalle
alle
door
drie
onrechte; hoewel
hoewelzijzijvolstrekt
volstrektniet
nietallen
allenonfeilbaar
onfeilbaarbleken.
bleken.
drie ten onrechte;
Dan
hebben zij
t-go0 dd ssDan hebben
zij er
er géwoonlijk
gewoonlijknog
nogbij:
bij de
: deleiding
leidingvan
vaneen
eenofofmeer
meer s tri
tri kkt-g
die
tig
ver eeen
gingegen:
een
meer
Maria-Congregaties, een
een H.
H.Familie,
Familie, een
een
g e ver
e ni igin
n: een
of of
meer
Maria-Congregaties,
d i e n s ti
afdeeling
Orde van
van Franciscus
Franciscus of
slotte, last
last not
not least,
least, dde
afdeeling der
der 3de
3de Orde
of Dominicus
Dominicus enz.
enz. En
En ten slotte,
e
Cat
mus
aan de kinderen.
kinderen. Ook
Ook hierin
hierin kwam
kwam vooral
vooral door
door de groote
groote en
en
us 11 ee s sen
s e n aan
Cateecchh ii ss m
kleinere
bloed in
in de
de laatste
laatste jaren.
jaren. Was
Was het
hetvóór
vóórdien
dientijd
tijd
kleinere handboeken
handboeken frisch
frisch leven
leven en
en nieuw bloed
een opdreunen
opdreunen van
van de
de Catechismusvragen,
Catechismusvragen, met
met alleen
alleen van
vantijd
tijdtot
tottijd
tijdwat
watuitleg
uitlegertusschen
ertusschen
en dien
diendan
dannog
nog
doorspekt
met
voor
kinderen
onverstaanbareafgetrokken
afgetrokkentermen;
termen;thans
thans
doorspekt
met
voor
kinderen
onverstaanbare
wordt
het, dank
dank zij
zij den
den wind
winduit
uitHilversum,
Hilversum,meer
meereen
eenonderhoud
onderhoudmet
metdedekinderen,
kinderen,een
eenvragen
vragen
wordt het,
en antwoorden,
antwoorden, voortdurend
voortdurend met
met een
eenvertelling
vertellingertusschen,
ertusschen,enendedeoplossing
oplossingvan
vanpraktische
praktische
moeilijkheden,
kortom een echt paedagogische
paedagogische godsdienstles.
godsdienstles.
moeilijkheden, kortom
Wie
daarom zou meemen,
meenen, dat
dat de
de R.
R.K.K.parochiegeestelijken
parochiegeestelijken een
eenmakkelijk
makkelijk leventje
leventje
Wie daarom
hebben, moet het
het maar
maar eens komen
komen meemaken.
meemaken. Maar,
Maar, hoor
hoor ik u mom
mompelen:
worden er
er toch
toch
pe len: ze worden
vertellen.
In In
Nederland
is siscshei
g van
voor
en sta
st a aa t.
voor betaald.
betaald.Dat
Datzal
zalikiku u
vertellen.
Nederland
c h edin
i ding
van kkee rr kken
Wij
door den Staat
Staat niet gehinderd
gehinderd in
in onze
onze BisschopsBisschops-en
enPastoorsbenoemingen,
Pastoorsbenoemingen,noch
noch
Wij worden
worden door
in
de opleiding
opleiding onzer
onzer geestelijken,
geestelijken, maar
maar wij
wij ontvangen
ontvangen dan
dan ook
ook bijna
bijna geen
geen tractement.
tractement. De
De
in de
pe laans betaald
ioo die
ff 400
600 die
die van
van regeeringswege
regeeringswege aan
aan de
de pastoors,
pastoors, en
en de
de ff 100
die aan
aan de
de ka
kapelaans
40o à 600
worden, zijn nog be
beperkt
betrekkelijk weinige
nieuwbijbenoemde
bij benoemde
tot de betrekkelijk
weinige aloude
al oude pastorieën. Alle nieuw
pe rkt tot
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niets. Bijna heel
heel het
kapelaans,
alle pastoors
pastoors van
van nieuwere
nieuwere parochies
parochiesontvangen
ontvangen niets.
het levenslevenskapelaans, en
en alle
onderhoud der
Misonderhoud
der geestelijken
geestelijkenmoet
moetdus
dus aan
aan casualia
casualia (huwelijken,
(huwelijken,uitvaarten,
uitvaarten,enz.)
enz.) en
en Misstipendia, door
stipendia,
door de parochianen
parochianen zelf worden
worden opgebracht.
opgebracht. Dat
Dat deze
dezeniet
nietoveral
overaleven
evenrijkelijk
rijkelijk
in tijden
tijden van
vanmalaise
malaiseligt
ligtvoor
voordedehand.
hand.Maar
Maardedegoede
goedeherder
herderblijft
blijftbij
bijzijne
zijne schapen;
schapen;
vloeien in
als hem
hem geen
geenhuur
huurwordt
wordtuitbetaald.
uitbetaald.
alleen
huurling vlucht, als
alleen de huurling
i n i t i a tie ven
zijnslotte
ten slotte
in laatste
de laatste
jaren
Allerlei
zijn ten
in de
2525
jaren
en dee initiatieven
Allerlei ssc
c hhit
i t tter
e r end
kring der pastoors,
pastoors, rectoren
rectoren en kapelaans
kapelaans voortgekomen,
maar aan
He
uit den kring
voortgekomen, denk
denk b.v. maar
aan de
de H
e i-i11 i g LLa
d-S ttic
bij Nijmegen,
Nijm~gen,die
diealsals
een
groot
BijbelschOpenluchtmuseum
Openluchtmuseum
a nn d-S
i c h ttin
i n gg bij
een
groot
Bijbelsch
alslevende
levende
het Oude
Oude en
en Nieuwe
Nieuwe Testament
Testament illustreert
illustreert op
op een
een wijze,
wijze,dat
dathet
hetons
onsaangrijpt
aangrijptals
werkelijkheid en
dan ook
ook jaarlijks
jaarlijks tienduizenden
tienduizenden bezoekers
bezoekers trekt,
trekt, zoowel
zoowelprotestanten
protestantenals
als
werkelijkheid
en dan
katholieken; dan
Sin-Jt o-Jo
f s-g
e n,
KOLPINGSvoorbeeld,
voorbeeld,hier
hiervan
van
katholieken;
dan de
de Sint
z eZf es-g
e zeezeil
11 e n,
die die
naarnaar
KOLPINGS
vakarbeiders vaak
vaak kleine
heiligen, altijd
altijd plichtsgetrouwe,
plichtsgetrouwe, hun
hun godsdienst
godsdienst fier
fier ververkleine heiligen,
de jonge vakarbeiders
dedigende propagandisten
Missie-actie voor
voor
dedigende
propagandistenmaakten;
maakten;verder
verdergaat
gaathet
hetinitiatief
initiatief der
der Nieuwe Missie-actie
een groot
groot deel van
van de
de dienstdoende
dienstdoende geestelijkheid
geestelijkheid door
door den
denPriestermissiebond
Priestermissiebonduit.
uit.Of
Ofwel
welhet
het
volle stuwkracht
stuwkracht wisten
wisten bij
bij tetezetten,
zetten,
waren
aan leeken-initiatieven
leeken-initiatieven pas
waren geestelijken,
geestelijken, die
die aan
pas de volle
Draa nn kk bes
hetalgemeen
algemeenen
endedeprachtcentrale
prachtcentrale van
van
zooals
ging bij
bij de
de Dr
zooals het
het ging
b e sttrrijijdin
dinggininhet
hee
s
in
het
bijzonder:
zooals
het
ging
met
den
steun
aan
de
00
s
ten
r
ij
k
sc
S o0 b rrii eta
e t as in het bijzonder: zooals het ging met den steun aan de O o s t e n r ij k s c h
kin der e n, zooals het ging met de Eu c har i s t i s c he Con g re s sen van 1922, zoo-kinder,zoalshtgmdeEucrishCongeva192,
als het veelal gaat
gaat met
met die
die prachtinstellingen
prachtinstellingender
derR.R.K.K.s tste edel
ki n gg ssrreegis
ter s.
vol kin
gister
del ij ijk ke e be vol

II.
Il.
ken
Met de
de dienstdoende
dienstdoende geestelijkheid
geestelijkheidwerken
werken Hollands
Hollandskatholieke
katholieke lee
1 eek
envoorbeeldig
voorbeeldig
Beter dan
dan in
in menig
menig vroeger
vroeger tijdperk
tijdperk wordt
wordt thans
thans gevoeld,
gevoeld, dat
dat wij
wij samen
samen den
deneenen
eenenmysmysmee. Beter
tieken
Christus uitmaken
uitmaken waarvan
waarvan allen
allen ledematen
ledematen zijn; allen
allen
tieken Christus
allen van
van koninklijken
koninklijken bloede, allen
e
nap
0
s
tel
e
n
zijn
in
wijngaard
aan
van een priesterlijk
priesterlijk geslacht. Want
Want ja,
ja, de
de 1l eek
den
wijngaard
aan
van
e e k n a p o s t e i e n zijn in
den arbeid
arbeid gekomen
gekomen en
en werken
werken er
erdat
dathet
heteen
eenlust
lustis.is.Tweede-Kamerleden
Tweede-Kamerledenhouden
houdeneen
eenspreekspreekbeurt over.
•. de veelvuldige
veelvuldige Communie
Communie of ....
bekeeringvan
vanNederland.
Nederland. De
De VrijVrijbeurt
over .....
.... dede
bekeering
deheidenmissie
h~idenmissie en
en het
het apostolaat des
desgebeds.
gebeds. Enschegestelden
Vakbond over
gestelden van
van een
een Vakbond
over•..
... de
Kruisverbond. Studenten prediken
prediken vierkantweg
vierkantweg de
de
deesche
arbeiders stichtten eigenlijk
eigenlijk het
het Kruisverbond.
deesche arbeiders
als
het
middel
tegen
de
zonde.
Eerste-Kamerleden
en
Universiteits-prodrankbestrijding
drankbestrijding als h e t middel tegen
zonde. Eerste-Kamerleden en Universiteitsprofessoren stellen
evenveel belang
belang in de
de Maria-Congregatie,
Maria-Congregatie, als
als in de
de Kamerzitting
Kamerzitting of
of hun
hun
fessoren
stellen evenveel
Officiers van
retraitenhuis en vegen,
colleges. Officiers
vanJustitie
justitieen
entoekomstige
toekomstigeministers
ministersstichten
stichten••.
... een retraitenhuis
voor
hun zwagers
zwagers zelf de
de gang
gang of
of dragen
dragen uit
uit de
de keuken
keuken de
de borden
borden
voor de plechtige opening, met hun
aan voor het
het feestelijk
feestelijkmaal.
maal.Voorzitters
Voorzittersvan
van de hoogste lichamen gaan
gaan met een kudde
kudde van
van een
een
aan
huishouden gezamelijk
gezamelijk ter heilige
heilige tafel.
tafel. De Katholieke
Katholieke Sociale
Sociale Actie
Actie begint sinds jaren
jaren elke
elke
huishouden
maand
de Communie
Communie van
van den
deneersten
eerstenVrijdag.
Vrijdag.Industrieelen
Industrieelenintroniseeren
introniseerenhet
het
maand opnieuw
opnieuw met de
Hart op
op hunne
hunne fabriek
fabriek of
of nemen
nemen pub
publieke
maatregelen tegen
het vloeken.
vloeken. Soldaten,
Soldaten, korkorH. Hart
li eke maatregelen
tegen het
poraals, sergeanten
officieren doen
aan missieactie
inissieactie of
of ascetische
ascetische lectuur
lectuur en
endagelijksche
dagelijksche
poraals,
sergeanten en
en officieren
doen aan
H. Mis
Mis met
metCommunie.
Communie. College-jongens
College-jongens doen
doen aan
aan heldenmoed
heldenmoeden
enaan
aanApostelvuur.
Apostelvuur.SecreSecretarissen van
winnen voor
voor Christus
Christus al
al wat
wat zij
zij op
op hun
hun drukke
drukke wegen ontmoeten,
ontmoeten,
van Studenten-unies winnen
zijn de gangmakers
gangmakers van
godsdienstige ondernemingen
ondernemingenvan
vanNederlands
Nederlandskatholieken
katholieken
van alle
alle nieuwe godsdienstige
worden verbijsterd
verbijsterd aangestaard
aangestaard door
door wat
wat ouderwetsche
ouderwetsche "Orionisten",
de frissche
frissche ontonten worden
„Orionisten", die de
als
kakelnestjes
een
wikkeling van
het
katholieke
leven
niet
bij
hebben
kunnen
houden
en
nu
van
katholieke
kunnen houden en nu als kakelnestjes een
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beetje getjilp laten hooren tegen de flinker uit de
beetje
de kluiten
kluiten geschoten
geschoten broers
broers van
van het
hetzelfde
zelfdenest.
nest.
Jonge meisjes
Jonge
meisjes uit de wereld (evengoed als jonge studenten) offeren
offeren zich
zich op,
op, niet
niet alleen
alleen voor
voor het
het
„hostia" mooi
klooster, maar
maar ziek
ziek geworden
gewordenook
ookom
om.•..
.... als
als "hostia"
gaan voor
voor de
de zonden
zonden
klooster,
mooi dood te gaan
van dezen
dezen tijd,
van
tijd, of om,
om,als
alsde
deziekte
ziektezezelaat
laatleven,
leven,ininrijke
rijkekleeren
kleereneen
eensoort
soortkloosterleven
kloosterleven in
in
te leiden.
leiden.Getrouwde
Getrouwdevrouwen
vrouwenzwoegen,
zwoegen,
behalve
voor
haareigen,
eigen,ook
ookvoor
voorO00
de wereld te
behalve
voor
haar
o s st
te en-nr ij k s c h ekinderen.
kin de re n. En haar mannen
rijksche
Oude
mannen betalen
betalen daarvoor
daarvoor het
het bagatelletje
bagatelletje van
van 17
17 millioen. Oude
tantes
den nood
nood der
der Duitsche
Duitschegeestelijken.
geestelijken.Een
EenTilburgsche
Tilburgschedame
dame
tantes worden
worden weer mobiel voor den
sticht met
met een
een frater
fratereen
eenheel
heel Ge
Gebeden
EenEen
rijke
gever
benoemt
sticht
be denverbond.
ve r bond.
rijke
gever
benoemtden
dendeken
dekenzijner
zijner
stad tot
a I moe
Enaan
aanhet
hetuitdeelen
uitdeelenvan
vande
dekleinere
kleinere en
engrootere
grootere
tot zijn
zijn persoonlijken
persoonlijkenaaal
moe z zen
e n i eier.
r. En
sommen
Een weduwe
weduwe van
van hooge
hooge familie
familie bedelt
bedelt tonnen
tonnen gouds
gouds bijeen
bijeen voor
voor
sommen komt
komt geen
geen einde. Een
de
zaak van
godsdienst en isis zoo,
zoo,trots
trotshaar
haareigen
eigenarmoe,
armoe,een
eender
derrijkste
rijksteweldoensters
weldoensters
de zaak
van den godsdienst
van Katholiek Nederland;
Nederland; wedijverend
wedijverend met
meteen
een(reeds
(reedsoverleden)
overleden)Eerste
EersteKamerlid
Kamerliduit
uitBrabant,
Brabant,
die om
die
om zijn
zijn voor
voor alle
alle goede
goedezaken
zakenaldoor
aldooropenstaande
openstaandebrandkast
brandkast beroemd
geworden ver
ver
beroemd is geworden
buiten
stad en
en gewest.
gewest.Eene
Eeneandere
anderevrouw,
vrouw,moeder
moedervan
vankinderen,
kinderen,in
ineen
eenonzer
onzergrootste
grootste
buiten zijn stad
Koning uit
uit tete
steden, bezoekt
bezoekt de
de afvallige
afvallige katholieke
katholiekehuishoudens
huishoudensen
enweet
weet er
er weer
weer Jesus
Jesus tot
tot Koning
roepen, beter en overtuigder,
overtuigder, dan
dan ooit
ooit te
te voren.
voren. Jonge
Jonge meisjes
meisjes van
vanedelen
edelenhuize
huizegeven
gevenfortuin
fortuin
en toekomst
toekomst prijs
prijs om aan
aan heidensche stadskinderen
stadskinderen den weg van
van het
het Evangelie
Evangelie te
te wijzen.
wijzen. En
En
zij
Bethanië,dat
datzoo
zootot
tothet
heteerste
eersteoefenhuis
oefenhuiswordt
wordtvoor
voorJeugdJeugdzij organiseeren
organiseeren zich
zich in een nieuw Bethanië,
leidsters in modernen
leidsters
modernen zin.
zin. Directeurs
Directeurs van
van reisbureaux
reisbureaux zinnen
zinnen op
opmiddelen
middelenom
omdedekatholieke
katholieke
hulp te
te komen.
komen. Medfci
Med:ciorganiseeren
organiseeren cursussen
cursussenvoor
voorpaters-missionarissen:
paters-missionarissen:
missie in Amerika
Amerika te hulp
hoe
wonden moeten
moeten verbinden
verbinden en
en ininziektegevallen
ziektegevallen eerste
eerste hulp
hulpmoeten
moetenbieden.
bieden.Delftsche
Delftsche
hoe ze wonden
studenten maken
maken plannen
plannen en bestekken
bestekken voor missiehuizen
missiehuizen en
en kapellen
kapellen in
in de
de missie.
missie.Wageningen
Wageningen
tracht
Amsterdam te volgen
volgen en
en zoekt
zoektde
debeste
besteontginningsmethodes
ontginningsmethodesvoor
vooreen
een
tracht reeds
reeds Delft en Amsterdam
katholieke landbouwonderneming
Suriname. Handelsreizigers
Handelsreizigers en bankbedienden
bankbedienden orgaorgakatholieke
landbouwondernemingin
in Suriname.
niseeren met een
een jonge
jonge bekeerde
bekeerde Israelitische
Israe1itische vrouw
vrouw de
de marktpreek
marktpreek op
op de
deNieuwmarkt
Nieuwmarkttete
niseeren
Amsterdam. Visschers
werk in den
den Haag
Haag veel
veelverder
verderuit.
uit.
Amsterdam.
Visschers en middenstanders breiden hetzelfde werk
Rotterdam volgt
katholieke debaters
debaters uit
uit den
den hoek
hoek
volgt ze
ze onmiddellijk na. Van
Van alle
alle kanten komen de katholieke
waar ook
zaak wordt
heelemaal niet slecht
slechtaf,
af,
waar
ook onze
onze goede
goede zaak
wordt aangevallen.
aangevallen. En
En zij
zij brengen
brengen het
het er heelemaal
staan ze tegenover
tegenover in
in de
de theologie
theologiegeschoolde
geschooldedominees,
dominees,ofofdedehandige
handigeopsnijers
opsnijersvan
van
ook al staan
ook
Dageraad. Leuzenroepers
Leuzenroepersen
enblaadjesverkoopers
blaadjesverkooperssturen
sturenonze
onzepropagandagenootschappen
propagandagenootschappen
de Dageraad.
trouwer straten
straten en
pleinen langs. En de
de Apologetische
Apologetische boekjes
boekjes vinden
vinden zoo
zoo een
een
hoe langer hoe trouwer
en pleinen
aftrek, die vroeger
vroeger onmogelijk
onmogelijk scheen.
scheen.
aftrek,
katholieke vaders
g rooot
Onze katholieke
vaders en
en moeders
moeders schuwen
schuwen de
de moeite
moeite en
en de
de offers
offersniet,
niet,die
die de
de gr
o t ee
ge zin n en
medebrengen.
vertrouwen
God
God
laat
bloeienenengroeien,
groeien,die
die
gezinnen
medebrengen.
Zij Zij
vertrouwen
opop
God
enen
God
laat
zeze
bloeien
zetot
toteen
eenmooi
mooibloemperk
bloemperkininZijn
ZijnNederlandschen
Nederlandschen
egelantiers met
vele roosjes
roosjes en
en zet
zetze
egelantiers
met hun vele
tuin bijeen.
bijeen. Een
Een medicus
medicus erbarmt
erbarmt zich
derr ssterfte
ter f te
Zuiden,sticht
sticht
tuin
zichover
overde
de kin
kin de
in in
hethet
Zuiden,
modelschool voor
voor vroedvrouwen,
vroedvrouwen, en
en ijvert
ijvert het
hetmortaliteitscijfer
mortaliteitscijfer der
der bewuste
bewuste groep
groep met
met
een modelschool
tientallen
omlaag.
Zie,
als
ons
percentage
in
de
bevolkingsstatistiek,
bij
de
laatste
volkstelling,
tientallen
Zie, als ons percentage de bevolkingsstatistiek, bij de laatste volkstelling,
voor het
wantererzitzitreeds
reedsvaste
vastelijn
lijninindedecijfers
cijfers voor
het eerst
eerst geen
geen verlies
verlies meer
meeraanwees
aanweesenendus
dus- want
zal gaan
gaan vertoonen,
vertoonen, weten
weten wij,
wij, aan
aan wie
wie wij
wij dit
ditzooal
zooalzullen
zullen
gestadige stijging
stijging zal
van lieverlede een gestadige
kat hol
i e k e s t staathuishoudkundigen
a a t h u i s hou d kun di gen in
in
danken. Moedig
treden
onze onze
danken.
Moedig
treden
katholieke
geleerde vergaderingen
vergaderingen tegen het
het natuurschennende
natuurschennende Neo-Malthusianisme
Neo-Malthusianisme en
en zijn
zijnpropaganpropagangeleerde
naar voren, gelijk
gelijk de
de katholieke
katholieke medici
medici voor
voor eenige
eenige jaren
jaren opkwamen
opkwamen tegen
tegen het
het moordmoorddisten naar
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geval van abortus provocatus, of wat
wat later
later front maakten
maakten tegen de
de libido
libido en
en de
de psycho-analyse
psycho-analyse
van FREUD.
FREUD. Maar
waar de wetenschap
wetenschap bewijzen
bewijzen geeft,
geeft, ook
ook meekunnen
mee kunnen en
en meewillen,
meewillen,
Maar dat
dat wij, waar
dat
toondende
devergaderingen
vergaderingen
van
Vereeniging
bevorderen
vanBeo
de Beoefening
dat toonden
van
de de
Vereeniging
tot tot
het het
bevorderen
van de
e fen i n g
der We
a p onder
Wett e n s c hhap
onderde
dekatholieken
katholieken van
van Nederland.
Nederland. Kent
Kentgij
gijook
ookde
destudiekringen
studiekringen
van
ontwikkelde vrouwen
vrouwenenenonze
onze
nieuwe
scholen
voor
maatschappelijkwerk
werkteteAmsterdam
Amsterdam
van ontwikkelde
nieuwe
scholen
voor
maatschappelijk
Kent gij
gij ook
ookhet
hetwoonwagenwerk,
woonwagenwerk,het
hetSint
SintFranciscus-liefdewerk
Franciscus-liefdewerkenenFrancisca
Francisca
en te
te Sittard?
Sittard? Kent
Romana?
bevoegder plaatse
plaatse daarover
daarover eens laten inlichten,
inlichten, en
en ge
gezult
zultvragen
vragen
Romana? Dan
Dan moet gij u ter bevoegder
met mij,
mij, waar
waar komen
komen toch al
al die
die bereidwillige
bereidwillige krachten
krachten vandaan,
vandaan, die zich
zich geven
gevenen
enblijven
blijven
geven
aan hun
hun broeders
broeders enenzusters
zustersin Christus
in Christus
onzen
Heer?
Waar
vandaankwam
kwamdie
die
geven aan
onzen
Heer?
Waar
vandaan
krachtige groep
groep R.K.
krachtige
RK. leekeverpleegsters,
leekeverpleegsters, trots
trots de
detegenwerking
tegenwerking van
vanmeer
meerdan
dan één
éénzijde,
zijde,
zieken
verplegen en herstellenden
herstellenden verzorgen
verzorgen in
in den
denwijkdienst,
wijkdienst, ofofininbijzondere
bijzondereverpleging
verpleging
zieken verplegen
of in
in eigen
eigenkleinere
kleinere ziekenhuizen?
ziekenhuizen?
Maar de
Katholieke Caritas
leggen. De
Deheeren
heerenvan
vanVincentius
Vincentius
Maar
de Katholieke
Caritas weet
weet er
er beslag
beslag op
op te leggen.
brengen
trouw hunne
hunne wekelijksche
wekelijksche bezoeken:
bezoeken: en
en bieden
bieden in
inbijna
bijnaalle
allenooden
noodeneen
eenwijs-georwijs-georbrengen trouw
zeer veel.
veel. Ik
Ik ga
ga hier
hierniet
nietalles
allesopnoemen;
opnoemen; wie
wiebelang
belangstelt
stelt
ganiseerde hulp.
ganiseerde
hulp. En
En zoo
zoo is
is er nog zeer
in dit
dit soort
soort werk
werkvrage
vrage eens
eens aan:
aan: de
degraphische
graphischevoorstelling
voorstellingvan
vanhet
het„R.K.
"RK.maatschappelijk
maatschappelijk
Hulpbetoon
Amsterdam" vervaardigd
vervaardigd op
het Centraal
Centraal Bureau
Bureau van
van den
denArmenraad.
Armenraad.
Hulpbetoon te Amsterdam"
op het
Leeken zijn
zijnhet
hetook
ookweer
weerdie
diehet
hetvurigst
vurigstmeeijveren
meeijverenvoor
voorde
deoopenbare
a c ram ent sspe nbareSSacrament
pro
te Laren,
Laren, te
te Maastricht
Maastricht en
zoovele andere
andere plaatsen
Zuiden; en
en
p
r o ces
c e sssiieess te
en op zoovele
plaatseninin het
het Zuiden;
die
het eigenlijk
eigenlijk ons Ministerie
Ministerie nog
nog een
een beetje
beetje kwalijk
kwalijk nemen,
nemen, dat
dat het
het zoo
zoo gauw
gauw voor
voor het
het
die het
protest-kabaaItje daartegen
moeten wijken,
wijken, maar
maar dan
dan voorloopig
voorloopigweer
weermaar
maar
protest-kabaaltje
daartegenheeft
heeft gemeend
gemeend te moeten
echt
bezadigd den
nachtelijken ststillen
i 11 enomgang
0 m ga gaan
n g gaan
houden:
naar
aloudeAmstelAmstelecht bezadigd
den nachtelijken
houden:
naar
aloude
hol i e k ennredamsche
nieuw
Bredaasch
model.
Leeken
zijn zijn
het die
redamschezede
zedeofofnaar
naar
nieuw
Bredaasch
model.
Leeken
het de
die Kat
de Katholieke
d a g ent
e n, zoo
dag
zoo diocesane
diocesane als
als nationale,
nationale, lieten
lieten slagen;
slagen; leeken
leeken zijn
zijn het,
het,die
diededeAmsterdamsche
Amsterdamscheenen
Bossche EEu
h e Congressen
Con g r e s sen
tot massale
die massale
betoogingenhebben
hebben
tot die
betoogingen
Bossche
u cchhar
a r ii ss ttii s cc he
gemaakt, waarvan
heugenis bijblijft.
bijblijft. Leeken
Leeken zijn
zijndedeAmsterdamsche
AmsterdamscheCongregatieleden
Congregatieleden
gemaakt,
waarvan de
de heugenis
hun van
van het
het
van
„pioniers" en "beschermers"
van alle
alle standen
standen der St.
St. Ignatius-Parochie,
Ignatius-Parochie, die
die als
als "pioniers"
„beschermers" hun
nuvoortaan
voortaanvvasthouden.
Een klein
klein
opzoeken, terugbrengen
terugbrengen en
en nu
geloof afvallige standgenooten opzoeken,
as thouden. Een
legertje
vrouwen en
en mannen,
mannen, bezoeken
bezoeken naast
naast de
de Aalmoezeniers
Aalmoezeniers de
deR.K.
RK.gevangenen
gevangenenenen
legertje leeken, vrouwen
in hechtenis
hechtenis genomenen,
genomenen, en
en wisten
wistenonlangs
onlangseindelijk
eindelijkdezelfde
dezelfderechten
rechtenteteverkrijgen
verkrijgenals
alseen
een
neutraal Genootschap,
kostbaarste onderdeel
ouder neutraal
Genootschap, en
en doen zoo het kostbaarste
onderdeel der
der RRe
e ccia
1 a s s eeer
e r iing.
n g.
Onze R
Sta aspar
t spat ij
r twist
ij wist
Christelijkeninvloed
invloedopopons
onslandsbestuur
landsbestuur
Onze
R. K. Staat
denden
Christelijken
te handhaven
handhaven in
in streng-confessioneele
streng-confessioneele isoleering,
isoleering, maar
maar loyale
loyale arbeidsgemeenschap
arbeidsgemeenschap met de
de
te
twee andere rechtsche partijen.
partijen. Zeer zeker vertoont
vertoont onze
onze partij
partij een
een rechter
rechter en
en linker
linker vleugel;
vleugel;
wij hopen
hopen dat het
het zoo
zoo blijven
blijven mag
mag en
en de
deeenheid
eenheidererniet
nietdoor
doorworde
wordeverbroken.
verbroken. In
In dubiis
dubiis
wij
libertas, in
in certis
certis unitas,
unitas,ininomnibus
omnibuscaritas.
caritas. Dat is
is vooral
vooral moeilijk
moeilijk natuurlijk
natuurlijk in de
de sociale
sociale aanaankomen hier
hier dan
dan ook
ook aanhoudend
aanhoudend wrijvingen
wrijvingen en botsingen
botsingen voor.
voor.
gelegenheden van thans. En er komen
Zoowel tusschen
tusschen de ideeëngevende
ideeëngevende geleerde
geleerde raadslieden,
raadslieden, als
als de
depraktische
praktische partijpartij- en
engroepgroepZoowel
leiders. Over
Over de
de Bedrijfsraden,
Bedrijfsraden, toch niets dan een logische consequentie
consequentie uit
uit het
het Paaschmanifest,
Paaschmanifest,
was
roerend eens in
in tijden
tijden van
van voorspoed.
voorspoed. Maar
Maar de
de malaise
malaise kwam.
kwam. En
En toen
toen leerde
leerde de
de
was men het roerend
werkman
wonder trouwens.
trouwens. Want
Want het
het kost
kost zure
zure zelfverzelfverwerkman zijn
zijn ware
ware vrienden
vrienden kennen.
kennen. Geen
Geen wonder
zakenslecht
slechtstaan,
staan,niet
nietkarig
karigteteworden
wordenvoor
voorjejearbeiders.
arbeiders.Maar
Maarideaal
ideaal
loochening, als
als jejezaken
loochening,
RK. werkgevers
werkgevers meende
En een
een groot
groot
Christelijk? De
Christelijk?
De geestelijke
geestelijkeleider
leidervan
van de
de R.K.
meende van
van niet.
niet. En
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Maastrichtsch
men den arbeider
arbeider niet
niet laat
laat deelen
deelen in
in
Maastrichtschwerkgever
werkgeverzei
zeiin
in zijn
zijn dissertatie,
dissertatie, dat
dat als
als men
de gulle
men verplicht
verplichtisis hem
hem ook
ook niet
niet te
te laten
de
gulle winsten
winsten der hoog-conjunctuur,
hoog-conjunctuur, men
laten deelen in de
de
misère der
der slechte
slechte jaren.
ontwikkeling der
der Bedrijfsraden
zal dus
misère
jaren. De
D~ publiekrechtelijke
publiekrechtelijke ontwikkeling
Bedrijfsraden zal
dus nog
nog
wel een beetje
wel
beetje groeitijd
groeitijd noodig hebben. En
En misschien
misschien isis dat
dat maar goed ook. Zoolang
Zoolang de
consude
menten even
even onveilig
onveilig zijn
zijn bij
mwten
bij de
de Economische
Bedrijfsorganisatie als
bij de Fabrieksraden
Economische Bedrijfsorganisatie
als bij
Fabrieksraden
v~rtrouw~n
maar half.
bindendverklaring van
van het
het collectief
collectiefarbeidscontract
arbeidscontract
vertrouwen zij
zij de zaken maar
half. Zelfs de bindendverklaring
lijkt in
in een tijd,
lijkt
tijd, dat
dat patroons
patroons en
en arbeiders
arbeiders met
met bosjes
bosjes uit
uithun
hunvakorganisatie
vakorganisatie wegloopen,
wegloopen, tot
tot
de
pia vota
votatetebehooren,
behooren,zoodat
zoodatwe
wehet
hettijdelijk
tijdelijknog
nogmet
methet
hetlangz
langzaam
gegroeide,
de pia
aa m historisch
historisch
de
oerstevige vakorganisatie,
vakorganisatie, en
het vrije
vrije collectieve
collectieve arbeidscontract
arbeidscontract zullen
zullen moeten
moeten stellen.
stellen.
de oerstevige
en het
En als
de kwestie
En
als dan
dan ondertusschen
ondertusschen de
kwestie van
van de dubbele
dubbele leiding
leiding onzer
onzer R.
R. K.
K.werknemers,
werknemers, in
ineen
een
mooie synthese van
van StandsStands-en
enVakorganisatie
Vakorganisatie zal
zal zijn
zijn opgelost,
opgelost, wordt,
wordt, onder
onder Gods
Gods zegen,
zegen,door
door
h::t
van vele
veleoffertjes
offertjesaan
aanalle
allezijden,
zijden,misschien
misschiendedekans
kansrijp,
rijp,ininrustiger
rustigertijden
tijdennog
nogeens
eens
het brengen van
opnieuw ons katholiek
katholiek solidariteitsbeginsel tot
tot fundament
fundament te
te maken
maken van
van een
een alomvattende
alomvattende proprobevrediging. Nun ware
ducenten en consumenten
wäre eses zu
zuschon
schöngewesen:
gewesen: es
es hat
hatnicht
nichtsollen
sollensein.
sein.
ducentenconsumenten-bevrediging.
Neen: onze
onze leeken
leekenweten
wetenhet
hetzelf
zelfook
ookwel,
wel,dat
datzezenog
nogniet
nietallemaal
allemaalhelden
heldenen
envoorbeelden
voorbeeldenzijn.
zijn.
Maar leeken
leeken waren
warenhet
hettoch
tochweer,
weer,die
die het
het eerst
eerst K
Kat
Maar
at hol
h o l ie
i e kkeCu
e C u rr ssus
us sen
se n
v
o
or
e r s den
de n k
e n den
d e n organiseerden,
voo r aanndder
ken
organiseerden, en vele
vele ervan
ervan nag
nóg organiseeren,
organiseeren, en dat
dat
vraagt moed,
moed, want
want men
men wordt
wordt erom
erom gehoond.
gehoond.Leeken
Leekenwaren
warenhet,
het,die
die de
de R. K.
vraagt
K. VVo 01 Ikkssv e r ss ii te
t e ii ten
t e n tot
u nn i ver
tot bloei
bloeibrachten.
brachten. Leeken,
Leeken,die
dieaan
aanneutrale
neutraleVolksuniversiteiten
Volksuniversiteiten curcursussen gaven
gavenover
overdedeKatholieke
Katholieke
Kerk.
Leeken
waren
Geloof
Gel
00 fen
Wettee nnsussen
Kerk.
Leeken
waren
het het
die die
de de
en We
sc
stand hielden
hieldenen
ennu
nuonlangs
onlangsteteArnhem
Arnhemcentraliseerden.
centraliseerden. Leeken
Leeken in de
de
s c hap
h a ppen
p e n in stand
laatste jaren
jaren meer
meer en
en meer:
laatste
meer: die
die onze
onze hoe
hoelanger
langerhoe
hoemeer
meerkatholiek-wordende
katholiek-wordendedagbladpers
dagbladpers
tot een
een apostolaat
apostolaat weten
weten te
te maken,
maken, waar
waar Sint
SintPaulus
Pauluszich
zichzeker
zekerdaarboven
daarbovenover
oververheugt.
verheugt.
het is
En het
is hier
hier zeker
zeker niet
niet ongepast
ongepast even
even een
eeneeresaluut
eeresaluut te
te brengen
brengen aan
aan die
die zwoegers
zwoegers met
metde
de
pen,
p~n, niet slechts aan den élite-staf
élite-staf onzer
onzer grootste
grootste bladen,
bladen, maar
maar ook
ook aan
aan de
de vele
velehooggestemde
hooggestemde
hardwerkers
hardwerkers der kleinere
kleinere locale
locale katholieke
katholieke kranten.
kranten.
En hoe de
leee kk e n-k uu nn s ten
zich weer
weer Apostelen
Apostelen voelen,
voelen, dat
dat zien
zien wij
wij het
het
de le
t e n aa ars
a r s zich
Sc Schilder
h i I der s, die
dieons
onsalalde
deApostelen
Apostelen
duidelijkst
aanonze
onzeschilders
schilders
kerkenbouwers.
duidelijkst aan
enen
kerkenbouwers.
van
van Christus,
Christus, en Christus
Christus zelven en Zijne
Zijne Moeder
Moeder Maria,
Maria, en Advent,
Advent, Kerstmis
Kerstmis en
enKruisweg
Kruisweg
bijna al
al de
de katholieke
katholieke devoties
devoties voor-mediteeren,
voor-mediteeren, die
dieons
onsmoeilijke
moeilijkegroote
grootestappen
stappenleeren
leeren
met bijna
zetten op den
den pelgrimsweg
pelgrimsweg der
der heiligheid,
heiligheid, die
die ons
ons leeren
leeren bidden
bidden uit
uitkindergelaat,
kindergelaat, die
die ons
ons
zetten
Christelijk
Christelijk leeren
leeren arbeiden
arbeiden uit
uitwerkerskoppen,
werkerskoppen,leeren
leerenschouwen
schouwende
debovenzinnelijke
bovenzinnelijke waarwaarheden in en
e n bbo0 uuwe
ofze
ze dan
dan
en door
door de
dekleurige
kleurige dingen
dingender
derwerkelijkheid.
werkelijkheid. KKeerrkken
we rr s,
s, of
de Middeleeuwsche
Middeleeuwschevormen
der Gotiek te moeten
moeten handhaven
handhaven ook
ook voor
voor den
den uitbloei
uitbloei
meenden: de
vormen der
adoratie, dan wel nieuwe gestijlde
gestijlde ruimten
ruimten te
te mogen
mogenlaten
latenverklaren
verklaren door
doornieuwen
nieuwen
onzer nieuwe adoratie,
van licht,
licht, dat
dat uitbeeldt
uitbeeldt de
de genade;
genade; en
endie
diezoo
zooeen
eennieuwen,
nieuwen,vrijeren
vrijerenkerkvorm
kerkvorm schiepen;
schiepen;
val van
kerkelijke ccomponisten
0 m pon i s ten
verder
die eeredienst
den eeredienst
opluisteren
met
hun
somsgeniale
geniale
de kerkelijke
verder
die den
opluisteren
met
hun
soms
meesterstukken van muziekmissen;
0 rk
k eest
dir
i
gen
ten,
over
heel
Europa
en
Amerika
muziekmissen; or
s t d i r g e n t e n, over heel Europa en Amerika
gezocht en toegejuicht,
e r ssen
en aact
de di
di cc hh tter
samen,die
dieons
onsnieuwe
nieuweBijbelsche
Bijbelsche
toegejuicht, of
of de
c t eeuurrsssamen,
spelen als
als de
deParadijsvloek
Paradijsvloekschonken
schonkenofofVONDELS
VONDELS heilige
levendengloed
gloedinademinademspelen
heilige stukken weer levenden
den en
en Sint
SintFranciscus-spelen
Franciscus-spelen concipieerden
concipieerden of
ofdedeoude
oudemiddeleeuwsche
middeleeuwscheMysteriespelen
Mysteriespelen
opvoerden.
devote verzen
verzenen
engebeden.
gebeden. Sc
S c hh rr ijijver
verss
opvoerden. Dichters
Dichters ten
ten slotte
slotte van
van missiespelen,
missiespelen, devote
en
s
c
h
r
ij
f
s
t
e
r
s
van
middeleeuwscheen
e n s c h r ij f s ter s van middeleeuwsche- en zestiende-eeuwsche historische
historische romans,
romans,bebe-
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werksters van legenden of
of moderne
moderne zielkundig
zielkundig ontlede
ontlede geschiedenissen
geschiedenissenen
entafereelen.
tafereelen.BlijspelBlijspelen
treurspeldichters,
van
en treurspeldichters,
DanDanteverklaarders,
te ver kl a a r der s, VVondeltoelichters,
0 n del toe 1 i c h tervooral
s, vooral
van
groot-didaktiek. Zie, dat
dat zijn
zijn even
evenzoovele
zoovelekatholieke
katholieke leekentaken
leekentaken van
van den
denlaatsten
laatstentijd,
tijd,
zijn groot-didaktiek.
waarin ze vaak
vaak met priesters
priesters en
en kloosterlingen
kloosterlingen wedijverden,
wedijverden,ofofwaaraan
waaraan alle
alle drie
drie samenwerkten.
samenwerkten.
111.
III.
hebben inindeze
deze2525
jaar
Nederlandsche
geschiedenis
ende
deinin
Wat hebben
jaar
Nederlandsche
geschiedenis
de rdee 1religieuzen
i g i e u z e n en
arbeid bezige ge
gee est
voorden
denbloei
bloeivan
vanons
onskatholieke
katholiekegeloofsleven
geloofslevengebeden,
gebeden,
stillen arbeid
s t e el
1 ijijkken
e n voor
gestreden; geduld,
geduld, gedacht
gedacht en
engedaan;
gedaan; gesticht,
gesticht,gesterkt
gesterktenengestaald?
gestaald?Ziedaar
Ziedaareen
een
geleden, gestreden;
vraag, waarop
antwoord moet wagen. Ten
Ten eerste
eerste merk
merk ik
ik dan
dan op,
op,dat
datover
overhet
hetalgealgevraag,
waarop ik
ik nog
nog het antwoord
in de
de katholieke
katholieke Kerk
Kerk op
op de
de 400 geloovigen
geloovigen één
éénreligieuze
religieuzeroeping
roepingvoorkomt;
voorkomt;maar
maarhier,
hier,in
in
meen in
het bijna
bijna één
één op
opde
dehonderd
honderd!
Gaan wij
wij nu
nu even
even de
deverschillende
verschillendegroepen
groepenna.
na.
Nederland, is het
! Gaan
Ik begin
begin met
met de
desympathiekste
sympathiekste van
van allen:
allen: de
dek
loos terzzus
ter
die in
in alle
alle
klooster
us te
r ss die
Ik
steden en
en dorpen
dorpen van
van eenige
eenige beteekenis
beteekenis niet
niet slechts
slechts een
een school,
school,maar
maar ook
ookbijna
bijna altijd
altijd een
een
steden
ziekenhuis, een oude mannenmannen- en
en vrouwenvrouwen- of
ofdamesdames-en
enheerenhuis
heerenhuishebben.
hebben.Hoeveel
Hoeveeloffers
offers
ziekenhuis,
de wanden
wanden van
vandie
diehuizen
huizenaanschouwen,
aanschouwen,weet
weetniemand;
niemand;maar
maardat
datandersdenkenden
andersdenkenden
van liefde de
over het
hetalgemeen
algemeenliever
lieverdoor
doorRoomsche
Roomschenonnetjes
nonnetjesverpleegd
verpleegdworden
wordendan
dandoor
doordiaconessen
diaconessen
ongeloovige verpleegsters
verpleegsters is een
een feit,
feit, dat
dat nog
nogalalwelsprekend
welsprekend is.
is.
of ongeloovige
maakte uu ooit wat
Oversten
Lezer, maakte
wat nader
nader en
en dieper
dieper kennis
kennis met
met een
een of meer Algemeene
Algemeene Oversten
van onze
onze grootere
grootere zustercongregaties
zustercongregaties en
stondt gij
gij niet
niet versteld
versteld van zulke
zulke sterke
sterke vrouwen?
vrouwen?
van
en stondt
zijn niet
niet allen
allen even
even glorieus
glorieus voor
voorhare
hare taak
taak berekend,
berekend, maar
maar ik
ik ken
ken toch
toch in
inde
dewereld
wereld
Zeker, ze zijn
vrouwenpositie, die
die aanleiding
aanleiding en
en opvoeding
opvoedinggeeft
geefttot
totzulk
zulkeen
eenbreede,
breede,weelderige
weelderige
geen enkele vrouwenpositie,
ontplooiingvan
van grootwaardige
grootwaardige menschelijkheid.
menschelijkheid.Achter
Achterde
dewerkende
werkendekloosterzusters
kloosterzustersgaan
gaanschuil:
schuil:
ontplooiing
de
besschouwen
c hou wen
omhoog
biddend,
handenten
tenhemel
hemelheffen
heffen
d e,de,
die, die,
zichûch
naarnaar
GodGod
omhoog
biddend,
dede
handen
de be
als Mozes op
op den
den berg,
berg, terwijl
terwijl de
de andere
andere streden;
streden; en
en die
dieer
eralles,
alles,alles
allesaan
aan geven,
geven,om
omde
denieuwe
nieuwe
Sodoma-wereld
dienentot
totrechtvaardigen,
rechtvaardigen, tL
terwille
wie God,
God, op
op het
hetsmeeken
smeeken van
van
rwille van
van wie
Sodoma-wereld te dienen
Abraham haar
haar moge sparen; en die dus met Paulus
Paulus het
het Lam
LamGods
Godsook
ookininzijn
zijnoffertaak
offertaak
nieuwen Abraham
navolgende, in
in hare
harelichamen
lichamenaanvullen
aanvullen wat
watereraan
aanChristus'
Christus'uitboetend
uitboetendlijden
lijdenontbreekt,
ontbreekt,
navolgende,
(want
staat er
Colossensen, i,I,24,
24,ook
ookvolgens
volgensdedeLeidsche
Leidsche
vertaling!).Waarlijk,
Waarlijk,van
van
(want dat
dat staat
er in Colossensen,
vertaling!).
de Gemeenschap
Gemeenschap der
der heiligen
heiligen ofofdedebovennatuurlijke
bovennatuurlijkeuniverseele
universeeleSolidariteit
Solidariteitheeft
heeft WILLIAM
WILLIAM
JAMES
iets begrepen;
begrepen; onze
onzeNederlandsche
Nederlandschegescheiden
gescheidenbroederen
broederenininChristus
Christusbeginnen
beginnen
JAMES nooit iets
er zoo zoetjes
zoetjes aan
van te
te bevroeden;
bevroeden; sommigen
sommigen hunner
hunner beseffen
beseffen althans,
althans, dat
dat hier
hier
aan toch
toch iets
iets van
een probleem
probleem huivert,
huivert, dat
dat van
van hunne
hunne zijde
zijdenog
nognooit
nooitvoldoende
voldoendeisisaangedurfd
aangedurfdofofdoorgedacht.
doorgedacht.
Maar
- neen
neen ook
- ook
mannen
zuiverconte
contemMaarniet
nietalleen
alleenvrouwen,
vrouwen,
mannen
zijnzijn
er,er,
diedie
tottot
hethet
zuiver
mplatieve
ûch binnen
binnen hun
hun clausuur
clausuur terugtrekken,
terugtrekken, om
om stil
stil te
te zijn
zijn bij
bij God.
God.
platieve leven zijn geroepen en zich
Hier vooral bloeit de mystiek
die de
de jagende
jagende wereld
wereld niet
niet waardig
waardig is
is te
te kennen.
kennen.
mystiek in volle weelde, die
Hier dichten nieuwe
nieuwe Hadewychs
Hadewychs haar
haar stamelende
stamelende poëmen;
poëmen; hier
hierontleden
ontledenzonen
zonenvan
van RuysRuYSBROECK
geschouwde heerlijkheden,
heerlijkheden, hier
hier schrijven
schrijven naneven
naneven van
van THOMAS
VAN KEMPEN
KEMPEN
THOMAS VAN
hun geschouwde
BROECK hun
hun
bezonken wereldwijsheid
wereldwijsheid neder.
door de
de geschriften
geschriften van
van Dom
DOM GUERANGER
GUERANGER en zijn
zijn
hun bezonken
neder. En door
zonen
zóó het
het eerst
eerst de
de Liturgische
Liturgische Beweging
Beweging begonnen,
begonnen, die
die ten
ten onzent
onzenthet
hetvroegst
vroegstdoor
door
zonen is zóó
de Dominicanen
Dominicanen werd
werd opgevangen.
opgevangen. En
Envan
vanOosterhout
Oosterhoutgaat
gaatheimwee
heimweenaar
naarEgmond
Egmonduit,
uit,waar
waar
Neêr1ands
de door
door Graaf
Graaf DIRK
reg
DIRK 11
g aale
1eAbd y
II van Holland gestichte re
Neêrlands oudste monniken in de
ons hebben
hebben voorgeleefd,
voorgeleefd, en
en waar
waar weldra
weldra Neêrlands
Neêrlands nieuwste
nieuwste monniken
monniken weer
weerzullen
zullenverder
verder
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bidden; en dan
bidden;
dan zal
zal Nederland
Nederlandweer
weernaar
naar St.
St.Adelbertsput
Adelbertsput en
en Onze
OnzeLieve
LieveVrouw
Vrouwvan
vanHeiloo
Heiloo
ter bedevaart
e 1 gg rr i m
m s ooor
vanMARIA
MARIA zijn
zijn bij
bij ons
onskatholieken
katholieken
or den
ter
bedevaart gaan.
gaan. Want
Want ja,
ja, de
de ppel
den van
nog in
nog
in eere.
eere. Wat
Wat de
demoderne
modernewereld
wereld ook
ook sspotte,
wij schamen
schamen ons niet
niet te
te gelooven
gelooven aan
aan
po tte, wij
genade-oorden. En juist
genade-oorden.
juist de
dekloosterlingen
kloosterlingenzijn
zijngewoonlijk
gewoonlijkdoor
doorhun
hunclausuur
clausuur de
deaangewezen
aangewezen
bevorderaars
contemplatie en actie vereenigen, doen hierhierbevorderaarsdaarvan.
daarvan.Ordes
Ordesen
en congregaties,
congregaties, die
die contemplatie
aan mee.
e
aan
mee. Zoo
Zoohebben
hebbende
dewaardige
waardige zonen
zonen van
van den
den H.
H.Alfonsus
Alfonsus bij
bij Roermond
Roermond hunne
hunne LLi ieevve
V
rou wvan
van
a nWerd
d. Werd
daardoor
hunner
begaafdsteijveraars
ijveraars geïngeïnVrouw
hethet
Z a nZd.
niet niet
daardoor
eeneen
hunner
begaafdste
spireerd tot zijn
Geschiedenis der Nederlandsche
spireerd
zijn Geschiedenis
Nederlandsche Maria
Maria-devotie
zeven kloeke
kloeke deelen?
deelen?
devotie in
in zeven
Trouwens
bevordering der
der Maria-devotie
Maria-devotie werken
werken zij met de
de zonen
zonen van
vanIgnatius
Ignatius
Trouwens in de bevordering
te zamen.
zamen. De
Orde van
vanDomiDomien Dominicus eendrachtig
eendrachtig te
De Rozenkrans-broederschap
Rozenkrans broederschap en de 3de
3de Orde
Heilige Familie der
Paters Redemptoristen,
de Maria-Congregaties
nicus, de Heilige
der Paters
Redemptoristen, en
en de
Maria Congregaties der Jezuieten
zijn de kanalen, waarlangs
kloosterstilte gerijpte
gerijpte devotie
devotiehaar
haar weg
wegvindt
vindtnaar
naarde
deleekenleekenwaarlangs de in de kloosterstilte
geloovigen
ookeen
eenbeetje
beetjeonder
onder
geloovigen daarbuiten.
daarbuiten. Meer
Meer en
en meer
meer komt
komtin
insommige
sommigedezer
dezerkringen
kringen- ook
invloed
vanGRIGNON
GRIGNON DE
naar voren:
voren:dat
datMARIA
MARIA onze
algemeene
invloed van
DEMONTFORTMONTFORT de
de overtuiging
overtuiging naar
onze algemeene
Voorspreekster
dringt er van
van sommige zijden
zijden op
op aan,
aan, dat
dat deze
deze leer
leertot
totdogma
dogmazou
zou
Voorspreeksteris,
is, en
en men
men dringt
worden verheven, terwijl
zoover komt,
komt, de
deformuformuterwijl anderen
anderen daarentegen
daarentegen opmerken
opmerken dat,
dat, eer
eer het zoover
leering dezer vrome overtuiging nog heel
heel wat
wat aan
aan theologische
theologische precisie,
precisie,en
ende
debewijzen
bewijzenervoor
ervoor
nog heel
heel wat
wat aan
aan grondigheid
grondigheid zullen
zullen moeten
moeten winnen.
winnen.
Aan
r devan
vanFranciscus
Fr anc i s hebben
c u s hebben
de Paters
Franciscanen en
en
Aan de
de Der
De rdeO
de Orde
de Paters
Franciscanen
Capucijnen, een
een dergelijken
dergelijkenmachtigen
machtigenhulptroep,
hulptroep,die
diesterk
sterkonder
onderhun
hunreligieuzen
religieuzeninvloed
invloedstaat,
staat,
en de
de specifieke
specifieke Franciscus-deugden
Franciscus-deugden met
metgretigheid
gretigheidoverneemt
overneemtén
énweer
weerverder
verderdraagt.
draagt.Wat
Wat
de
macht van
vanéén
éénstichtend
stichtend
bezield
redenaarvoor
voorzulk
zulkeen
eenbeweging
bewegingbeteekent,
beteekent,heeft
heeft
de macht
en en
bezield
redenaar
Nederland
de laatste
laatste jaren
jaren tot in
in zijn
zijn kleinste
kleinste stadjes
stadjes en
en dorpjes
dorpjes ervaren.
ervaren. Misschien
Misschien nog
nog
Nederland in
in de
derApostolische
Apostolischewelsprekendheid
welSprekendheidgaven
gavende
de Paters
Pat ers
sterker
bewijs van
vandedewonderkracht
wonderkrachtder
sterker bewijs
der H. Har ten, die een Zuid-Amerikaanschen medebroeder hier in het land de IntroIntro-derH.atn,iZud-Amerkansch boderinhtla
nisatie van
enen
diedie
- hoewel
hoewel Fransch
Fransch sprekend
eenonveronvervan het
het H.Hart
H.Hartlieten
lietenprediken;
prediken;
sprekend- een
getelijken
indruk maakte.
maakte. Gezocht
Gezochtzijn
zijnaltijd
altijd
weer
vaak
ietwat
Zuidelijkaandoende,
aandoende,
getelijken indruk
weer
dede
vaak
ietwat
Zuidelijk
maar
pakkende missiepreeken
ers Re
Red
mp
De liefst
liefst
maar het volk pakkende
missiepreeken van
dee m
vanvele
velePat
Paters
p ttor
o r is
i s ten.
t e n. De
gehoorden
onder
de
Jezuieten
ontwikkelden
hier
te
lande
het
ietwat
vrijer
conferentie-genre
gehoorden
de Jezuieten ontwikkelden hier te lande het ietwat vrijer conferentie-genre
van Lacordaire
Lacordaire en
de Ravignan,
Ravignan, en
en werkten
werkten zoo
zoomeer
meerop
opde
debeschaafde
beschaafde kringen.
kringen. De
De
van
en de
de v 0o tie
hetH.H.Hart
Harvan
t van
Jezus
ook
Nederland, door
door de
de Sociëteit
Sociëteit van
van
t i e tot
tot het
Jezus
is is
ook
in in
Nederland,
Jesus voor
voor elk
elk nieuw
nieuwgeslacht
geslachttelkens
telkensweer
weervernieuwd;
vernieuwd;en
endededaaruit
daaruitvanzelf
vanzelfvoortkomende
voortkomende
en boeteplicht,
boete plicht,dededaarin
daarinvanzelf
vanzelfoplevende
oplevendezielenijver
zielenijverenenhet
hetgebedsapostolaat
gebedsapostolaat
offerstemming en
hier alom
alom de
de troostende
troostende vruchten
vruchten van.
van.
zijn er ook hier
Jezuieten en Redemptoristen
Redemptoristen zijn
zijn verder
verder de
deaangewezen
aangewezen Re
Re trait
tra i e-g
t e-ge evver
s:
Jezuieten
e r s:
althans -vanvan
persoonlijke
verdienstenafgezien
afgezien—- daartoe
daartoevan
vanhuis
huisuit
uithet
hetbest
bestgeoutilleerd.
geoutilleerd.
of althans
persoonlijke
verdiensten
Zij bouwden
bouwden dan ook de
de Retraitenhuizen
Retraitenhuizen voor de leeken
leeken van
van allen
allen staat
staat en
en stand,
stand, en
ende
denog
nog
Zij
beginner van
van dit
dit werk
werk heeft
heeft daarmee
daarmee aan
aan Katholiek
Katholiek Nederland
Nederland een
een dienst
dienstbewezen,
bewezen,
levende beginner
moeilijk zijn
zijn weerga
weerga vindt.
vindt. Want
Want wat
wat al
al vurigheid
vurigheiduit
uitde
degesloten
geslotenretraites
retraitesover
overdedeparochies
parochies
die moeilijk
I92Inamen
namen12000
I2000werklieden
werklieden
neerkwam, dat
met geen
geen pennen
pennen tetebeschrijven.
beschrijven. Alleen
Alleen inin1921
neerkwam,
dat is
is met
gesloten retraite
retraite deel.
deel. Maar
Maar verder
verderbrengen
brengende
dereeds
reedslanger
langerbestaande
bestaandepriesterretraites,
priesterretraites,
aan een gesloten
kloosterretraites, Seminarie- en College-retraites,
College-retraites, pensionaatpensionaat- en
en ziekenhuis-retraites
ziekenhuis-retraites periodiek
periodiek
kloosterretraites,
ieder jaar
weer een
een vloed van
van verreining
verreining en
en een
een stroom
stroom van
van zegen,
zegen, stuwing
jaar weer
stuwingtot
totJesus-navolging
Jesus-navolging
-

-

-
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en
en aandrang
aandrang tot
tot geloofsverbreiding
geloofsverbreiding over
over allen,
allen, die
die zich
zich gewillig
gewilligaan
aan die
dieoefeningen
o;:feningenovergeven.
overgeven.
Met
Met de
de Dominicanen
Dominicanenen
ende
deSeculiere
SeculiereGeestelijkheid
Geestelijkheid in
inzijn
zijnonmiddellijk
onmiddellijkgevolg,
gevolg,onderondernam
toeneen
eenleek
leekeenmaal
eenmaaldedeklaro:::n
klaroenhad
hadgestoken
gestokenvoor
voorde
d e bb enam een
een zoon
zoon van
van IGNATIUS,
IGNATIUS, toen
er
1
a
n
d,
het
begin
der
praktische
uitvoering
in
de
hoogste
kringen,
Ne de
der I n
het begin der praktische uitvoering in de hoogste kringen,
kk eer
e e rin
i ng gvan
van Ne
door zaalconferenties
zaalconferenties en retraites
retraites voor andersdenkenden.
ander3denkenden. Onmiddellijk
Onmiddellijk daarna
daarna gaf
gaf de
de Bisschop
Bisschop
door
van
van Haarlem
Haarlem gehoor
gehoor aan
aan een verzoek,
verzo;:k, om
om voor
voor de
de laagste
laagste kringen,
kringen, waar
waar de
de ouderen
ouderennog
nogniet
niet
te winnen
winnen zijn,
zijn, tot
tot de
de kinderen
kinderen te mogen gaan. En zoo werd weer
te
weer opgericht
opgericht het
het 00 uud-C
d-Ch hr ri si sI ijijkk Cate
Cat ce h
c hum
t, eerst
e;:r3tkinder-catechumenaat,
kinder-catechum;:naat, waaruit
waaruit vanzelf
vanzelf een
een vakvaktt e 1
u m eennaaaa t,
catechumenaat,
d.w.z. een
een groep
catechumenaat, d.w.z.
groep vakscholen
vakscholen voor
voor jongens
jongens en meisjes
mûsjes groeit,
groeit, die
dieop
ophunne
hunne
b;:urt weer
weer afleggers
afleggers naar
naar de
missielanden zullen
uitzenden en
en zoo
zoozullen
zullenleveren
leverendedeware
ware
beurt
de missielanden
zullen uitzenden
Kruisvaarders van
vanonsen
onzentijd.
tijd. En
En na
na deze
dezebeide
bûdeeerste
eerstevoorstooten,
voorstooten,valt
valthet
hetnunubetrekkelijk
betrekkelijk
Kruisvaarders
gemakkelijk:
de tusschen
gemakkelijk: de
tusschen de uiterste
uiter3te flanken
flanken nog
nog liggende
liggende middenklasse
middenklasse in de
de beweging
b;:weging
betrekken, met
met kerkconferenties,
kerkconferenties, lectuurzending,
lectuurzending, enz.
enz.
te betrekken,
c hhap
a p werkten
:
k er
k e we
wetteenns sc
werktenbijna
bijnaalaldedegroote
grooteMannen-Ordes
Mannen-Ordesinin:
Op de
de ke
r kkeI
e l ijij ke
Franciscanen, Capucijnen,
Augustijnen;
maar
in de
U Uni
n i ver
a i re e
Franciscanen,
Capucijnen,Redemptoristen,
Redemptoristen,
Augustijnen;
maar
in de
ver si
si tt air
wett ee nn ss cc hhap
blinkenvooral
vooraluit
uitde
deDominicanen,
Dominicanen,de
deJezuieten
Jezuietenen
enspeciaal
sp;:ciaal in
in de
de StaathuisStaathuisa p blinken
we
houdkunde ook
hoogleeraar
O. O.
P. P.
- eeneenhoudkunde
ook de
de Norbertijnen.
Norbertijnen.Wat
Watde
deeerste
eerstebijzondere
bijzonderekatholieke
katholieke
hoogleeraar
voudig door er
er te
te zijn
zijn -voor
Katholiek
Nederland
gewerkt
voor
Katholiek
Nederland
gewerktheeft,
heeft,weegt
weegttegen
tegenstapels
stapelsgeleerde
geleerde
boeken op.
op. Sinds
Sindsde
deKatwijksche
Katwijksche Jezuieten
Jezuieten in
inLeiden
Leidenstudeerden,
studeerden,hadden
haddenzij
zijer
erniet
nietden
dennaam:
naam:
van achterlijke
achterlijke dompers
te
wezen,
tot
gelukkige
ontgoocheling
van
sommige
hoogleeraren,
die
dompers te
gelukkige ontgoocheling van sommige hoogleeraren, die
gemeend hadden
hadden dat
dat Roomsch-katholiek
Roomsch-katholiek geloof
geloof en
en moderne
moderne wetenschap
wetenschap onmogelijk
onmogelijk
tot dan toe gemeend
vreedzaam in
Igde eeuwsche
eeuwsche hoofd
hoofd konden
konden samenleven.
samenleven. En er zijn
vreedzaam
in een
een egde
zijn er
er zelfs
zelfs die
diedaarom
daarom
meenen, dat
dat deze Leidsche
Leidsche kennismaking
kennismaking eenigen
gehad op de
de stemming
stemming der
der
meenen,
eenigen invloed
invloed heeft
heeft gehad
toonaangevende
geesten ten
ten onzen
toonaangevende geesten
onzen opzichte.
opzichte. In
In ieder
iedergeval
gevalmogen
mogenwij,
wij,katholieken,
katholieken,sedert
sedert
dien gewoon
gewoon meespreken
meespreken in
in de
de Universitaire
Universitairewetenschappen.
wetenschappen. En
Enals
alsuiterlijk
uiterlijkteeken
teekendaarvan
daarvan
kring het
het denkbeeld
denkbeeldder
der Vereeniging tot
tot bevordering
bevorderingvan
vandedebeoefening
beoefening
kwam weer uit denzelfden
denzelfden kring
denzelfden tijd
samender wetenschap
wetenschap onder
onderdedekatholieken
katholiekenvanNederland.
vanNederland. In denzelfden
tijd kwam
kwam het door een samenloop van omstandigheden te gebeuren,
gebeuren, dat
dat een
een Voorzitter
Voorzitter van
van een philologisch
philologischCongres
Congresbuitensbuitenslands was,
was,en
en de
de ondervoorzitter
ondervoorzitter
groote
vergaderingen
lands
- zoowaar
zoowaar een
een heusche
heusche Jezuiet
Jezuiet -de de
groote
vergaderingen
leiden en alle
alle officieele
officieele toespraken
toespraken houden
nu bleek.
bleek. dat
dat men
men nog
nognimmer
nimmerzoo'n
zoo'n
houden moest.
moest. Toen nu
handigen,
beminnelijken en
Voorzitter had gehad,
gehad, die
die bovendien
bovendienwetenschappelijk
wetenschappelijk
handigen, beminnelijken
en geestigen Voorzitter
zóó verregaand
verregaand bij
hij in al z'n bescheidenheid
bescheidenheid bijna
bijna iedereen
iedereen overtroefde,
overtroefde,toen
toenraakte
raakte
bij was,
was, dat hij
de
Jezuieten
vertelde,
er weer zoo'n peulschilletje
peulschilletje van
van het
het vooroordeel
vooroordeel los
losininvelen:
velen:wat
watmen
menvan
van
moest toch wel een fabel
fabel zijn,
zijn, als zóó iemand zich niet
niet schaamde
schaamde er
er openlijk
openlijk voor uit
uit tetekomen.
komen.
In de economie,
In
economie, de
de psychologie,
p3ychologie, de
devaderlandsche
vaderlandsche geschiedenis,
geschiedenis, de
de algemeene
algemeene taaltaalwetenschap,
en de
de astronomie
astronomie spreken
spreken Nederlandsche
Nederlandsche katholieke
katholieke geestelijken
geestelijken hun
hun
wetenschap, de
de chemie en
woordje mee,
mee, om van de
woordje
de speciaal
speciaal katholieke
katholieke vakken
vakken nu maar
maar niet te
te spreken.
spreken. Over
Over het
hetrenterentevraagstuk,
lijkverbranding en
van
vraagstuk,de
de medezeggingschap,
medezeggingschap,het
het Taylor-systeem,
Taylor-systeem, de
de lijkverbranding
en de
de evolutie van
den
mensch werden
werden door
door geestelijken
geestelijken en leeken
leeken onder
onder ons
ons in
in het
hetopenbaar
openbaar belangrijke
belangrijke disdisden mensch
leidde tot
tot stichting
stichting van
van het
het C
cussies
bespreking van
van het
het Taylor-systeem
Cee nTaylor-systeem leidde
cussies gevoerd.
gevoerd. De bespreking
g
Bureau
door
het
R.K.
Vakbureau
te
Utrecht,
toen
nog
geen
tt rr aa aaI1 Z
Zie
I
kun
di
g
B
ure
a
u
door
het
R.K.
Vakbureau
te
Utrecht,
toen
nog
geen
i e l k u n di
der andere
andere groepen
groepen hier
hier in
in Nederland daaraan
der
daaraan dacht.
dacht. Op
Opde
deinternationale
internationale arbeidswetgeving
arbeidswetgeving
had
Tweede-Kamerclub een
een verregaanden
verregaanden invloed. Op onze
onze Seminaries
Seminaries
had de
de leider
leider onzer
onzer R.K. Tweede-Kamerclub
06
33o6

Colleges bloeit
bloeit de
de beoefening
beoefeningder
derwetenschap
wetenschap en
ender
derdeugd.
deugd.Uit
Uitdeze
dezekringen
kringenvooral
vooralkwam
kwam
en Colleges
1913 het
hetverzamelwerk:
verzamelwerk: Katholiek
Katholiek Nederland
Nederland voort.
in 1913
In Rijsenburg
Rijsenburg cirkelden,
cirkelden, eer
eer Noorwegen
Noorwegen een
eenpoolnachtreiziger-bisschop
poolnachtreiziger-bisschop bij
bij ons
onsaanaanvroeg,
alle draden
dradender
dernieuwe
nieuwemissieactie
missieactie
samen.
Rijsenburg
sindsjaren
jaren
samen.
In In
Rijsenburg
zeteltzetelt
- sinds
- dede
vroeg, alle
secretaris der apologetische
apologetische vereeniging
vereeniging Petrus Canisius,
Canisius, wiens éénige
éénige fout
fout is,
is, dat
dat
volijverige secretaris
hij alleen door
door onverdroten
onverdroten ijver
ijver de
der tallooze
tallooze werkende
werkende leden
leden tracht
tracht in
in tetehalen.
halen.InIn
hij
de rust der
Warmond zit
vader der
de monumentale
monumentale exegeet
exegeet van
van Jesus'
Jesus' lijden;
lijden;am
om
Warmond
zit de vader
der R.K. studenten en de
zwijgen van
van den
den Voorzitter
Voorzitter der
der Nederlandsche
Nederlandsche Studiebelangen.
Studie belangen. In
InWarmond
Warmondwoont
woontverder
verder
te zwijgen
InRoermond
Roermondwoont
woonteen
eenbefaamd
befaamdoud
oud
Mentor der
der Leidsche
Leidsche Katholieke
Katholieke Economistenschool.
Economistenschool. In
de Mentor
dagblad-redacteur. Maar
dan moest
moest ik
ik ook
ook
dagblad-redacteur.
Maarik
ik ga
ga zoo
zoo niet
niet door
door over
over Haaren,
Haaren, en
en Hoeven. Want dan
al de
de Klooster-Juvenaten,
Klooster-Juvenaten, Philosophaten
Philosophaten en
Katwijk, Rolduc en het
het CanisiusCanisiusal
en Theologaten, Katwijk,
College, de
de nieuwgestichte
nieuw gestichte Brabantsche
Brabantsche lycea
lyceaenz.
enz.enz.
enz.langs
langsgaan
gaanen
enoveral
overalbloempjes
bloempjesplukken
plukken
deze kringen
kringen kwam
kwam
pluimpjes uitdeelen,
uitdeelen, waar
waar de geachte
geachte Collega's
Collega's niets
niets belust
belust op
op zijn. Uit deze
pluimpjes
GrooteGenootschap
Genootschap dat
dat de Engelsche
Engelsche Truth-Society
Truth-Society wil
wil nanaslotte ook
ook het
het jonge
jonge Geert Groote
ten slotte
Tamelijk gunstig. En
het dus
dusmet
metons
onskatholiek
katholiekwetenschappelijk
wetenschappelijk te-kort
te-kort staat?
staat? Tamelijk
En
groeien. Hoe het
het zal
zal nog
nog zienderoogen
zienderoogen beter
beterworden
worden bovendien.
bovendien.Het
HetBrabantsch
Brabantschintellect
intellectwordt
wordtwakker
wakkerenen
groeit Limburg na. En waarlijk:
waarlijk: Nederland
pleizier
groeit
Nederland zal
zal aan
aan zijn
zijn Generaliteitslanden
Generaliteitslanden nog
nog ooit pleizier
gaan beleven.
beleven.
gaan
Maar ook
naar buiten
blijkt, dat de
de Nederlandsche
Nederlandsche geestelijken
geestelijken en
enkloosterlingen
kloosterlingen niet
niet
Maar
ook naar
buiten blijkt,
voor minderwaardig
minderwaardig doorgaan.
opvallend, welk
welk een rol
rol de
de Hollanders
Hollanders spelen
speleninin
voor
doorgaan.Zoo
Zooisis het
het opvallend,
hoogere kringen
kringen der
derreligieuze
religieuzeOrdes
Ordeste te
Rome. Het wemelt
wemelt daar
daar van
van Hollanders,
Hollanders, wat
wat des
des tete
de hoogere
Rome.
opvallender is, daar
daar deze
deze lichamen
lichamen organisatorisch
organisatorisch hoegenaamd
hoegenaamd niets met
met elkaar
elkaar tetemaken
maken
opvallender
de daarheen
daarheen geroepenen
geroepenen dus, één voor
voor één,
één, door
door hun
hun eigen
eigen verdiensten
verdiensten de
deaanaanhebben, en al de
hebb:;!n getrokken.
getrokken. Dat
Dat men
men in
inde
dehoogste
hoogsteKerkelijke
Kerkelijkekringen
kringenteteRome
Rome
dacht
moeten hebben
dacht op zich moeten
1908,
over de Nederlandsche
Nederlandsche katholieken
katholieken in
algemeen zeer tevreden
tevreden is,
is, bleek
bleek reeds
reeds in
in1908,
over
in het algemeen
toen Paus
Paus Pius
PlUS X
X onze
onze kerkprovincie,
kerkprovincie, die tot
tot nu
nu toe
toeals
alsmissieland,
missieland, d.w.z.
d.w.z.land
landder
derongeongetoen
door de
de Congregatio
Congregatio De Propaganda
Propaganda Fide
Fide bestuurd was, aan
aan dier
dier jurisdictie
jurisdictie onttrok,
onttrok,
loovigen, door
consilio ons, als
als elk
elkander
ander van
vanouds
oudskatholiek
katholiek land,
land, weer
weerbracht
bracht
en de
de Constitutie
Constitutie Sapienti
Sapienti consilio
onder vigueur van het gewone
gewone kerkelijk
kerkelijk recht.
dien in
in aanzien
aanzien te
te Rome
Romeniet
niet
recht. En dat wij sedert dien
zijn
elk ingewijde.
ingewijde.
zijn gedaald, weet elk
jaardus
dusaan
aanhet
hetbloeien
bloeiengeweest
geweest
onder
WILHELHe tt godsdienstig
in deze
deze2525jaar
godsdienstig leven is in
onder
WILHELMINA's
katholieke onderdanen,
ook in
in de
de Middeleeuwen
Middeleeuwenniet.
niet.
onderdanen, gelijk
gelijk misschien
misschien nooit
nooit te voren, ook
MINA'S katholieke
Niet echter met teere, gremelende weelde, oostersche verfijning of opstandig gebaar.
gebaar. Neen
Neenhet
het
bloeit
onzen Hollandschen
Hollandschen Westenwind
Westenwind als
als de
de ronde
rondekruin
kruin van
vaneen
eenforsche
forschestamroos
stamroos
bloeit hier in onzen
ziethet
hetde
buitenblaadjes
uit een twintig, een
dertigtal gezonde,groote
een dertigtal
gezonde, grooteroode
rooderozen,
rozen,die-men
die men ziet
de buitenblaadjes
aan
almeer
daneens
eensdoor
doorden
denstormwind
stormwindtegen
tegenelkander
elkanderzijn
zijngekegeld,
gekegeld,ofofbeplast
beplastzijn
zijnmet
met
aan -almeer
dan
regenvlagen,
- op
opwat
watkeverschade
keverschade na
na regenvlagen, maar
maardie
diezich
zichininalaldie
diekille
killeguurte
guurteveilig
veiligsloten
slotendan
danenen
nu telkens,
telkens, wanneer
wanneer de
de Zon
Zonvan
vanGods
Godsgenade
genade
gered
en nu
gered hebben
hebben daarbinnen:
daarbinnen: God
God en
en zich zelf; en
ze weer
openkust, een
een lust
lustvan
vanroode
roodevreugde
vreugdedede
lucht
heffen,enen
een
weligheidvan
van
weer openkust,
lucht
inin
heffen,
een
weligheid
frisschen
verspreiden -eeneen
typisch
menschelijke,
nogal
degelijke,
echtHollandsche
Hollandsche
frisschen groei
groei verspreiden
typisch
menschelijke,
nogal
degelijke,
echt
Godszonneglimlach
zonneglimlach erbij:
erbij: een
wasook
ook
geschiedenis
geschiedenis alles
allestetezamen-met
zamen met Gods
een rozenboom-Jesus
rozenboom Jesus was
een rozenboom!
rozenboom! -waarover
waarover
voedende
vaderlandschebloemperk
bloemperkzich
zichininden
denEuropeeschen
Europeeschen
hethet
voedende
vaderlandsche
te schamen.
schamen.
tuin
zoo behoeft
behoeft te
tuin niet zoo
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J. TAL, Opperrabbijn
Opperrabbijn van Utrecht
Utrecht en
enDrenthe.
Drenthe.
J.

A
A

een meer
meer - niet
niet als
als de
de „Harpzee",
"Harpzee", het
het meer
meer van
van Genezareth,
Genezareth, dat
dat de
de tocht-intocht-inls een
het-groot, door
door de ligging
ligging der
der bergen
bergen rondom,
rondom, in
inde
deheftigste
heftigstestormen
stormenscms
semstot
toteen
een
het-groot,
pe ling en
woest beorkaande
be orkaan de zee
zee maakt
maakt - als
als een
een kalm
kalm meer,
meer, dat
dat in
in rustige
rustige rim
rimpeling
en
woest
heen-en-weer strooming
strooming wel
wel een
eenweinig
weinigbeweging
bewegingheeft,
heeft,maar
maaroverigens
overigensvrijwel
vrijwelaldoor
aldoor
vredige heen-en-weer
hetzelfde blijft
- ongeveer
zóó ongeveer
men
leven
derJodenheid
JodenheidininNederland
Nederland in
in deze
deze
hetzelfde
blijft- zóó
zouzou
men
hethet
leven
der
jaren van
vankoningin
koninginWILHELMINA'S
WILHELMINA's regeering
25 jaren
regeeringkunnen
kunnen beschouwen.
beschouwen.
Ware echter niet juist.
juist. Juister
Juister is:
is: als
als een
eenmeer,
meer,waarin
waarinverschillende,
verschillende,wel
welkalme,
kalme,maar
maar
't Ware
sterke onderstroomingen
onderstroomingen werken,
bodem langzaam
langzaam en bij
bij kleine
kleine plekken
plekken ververtoch sterke
werken, die
die den bodem
anderen, hooger maken
maken wat
laag was
een groeve-plek;
groeve-plek; vlak
vlak of
of uitdiepen,
uitdiepen, wat
wat een
eenheuveltje
heuveltje
anderen,
wat laag
was of een
was; glad
glad en
is is
geweest
- soms
soms
en effen,
effen, waar
waar 't'truw
ruwwas,
was,enenribbels
ribbelsenenbulten,
bulten,waar
waar't 'tmooi
mooigelijk
gelijk
geweest
zwaar stuk
stuk steen
steen neerleggend,
neerleggend, waar
waar zacht
zacht zand
zand lag,
lag,en
envette
vetteklei,
klei,waar
waarharde
harderotssteen
rotssteen
een zwaar
langzaam isis weggeschuurd
allerlei
innerlijkeveranderingen,
veranderingen,die
dienatuurlijk
natuurlijkook
ookop
opde
destroostroolangzaam
weggeschuurd-allerlei
innerlijke
aan de
de oppervlakte
oppervlakte hun
hun uitwerking
uitwerking hebben.
hebben.
mingen aan
Schokkende
de Nederlandsche
Nederlandsche Jodenheid
Jodenheid in
indat
datkwart
kwart
Schokkende gebeurtenissen
gebeurtenissen hebben
hebben er
er in de
niet plaats
plaats gehad. Ook geen van kleine
kleine schokjes.
haar gesteldgesteldeeuw niet
schokjes. Over
Over 't't geheel
geheel gezien
gezien is haar
naar geest
geest en
en materie
materie en
en haar
haar positie
positie te
te midden
midden der
deromgeving
omgevingniet
nietveel
veelveranderd.
veranderd. Toch
Toch
heid naar
is er
er in
in geleidelijk
geleidelijk verglijden
verglijden in
in 't'tbijzonder
bijzondergezien
gezienwel
welveel
veelanders
andersgeworden.
geworden.
Een zeer
zeer algemeen
algemeen verschijnsel
verschijnsel is,
is,dat
datde
deJoden,
Joden, ook
ook in
in Nederland,
Nederland, in
in de
de mode
mode zijn
zijn gegekomen. Wat zijn
zijn goeden,
goeden, maar
maar ook zijn leelijken kant
tooneel en
en in
inde
debioscopen
bioscopen
kant heeft.
heeft. Op het tooneel
figureeren
voorgesteldefiguren,
figuren,bedoel
bedoelikik—,
- ,Joodsche
Joodscheinteintefigureeren Joden,
Joden,nog
nog meer
meerJodinnen
Jodinnen- alsals
voorgestelde
rieurs, Joodsche
Joodsche gebruiken,
gebruiken, Joodsche
Joodsche karakters.
karakters. De film
film overdrijft;
overdrijft; dat
dat isishaar
haar goed
goedrecht.
recht.
rieurs,
De toeschouwer
toeschouwer weet
weet dat
daten
enhoudt
houdter
ervoor
voorzooverre
zooverrerekening
rekeningmee,
mee,dat
dathij
hijin
inde
defilmvertooning
filmvertooning
altijd
maar een tot
tot sensatie
sensatie uitgekozen
uitgekozen levenslevens-ofofwanlevenstafereeltje
wanlevenstafereeltje ziet.
ziet.Maar
Maarwaar
waar
altijd alleen maar
't Joden geldt, is
is dat
dat anders.
anders. Daar
Daar ziet
ziet de
de toeschouwer
toeschouwer steeds
steedstypen!
typen!Hij
Hijziet
zieterer den Jood, het
Joodsche
handelwijze. Zoo
Zoo is het
het ook
ook met
met de
de romans,
romans, waarin
waarin ook
ook 't't JoodJoodJoodsche milieu, de Joodsche handelwijze.
sche milieu
milieumode
modeisisgeworden.
geworden.'t 't
sinds
de dagen
SHYLOCKenenVEITL
VEITL ITZIG
ITZIG nog
onIs Is
sinds
de dagen
vanvan
SHYLOCK
nog zoo ongeveer gebleven
geblevenals
als't 't
was.
de handelwijzen
van MARC
VIOLIER
en WASSERTRUMM, van
van
was.
AlsAls
de handelwijzen
van MARC
VIOLIER
en WASSERTRUMM,
ESTHER
en Golemschacheraars
- zóó zijn onze manieren!
manieren!
ESTHERLEHREN
LEHREN
en Golemschacheraars
Er
andere zijde
meer in de mode
mode komen.
komen. Joden
Joden en
en Jodinnen
Jodinnen vormen,
vormen,.
Er is ook een andere
zijde aan
aan dit meer
ook in Nederland,
Nederland, vaker
vaker dan
dan vroeger
vroeger onderwerpen
onderwerpen van
van wetenschappelijke
wetenschappelijke studies,
studies, zelfs
zelfsvan
van
dissertaties;
bij
Joodsche
en
bij
niet-Joodsche
wetenschapsmannen.
Theologische
dissertaties
dissertaties; bij Joodsche
bij niet-Joodsche wetenschapsmannen. Theologische dissertaties
b.v. blijven
blijven niet
niet meer
meer bij
bij Oud-Testamentische
Oud-Testamentische studies
studies staan
staan en
en putten
putten niet
niet altijd
altijd meer
meer hun
hun
wetenschap
Jodendom na
Ezra uitsluitend
allerlei „zeitgeschichten"
"Zeitgeschichten" van
van het
het
wetenschap omtrent
omtrent het
het Jodendom
na Ezra
uitsluitend uit allerlei
N. T.~
allengskens-ook
de eigenlijke
bronnenter
terhand;
hand;om
omtwee
tweetetenoemen:
noemen:
T.; maar
maarnemen
nemen- allengskens
ook de eigenlijke
bronnen
"de
Joodsche wetgeleerden
wetgeleerden in
inTiberias"
Tiberias"door
doorDr.
Dr.H.H.
GRAAF (Groningen
(Groningen 1902),
1902),en
en „De
"De
„de Joodsche
T.T.
DEDEGRAAF
(Amsterdam 1914). Over
F. PROOST
bergrede,
haar herkomst
PROOST (Amsterdam
Over
herkomst en
en haar
haar strekking"
strekking" door
door Dr.
Dr. H. F.
be rgrede, haar
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Dr.Dr.
J. LEIJDESDORFF,
Joden handelt
handelt de
dedissertatie
dissertatie - op
op heel
heelander
anderterrein
terrein—- van
van
J. LEIJDESDORFF, die in
in zijn
zijn
Joden
"Bijdrage tot de
de speciale
speciale psychologie
psychologie van
vanhet
hetJoodsche
Joodschevolk"
volk"(Groningen
(Groningen1919),
1919),nana de
de wetwet„Bijdrage
Limburg, uit
uiteen
een2o-jarige
2o-jarigepraktijk
praktijkstudie-resultaten
studie-resultatenomtrent
omtrentdedekinderen
kinderenvan
vanzijn
zijnvolk
volkgeeft.
geeft.
Limburg,
Dergelijke
niet op
op zichzelf. Ook
Dergelijke verschijnselen
verschijnselen staan
staan natuurlijk
natuurlijk niet
Ook dit
dit isiseen
eenweerslag
weerslag ee~ deel
deel misschien
misschien weerschijn
weerschijn -- van
vanveranderingen
veranderingen in
in de
delanden
landenrondom
rondomNederland.
Nederland.
voor een
voor
Langs boven-d'-aardsche
boven-d'-aardsche en
enonder-d'-aardsche
onder-d'-aardschedraden
dradenontstaat
ontstaatallerlei
allerleicontact.
contact.Ongetwijfeld
Ongetwijfeld
Langs
tot dat
dat in-de-mode-komen
in-de-mode-komen veel
niet
alles---hethet
Tsionismebijgedragen,
bijgedragen,dat
datinin
heeft
veel -lang
lang niet
alles
Tsionisme
heeft tot
den loop
loop der
der laatste
laatste 25
25 jaren
jaren een machtige
machtige beweging
beweging isis geworden.
geworden.Ook
OokininNederland
Nederlandheeft
heefthet
het
den
veel aanhangers;
aanhangers; relatief
relatief velen
velenonder
onderde
devoornaamste
voornaamsteJoodsche
Joodschepersoonlijkheden.
persoonlijkheden.Veler
Velerbelangbelangveel
stelling in de
de dingen
dingen des
des Joodschen
Joodschen volks
volks heeft
heefthet
hetgered!
gered!
Natuurlijk isis er
Nederland een
een Joodsch-Tsionistische
Joodsch-Tsionistische litteratuur
litteratuur door
door ontstaan.
ontstaan.
Natuurlijk
er in Nederland
"De Joodsche
JoodscheWachter",
Wachter",het
het
officieeleTsionistische
Tsionistischeorgaan
orgaan(14-daagsch);
(14-daagsch);„Hatikwah",
"Hatikwah",het
het
„De
officieele
maandblad der
der Tsionistische
Tsionistischestudentenorganisatie;
studentenorganisatie;„Mizrachie",
"Mizrachie",het
hetmaandblad
maandblad der
der„wets"wetsmaandblad
den Nederlandschen
Nederlandschen Tsionistenbond;
Tsionistenbond;en
envoorts
voortsboeken
boekenenenbrochures,
brochures,o.a.
o.a.
getrouwe" fractie in den
door de
de studentenorganisatie
studentenorganisatie uitgegeven
uitgegevenTsionistische
Tsionistischejaarboekjes.
jaarboekjes.
de door
merkwaardige tegenstanderschap,
tegenstanderschap, in
in wezen
wezen volstrekt
volstrekt niet
nietprincipieel,
principieel,maar
maardoor
door
Het merkwaardige
de Mizrachie,
Mizrachie, heeft
heeft ook
ook in de
de NederNederomstandigheden geschapen,
geschapen, tusschen
tusschen de
de Agoeda
Agoeda 11)) en de
de omstandigheden
zijn reflex
reflex gevonden;
gevonden;naar
naar Nederlandschen
Nederlandschentrant:
trant: niet
nietovermatig
overmatigheftig
heftigen
en
landsche Jodenheid zijn
onverzoenlijk. De Agoeda
Agoeda -— afkorting
- isiseen
eenbond,
bond,die
diealle
allewetswetsniet onverzoenlijk.
afkortingvan
vanAgoedas
AgoedasJisraël
Jisraël
progetrouwe Joden
gansche aarde
getrouwe
Joden op
op de
de gansche
aarde wil
wil vereenigen;
vereenigen;ontstaan
ontstaanininde
de jaren
jaren19II-1913;
191I 1913; program: alle
vraagstukken der
te lossen
lossen in
in den
dengeest
geestvan
vanTora
Tora
gram:
alle vragen
vragen en vraagstukken
der tijden
tijden en
en des levens op te
traditie. De Mizrachie
Mizrachie is de
de fractie
fractie in
in de
de Tsionistische
Tsionistischebeweging,
beweging,die
diehet
hetTsionistisch
Tsionistischproproen traditie.
gram wil
verwezelijken op de basis
basis van
van Tora
Toraen
entraditie.
traditie.Gelijk
Gelijkwerkprincipe.
werkprincip~.Gelijk
Gelijklevenslevensgram
wil verwezelijken
zichzelf;de
deander
ander een
eendeel
deelder
derTsionistische
Tsionistische organisatie.
organisatie. Dus:
Dus:
principe.
Maar de
de een
eenisiszichzelf;
principe. Maar
politiek verschil.
verschil. En
En als
alsdededingen
dingenverpolitiekt
verpolitiektworden,
worden,zijn
zijnleed
leeden
eneinde
eindeniet
nietteteoverzien!
overzien!
politiek
De Opperrabbijn
Opperrabbijnvan
vanNoord-Holland,
Noord-Holland,
S. ONDERWIJZER, heeft herhaaldelijk
herhaaldelijk getracht
getracht
A. A.
S. ONDERWIJZER,
Agoeda
en
Tsionisme
tot
samenwerking
te
brengen.
Gelukt
is
't
nog
niet.
Een
klein
begin
Agoeda en Tsionisme
samenwerking te brengen. Gelukt is 't
Een klein begin
is er:
er: praktische
praktische samenwerking
samenwerking tusschen
Nederlandsche Mizrachie
Mizrachie en de
de Nederlandsche
Nederlandsche
tusschen de
de Nederlandsche
Agoeda-afdeeling; op één punt; in principe. En de
de Agoeda-leiding
Agoeda-Ieiding heeft
heefter
ergeen
geenbezwaar
bezwaar tegen.
tegen.
De kleine
kleine Nederlandschen
Nederlandschen Jodenheid
Jodenheid heeft
heeft eenigszins
eenigszins naam
naam en
en beteekenis
beteekenis buiten
buitenNederlands
Nederlands
grenzen.
ook in
in het
hetland
landder
derharde
hardetegenstellingen
tegenstellingen op
opdit
ditgebied,
gebied,Tsjecho-Slowakije,
Tsjecho-Slowakije,
grenzen. Of die ook
Wie weet?
weet? Misschien;
Misschien;misschien
misschien
toenadering
Mizrachie zullen
zullen scheppen?
scheppen? Wie
toenadering tusschen
tusschen Agoeda en Mizrachie
Wordt geprobeerd.
geprobeerd.
niet. 't't Wordt
een 120.000
heeft een naam!
De kleine
kleine Nederlandsche
Nederlandsche Jodenheil
Jodenheid - een
120.000 zielen ---- heeft
naam! Dit is
is
van
niets hadden
hadden reeds
reeds in
in de
de 17e
I7eeeuw
eeuwdedeNoordelijke
NoordelijkeNederlanden
Nederlandenen
en
van oudsher.
oudsher. Niet voor niets
vooral
was overal
overal —,
-, den
den roep
roep
vooral Amsterdam
Amsterdam haast
haastoveral,
overal,waar
waarmaar
maarJoden
Jodenkwamen
kwamen- -- en dat was
den
gunnen en te geven.
geven. Die
Die roep
roepen
enzijn
zijnwerkelijkheid
werkelijkheid zijn
zijn er
er
den Joden
Joden vrijheid
vrijheid tot
tot ademen
ademen te
te gunnen
niet minder op geworden. Die
Dieroep
roepheeft
heeft—- mét
métandere
anderesterkwerkende
sterkwerkendeoorzaken
oorzakennatuurlijk
natuurlijk den
Nederlandschen Joden
náám verschaft.
verschaft. In Amsterdam
Amsterdam is de
de organisatie
organisatie gevestigd
gevestigd
den Nederlandschen
Joden een
een náám
voor
de gaven
gaven ter
ter verzachting
verzachting van
zorgen van
Land en
en zijn
zijn bewoners;
bewoners;
voor de
van nooden
nooden en zorgen
van het Heilige Land
I)
I)

Degguit
uittetespreken
spreken als
als de
deFransche
Fransche g voor
voor a,
en u.
u.
De
a, o0 en
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Pekidim en Amarkalim;
Amarkalim; van
die veelal
veelal niets
niets dan
daneen
een
Pekidim
van Amsterdam
Amsterdam uit
uit werd
werd die
die nood-leniging, die
"chaloeka",
geldverdeeling of-uitdeeling
of-uitdeeling was,
was, gereorganiseerd
gereorganiseerd (igo8)
(1908)en
enop
opandere
anderebasis
basis
„chaloeka", een geldverdeeling
Land- en
enTuinbouwschool
Tuinbouwschoolvoor
voorJoden,
Joden,zéker
zékertengevolge
tengevolgevan
vandedeTsionistische
Tsionistische
geplaatst. De Landgeplaatst.
ideeën, opgericht,
dO,el en
enbestaan
bestaan vrijwel
vrijwel overgedragen
overgedragen aan
aan de
de opleidings-stichopleidings-stichopgericht, heeft
heeft haar
haar doel
tingen der
der Chaloetsiem
Chaloetsiem (landbouw-pioniers
(landbouw-pioniers in Palestina);
Palestina); en
Nederland opgeleide
opgeleide ChaChaen de in Nederland
loetsiem hebben
hebben in
in Palestina
Palestina een
een zeer
zeer goeden
goedennaam.
naam.
i-n ieder Ghetto, tot
tot in
in het
het verste
verste
De naam
naam van
van Nederlands
Nederlands hoofdstad
hoofdstad kent
kent iedere
iedere Jood
Jood ill
was
in
de
17~
Oosten, waar
waar maar
maar Joodsche
Joodsche wetenschap
wetenschap bestudeerd
bestudeerd wordt.
wordt. Amsterdam
Amsterdam was in de 17e
Oosten,
en 18e
18e eeuw
eeuwdedestad,
stad,van
vanwaaruit
waaruitde
deheele
heeleJoodsche
Joodschewereld
wereldvan
vanstudie-boeken
studie-boekenwerd
werdvoorvoorAmsterdamsche Joodsche
die dagen
dagen iets
ietsvoorvoorzien; de Amsterdamsche
Joodsche typografie
typografiewas
was beroemd;
beroemd; het
het was
was in die
treffelijks voor
voor een elders
elders gedrukt
gedrukt Hebreeuwsch
Hebreeuwsch of
Arameïsch boek,
gedrukt te
te zijn
zijn met
met
treffelijks
of Arameïsch
boek, gedrukt
vol reclame-fierheid
reclame-fierheid op 't titelblad stond. In
In de
de 19e
Ige
"de
letters van
vanAmsterdam",
Amsterdam",zooals
zooals vaak
vaak vol
,,de letters
dat wat
wat verminderd;
verminderd; er
er: werden
werden wel
wel nog
nogveel
veelJoodsche
Joodschewerken
werkengedrukt,
gedrukt,maar
maarniet
nietmeer
meer
eeuw is dat
in de
devraag
vraag
werken van
van echt
echt Joodsch-wetenschappelijken
Joodsch-wetenschappelijken inhoud;
emancipatie had
had in
die werken
inhoud; de emancipatie
daarnaar
vraag was
was meer
meer naar
naar werken,
werken, die
diegeschikt
geschikt
daarnaareen
een achteruitgang
achteruitgang teweeggebracht
teweeggebracht en
en de vraag
de laatste
laatste 25
25 jaren
jaren is
is er
er weer
weer een
een
waren voor
Joodsch-wetenschappelijk terrein.
terrein. In de
waren
voor den leek op Joodsch-wetenschappelijk
stijgende lijn waar
waar te nemen, ook
ook het
het voor
voor dezen
dezen leek
leekgeschrevene
geschrevenestijgt
stijgtininwetenschappelijken
wetenschappelijken
In 1901
Ig01 b.v. komt
komt de
de Hollandsche
Hollandsche vertaling
vertaling van
van den
den Penrateuch
Penrateuch 1) met
met de
de Hollandsche
Hollandsche
zin: In
van Rasjie
Rasjie 2) gereed,
gereed, van
van A.
A. S. ONDERWIJZER,
ONDERWIJZER, thans
thans O. R.
R. van
van Noord-Holland;
Noord-Holland; in
in
vertaling van
1903
de
vertaling
en
verklaring
van
den
Pentateuch
van
J.
VREDENBURG,
thans
van
vertaling
en
verklaring
van
den
Pentateuch
van
thans
O.
R.
van
1903
Gelderland; in 1go1
IgOI de
de vertaling
vertaling en
en verklaring
verklaring van
van het
het Gebedenboek
Gebedenboekdoor
door L.
WAGENAAR, thans
L. WAGENAAR,
rector vv/h
/h Ned.
Ned. Isr.
Isr.Seminarium
SeminariumteteAmsterdam.
Amsterdam.De
Dereeks
reeksder
der historisch-critische
historisch-critische „adnotaties"
"adnotaties"
rector
DUNNER z.g., O.
H. DÜNNER
O. R. van
van Noord-Holland
Noord-Holland en
en rector
rector van
van
op de
debeide
beide Talmoeden
Talmoeden van
van Dr. J. H.
Ie deel
deel was
was in
in 18g6
uitgekomen; het 7e, welks
welks
het Ned. Isr. Semin, bleef dóór-verschijnen;
dóór-verschijnen; het 1e
1896 uitgekomen;
uitgave door
door de
de zonen
zonenvan
van den
den in
in 1911
IgII overleden schrijver
schrijver bezorgd
bezorgd is
is 3), kwam
kwam einde
einde 1921;
Ig2 I;
uitgave
wetenschappelijk
materiaal, voor
bestemd en geschikt;
geschikt; hooge
hooge eischen
eischen
pe lijk materiaal,
moeilijk wetenschap
voor den
den leek
leek niet
niet bestemd
stellend aan
aan wetensvoorraad,
wetensvoorraad, combinatievermogen
combinatievermogen en
en denkvaardigheid
denkvaardigheid van
van den
denbestudeerder.
bestudeerder.
vooruitgaande; er
er wordt
wordtin
inde
delaatste
laatstejaren
jarenmeer
meer
Ook de Joodsche
Joodsche wetenschap
wetenschap zelve
zelve isis vooruitgaande;
Ook
particuliere
wetenschap
particuliere
wetenschappelijke
bibliotheken
en
bibliotheekjes
ver"geleerd"
dan
vroeger.
De
pe lijke
„geleerd" dan vroeger.
bibliotheekjes ver"Het genootschap
genootschap voor
voor de
de Joodsche
Joodsche Wetenschap
Wetenschap in
in Nederland"
Nederland"
meerderen zich.
meerderen
zich. Apriligig
April 1919 is „Het
gesticht.
Buiten dit verband staat
staat echter
Ig20 opgerichte „Genootschap
"Genootschap tot
tot wetenschappewetenschappeechter het in 192o
lijke
voorlichting
omtrent
het
Jodendom
en
het
Joodsche
volk";
waarvan
het
initiatief
van nietnietlijke
het Joodsche volk"; waarvan
initiatief van
over Joden
Joden en
en Jodendom
Jodendom zooveel
zooveel nonsens
nonsensverteld
vertelden
engeloofd
geloofd
Joodsche
omdat er over
Joodsche zijde uitging, omdat
zoo weinig
weinig waarheid
waarheid geweten
geweten en
en onderwezen
onderwezen wordt.
wordt.
en zoo
verwordingen, die
die overal
overal in
in de
deJoodsche
JóodschegemeenschapgemeenschapNatuurlijk zijn
Natuurlijk
zijn de
de processen en verwordingen,
na de
de Jodenemancipatie
Jodenemancipatie kwamen,
kwamen, ook in
in Nederland
Nederland gekomen.
gekomen.Maar
Maar veel
veelminder
minderschokschokpen na
kend dan elders;
elders; veel
veel langzamer
langzamer werkend;
werkend; kalmer
kalmer verloopend
verloopend en niet
niet tot
tot excessen
excessenleidend.
leidend.
kend
Nederland, in den
den loop
loop der
der 19e
1ge eeeuw,
minder religieus
religieus geworden;
geworden; maar
maar
Joden zijn ook in Nederland,
De Joden
uw, minder

e

I)
1)
2)
2)

3)
3)
10
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zgn.
boeken van
van Mozes.
Mozes.
zgn. 55 boeken
]oodsche bijbelverklaarder
bijbelverklaarder : Rabbi
Ribbi
Meestgelezen Joodsche
evenals het
het 6e
evenals
6e in
in 1913.
1913'

SALOMO JITSCHAKI
]ITSCHAKI uit
uit Troyes,
Troyes, 1040-I105.
I040-II05.

karakter der
der anti-traditioneele
anti-traditioneele stemming,
ditproces
proceselders
elders(Duitschland,
(Duitschland,Frankrijk,
Frankrijk,
't karakter
stemming, die dit
Engeland, Amerika,
Amerika, enz.)
heeft 't't hier
hiernooit
nooitgekregen:
gekregen:een
eenJoodsche
Joodsche„reform"
"reform"bestaat
bestaat
Engeland,
enz.) heeft, heeft
in Nederland
Nederland niet.
niet. Want
Want men
men voelt
voelt en
en weet
weet - voelt
voelt eerst; en wéét
wéét dan
, dat een eigengeeigengedan —,
maakt Jodendom
men kan
kan het
hetJodendom
Jodendomniet-kennen
niet-kennen en
endan
danverwerpen
verwerpen
maakt
Jodendom geen
geen Jodendom
Jodendom is;
is; men
iets nieuws
nieuws maken
maken en
en daar
daar zijn
- doch
dochiets
ietsJoodsch
Joodsch isis
en iets
zijn religieuze
religieuzebevrediging
bevredigingininvinden
vinden
dat
niet!
dat dan niet!
't Proces
Proces in Nederland
Nederland is over
over 't't geheel
geheel genomen
genomen alleen
alleen assimilatorisch,
assimilatorisch, de religie
religie ververlatend.
Sommigen
zien
dit
zeer
pessimistisch
in.
Anderen
niet.
In
de
laatste
25
jaren
heeft
latend. Sommigen zien
zeer pessimistisch
Anderen niet. In de laatste 25 jaren heeft
het gemengde
gemengde huwelijk
huwelijk zéér
zéér toegenomen
toegenomen tusschen
niet-Joden; wat
wat nog
nog heel
heel wat
wat
tusschen Joden
Joden en
en niet-Joden;
anders
dan tusschen
tusschen Protestanten
Protestanten en Roomsch-Katholieken;
Roomsch-Katholieken; want
gaat mede
mede om
om het
het
anders is dan
want het
het gaat
bestáán van, de
de psyche
psyche van
van en
ende
detaak
taakvan
vaneen
eenheel
heelvolk,
volk,waarop
waaroptelkens
telkensstukjes
stukjes moord
moord bebebestáán
gaan worden.
worden.
gaan
allerlei meer of
of minder
minder sterke
sterke religieuze
religieuze bewegingen
bewegingenkunnen
kunnen de
deoptimisten
optimistenwijzen.
wijzen.
Op allerlei
"Centrale organisatie
organisatie tot
totreligieuze
religieuzeenenmoreele
moreeleverheffing
verheffingder
derJoden
JodenininNederland",
Nederland",
De „Centrale
in 1910
1910 opgericht
opgerichtdoor
doorS.S.J. J.
RUDELSHEIM, O.
heeft voortreffelijk
voortreffelijk werk
werk gegeRUDELSHEIM,
O.R.
R. van
van Friesland, heeft
zielwas
was- plotdaan; bezat
stichter
- die
die de
de ziel
plotbezat een
een goed
goed maandblad;
maandblad;heeft
heeftechter,
echter,toen
toenhaar
haar
stichter
seling (1918)
(1918) stierf,
stierf, niet
niet meer
meer zoo
zoosterk
sterkkunnen
kunnen werken.
werken. De
DeSabbat-actie
Sabbat-actieteteAmsterdam
Amsterdamen
eninin
daarvan in
de jongste
jongste jaren,
jaren, heeft
heeft uitnemende
uitnemende resultaten
resultaten bebenavolging daarvan
in andere
andere gemeenten,
gemeenten, in de
reikt. De Joodsche
Joodsche religieuze
religieuze vereenigingen
vereenigingen in alle
alle gemeenten,
gemeenten, vooral
vooral in de
de groote
groote steden,
steden, en
en
reikt.
niet het minst Amsterdam, en daaronder ook de Mizrachie, hebben onder de rijpere jeugdniethmsArda,eno kdMizrache,bnodrijpeug
in de richting
richting van
van wetend-bewust
wetend-bewust Jodendom
Jodendom zeer,
zeer, zéér
zéér veel
veel goeds
goeds tot
totstand
standgebracht.
gebracht.
Anderzijds is de
de dagelijksche
dagelijksche aanraking
aanraking der
saamAnderzijds
der Joden
Joden onderling, voor religieuziteit, sáamhoorigheidsgevoel en
overwegend belang,
belang, in
in de
delaatste
laatstejaren
jarensterk
sterk
hoorigheidsgevoel
en gemeenteleven
gemeenteleven van
van zoo overwegend
achteruit gegaan.
heeft een
een zeer
zeereenvoudige
eenvoudige oorzaak:
oorzaak: de
de decentralisatie
decentralisatie der
der Joden,
Joden, wat
wat
achteruit
gegaan. Dit heeft
woningen betreft.
- ininAmsterdam
Amsterdam
woningen
betreft. Men
Men woonde
woonde vroeger
vroeger bij
bij elkander;
elkander;door
doorallerlei
allerleioorzaken
oorzaken
doordien de
de Joden
Joden oorspronkelijk
oorspronkelijk alleen aan
aan de grens van de stad mochten wonen
wonen —;
- ; het
het
b.v. doordien
Maar het
het veranderde.
veranderde. Er
Er isisveel
veelminder
minderJodenbuurt
Jodenbuurt dan
dan vroeger;
vroeger; er
er is
is in
in
bleef lang
lang zoo.
zoo. Maar
sommige steden heelemaal
heelemaal geen Jodenbuurt
Jodenbuurt meer. Wanneer
bezoek der
der Synagoge
Synagogeiederen
iederen
Wanneer het bezoek
ochtend en middag
middag vaak
vaak uiterst
uiterst gering
gering is,
is,isisdedezeer
zeereenvoudige
eenvoudigeoorzaak
oorzaakvolstrekt
volstrektniet
nietaltijd
altijd
religieuze
menschenwonen
wonentetever
verweg.
weg.Het
Het
aantalJoden
Jodenisis
religieuze onverschilligheid;
onverschilligheid; maar
maar•...
.... dede
menschen
aantal
gering, om
om in
in alle
alle stadsdeelen
stadsdeelen synagogen
synagogen neer
neer tetezetten.
zetten.Waar
Waarwel
weleen
eengroote
grootegroep
groepbijeen
bijeen
te gering,
kan het.
het.DeDe
topografische
lijnen
van
Joden
Joden-centraen-centrummetjes
en-centrummetjes in
in de
de
is, kan
topografische
lijnen
van
Joden
enen
Joden-centra
steden zijn
zijn geheel
geheel anders
anders geworden.
geworden.
ideeën ten
ten opzichte
opzichteder
der Joodsche
J oodsche bijzondere
bijzondere school.
school.
Zeer merkwaardig is de kentering der ideeën
DiiNNER einde 1898
Toen Dr.
Dr. DÜNNER
1898 zijn
zijn circulaire
circulaire rondzond
rondzond voor
voor de
de Joodsche
Joodsche bijzondere
bijzondere school,
school,
kwam er een
kwam
een storm
stormvan
vanverontwaardiging
verontwaardiging in
èn van
van niet-Joodsche
niet-Joodsche in
èn van
van Joodsche
Joodsche zijde.
zijde. De
De
Joodsche bijzondere school had
had in de
de eerste
eerste jaren
jaren na
na 1870,
1870, toen
toen de
devereering
vereeringvoor
voorde
deopenbare
openbare
school
overal ininhaast
haastiedereen
iedereenhaar
haar priester
priester vond,
vond, zoo
zooongeveer
ongeveer den
denondergang
ondergang gevonden.
gevonden.
school overal
Men was in 1888
18g8 nog
nog priester;
priester; en Dr.
Dr. DUNNER
DÜNNER heette
heette de fanaticus,
fanaticus, die
in politieke
politieke spotspotdie tot in
prenten als de
de zwarte
zwarte clericaal
c1ericaal werd
werd afgebeeld.
afgebeeld. Een
Eenlangzame
langzame verandering
verandering van
van geestesstroogeestesstrooprenten
ming:
Nederland praat
praat heel
heel anders
anders over
over de
de bijzondere
bijzondereschool.
school.
min g: ook
ook de
de Jodenheid in Nederland
Ook
oorzaak hiervoor
Joodsche bijzondere
bijzondere school in Nederland
Nederland er
er eene
eene
Ook een oorzaak
hiervoor is,
is, dat
dat de Joodsche
31I
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als de
de anderen.
anderen. In
In andere
andere landen
landen is
dat anders.
In Nederland
Nederland kent
kent men
men - „men"
"men" - in
is als
is dat
anders. In
opzichten geen
geenverschil
verschiltusschen
tusschenJoden
Jodenen
enniet-Joden.
niet-Joden.Officieus
Officieusnatuurlijk
natuurlijkwel.
wel.Maar
Maar
officieele opzichten
ziet er
er in
in Nederland
Nederland toch
toch niet
niet naar
naar uit,
dat het antisemietisme
antisemietisme er een
een toekomst
toekomst heeft.
heeft.
het ziet
uit, dat
Natuurlijk ben
ik geen
geen profeet,
profeet,noch
noch de
de zoon
zoonvan
van een
een profeet.
profeet. Maar
Maar 't'tziet
zietererniet
nietnaar
naaruit.
uit.
Natuurlijk
ben ik
dereactie
reactievan
van
Van belang voor de historie
historie van
van het
het antisemietisme
antisemietisme in
in West-Europa
West-Europa isis de
Van
der
verschillende deelen van
van het
het Nederlandsche
Nederlandsche volk
volk en
envan
vande
deverschillende
verschillendecategorieën
categorieënder
de verschillende
Nederlandsche dagbladen
dagbladen op de
de roemruchte
roemruchte rede
redevan
vanProf.
Prof.BOLLAND
BOLLAND in September
September 1921.
1921.
Nederlandsche
en verdekt-goedkeurend,
verdekt-goedkeurend, glad-afwijzend
glad-afwijzend en
enfel
felbestrijdend,
bestrijdend,kalm-beschouwend
kalm-beschouwendenen
Spottend en
ijverig-instemmend waren
zachte stemmen,
stemmen, die
dieweerklonken.
weerklonken. Men
Mensprak
sprakook
ookinin
ijverig-instemmend
waren de
de luide
luide en zachte
Nederland van
van die fraaie
fraaie "gouden
arm
Joodsch
proletariaatininAmsterdam!
Amsterdam!
Nederland
„gouden internationale"
internationale"-arm
Joodsch
proletariaat
Rusland!-i
arme proletarier
proletariersmassa's
van millioenen, onder
onder de
de 14.000.000
14.000.000Joden,
Joden,ininPolen
Polenen
enRusland!
arme
massa's van
—;
was een
eengemakkelijk
gemakkelijk woord,
woord, dat
dat geestig
geestig klinkt
klinkt en dus
dus geloofd
geloofd wordt.
wordt. Wel
Wel had
hadook
ookNederNederdat was
herhaaldelijk zijn
Joodsche slachtmethode
slacht methode gehad,
gehad,waarbij
waarbij de
deliefde
liefdevoor
voor
land herhaaldelijk
zijn debatten over de Joodsche
menschen tetekwellen;
kwellen;„sjechieta"-pole"sjechieta"-poleniet-pijnlijdende dieren
niet-pijnlijdende
dierensteeds
steedsmoet
moet dienen
dienen om
om menschen
mieken, waaruit
waaruit men
zeker nog
nog wel
wel de
devernietigende
vernietigendebrochure
brochurevan
van - destijds
destijds OpperOppermieken,
men zich zeker
WAGENAAR tegen
Nijmeegschenslachthuisdirecteur
slachthuisdirecteur
QUADEKKER zal herinherintegenden
den Nijmeegschen
QUADEKKER
rabbijn - L. WAGENAAR
ook in
in Nederland
Nederland allerlei
allerlei mentaliteiten
mentaliteiten ten
ten deze.
deze.Of
Ofde
decrambe
cramberecoctus,
recoctus,dedealal
neren. Er zijn ook
vaak met zachter en luider „boeren,
"boeren, burgers
burgers en
en buitenlui"
buitenlui"rondgetrompette
rondgetrompette en
enaltijd
altijdweer
weer
zoo vaak
als zoodanig
zoodanig bewezen
bewezen verzinsels,
verzinsels,van
vanwijsgeerenkansel
wijsgeerenkanselgesproken,
gesproken,ininonnaspeurbare
onnaspeurbarehoeken
hoeken
als
zijn blijven
blijven hangen
hangen en langs
langs onnaspeurbare
onnaspeurbare wegen
nog de
de gewenschte
gewenschte effecten
effectenzullen
zullen
zijn
wegen toch nog
zietererin10Nederland
Nederlandniet
nietnaar
naar uit.
uit.
hebben -zalzal
toekomst
moeten
uitmaken.Maar
Maar't'tziet
hebben
de de
toekomst
moeten
uitmaken.
heeft het
hetgroeien,
groeien,het
hetsterk
sterkworden
wordenenenhethet
een
officieeleplaats
plaatsverkrijgen
verkrijgenvan
vande
de
Het heeft
een
officieele
A.N.D.B.niet
nietgehinderd,
gehinderd,dat
datveel
veelJoden
Jodener
er een
een meer
meer of
ofminder
mindergewichtige
gewichtigeplaats
plaatsinininnemen.
innemen.
A.N.D.B.
Zooals men in Nederland
Nederland alleen
alleen naar
naar de meerdere
meerdere geschiktheid
geschiktheid van
van menschen
menschen en
enlichamen
lichamenziet
ziet
RAALTE b.v.
T.M.
M. C. ASSER
ASSER
en niet
nietnaar
naargezindte
gezindteenenafstamming.
afstamming.Een
Eenvan
vanRAALTE
b.v. wordt minister; een T.
staatsraad;
OPPENHEIM eveneens.
eveneens. Bij
keus wordt
niet niet
- alsalselders
- de
de
BijProfessoren
Professorenkeus
wordt
elders
staatsraad; een J. OPPENHEIM
geschikte voorbij
gedoopt is;
is; en
enrenegaat
renegaat
geschikte
voorbij gegaan,
gegaan,omdat
omdathij
hijJood
Joodis,is,zelfs
zelfsniet,
niet, als
als hij
hij niet
niet gedoopt
welrden is
is ook
ook geen
geen bezwaar.
bezwaar. Nederland
Nederland had
had en
en heeft
heefteen
eenreeks
reeksJoodsche
J oodschehoogleeraren,
hoogleeraren,die
die worden
en omdat
omdatzeze—niet
- niet
slechtste
behooren:
HAMBURGER,
OPPENHEIM Jr., ROSENSTEIN (overl.),
tottot
de de
slechtste
behooren:
HAMBURGER,
OPPENHEIM
CONRAT
OESTREICH enz.
den Jood
Joodworden
worden
CONRAT(gedoopt;
(gedoopt; overl.),
overl.), OESTREICH
enz.Want
Wantde
de vaardigheden
vaardigheden van den
gaarne
men ontvangt
ontvangtgaarne
gaarnehet
hetgoede,
goede,
brengt.
QUERIDOenenVAN
VAN CAMCAMgaarne erkend;
erkend; en men
datdat
hijhij
brengt.
DatDat
QUERIDO
PEN Joden
Joden zijn,
zijn, hindert
hindert niet
niet alleen
alleen niet, m
maar
bijzondere eigenschappen
eigenschappen worden
worden ook opgeopgeaa r bijzondere
speurd,
men aan
aan hun
hun Joodsche
J oodscheafstamming
afstamming toeschrijft
toeschrijft en
enwaarvan
waarvanmen
menvoor
voorde
delezers
lezers
speurd, die men
hunner
geschriften geestelijk
verwacht. En kunstenaars,
kunstenaars, die
die Joden
Joden zijn,
zijn,worden
wordenerer
hunner geschriften
geestelijk voordeel
voordeel verwacht.
evengoed
gewaardeerd; en
speuren weer
weer in
in hun
hunwerken
werken naar
naar uiting
uitingen
en
evengoed om geëerd
geëerd en
en gewaardeerd;
en velen
velen speuren
neerslag van Joodsche
Joodsche gevoelens
gevoelenseneneigenschappen:
eigenschappen:
JOZEFISRAËLS,
ISRAËLs, de meestbekende
meestbekende (1824
(1824JOZEF
enz.
19II);
ED.FRANKFORT,
FRANKFORT, BENJ.
BENJ.PRINS,
PRINS,LAGUNA,
LAGUNA,MART.
MART.MONNICKENDAM,
MONNICKENDAM, E. VAN
VAN BEEVER
BEEVER enz.
191 I); ED.
VANDANZIG,
DANZIG,MENDES
MENDES DA
DACOSTA
COSTA enz.
enz. beeldhouwers.
- beeldhouwers.Vaak
Vaak volgen
volgen ze
ze den
den
- schilders;
schilders; VAN
aa
koning
onder
de
koningen
der
schilders
uit
de
17e
eeuw,
die,
in
de
Jodenhoek
wonend,
gaarne
koning onder de koningen der schilders uit de
in de Jodenhoek wonend, g rne
en vaak Joodsche objecten koos wat
- wat
REMBRANDTS geloofsgenooten deden:
deden: de
de Duitscher
Duitscher
ookook
REMBRANDTS
MAx
b.v. b.v.
kooskoos
de de
Jodenbuurt
te teAmsterdam
MAXLIEBERMANN
LIEBERMANN
Jodenbuurt
Amsterdamvaak
vaakvoor
voorzijn
zijn teekeningen
teekeningen en
vlak bij
bij de Jodenhoek
schilderijen;
Amsterdammer G.
G. J. STALLER, vlak
Jodenhoek geboren
geboren en
schilderijen; evenzoo
evenzoo de Amsterdammer
opgegroeid.
-
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„De grootste
in die
die 25 jaren
"De
grootste verandering
verandering in
jaren in het
het Ned.
Ned.Israël.
Jsraël.Kerkgenootschap
Kerkgenootschap is
is de
de
„veranderingininhet
heteerste
eersteartikel
artikelvan
vanhet
hetreglement"
reglement”- zeide
"verandering
zeidemij
mijeen
eenjurist.
jurist.Een
Eenjurist!
jurist!24
24
April
1871 werd in dat
dat artikel
artikel gezegd,
gezegd, dat
dat het
het Nederlandsch
Nederlandsch Israël.
Israël. Kerkgenootschap
Kerkgenootschap al
al de
de
April 1871
Nederlandsch-Israëlietische
omvat, die
die enz. Bij
gemeenten omvat,
Bij verordering
verordering No. 81
81 van
van 25
25 Maart
Maart
Nederlandsch-Israëlietische gemeenten
1917
veranderd in:
Ned. Israël.
Israël. Kerkgenootschap
Kerkgenootschap bestaat
bestaat uit
uit de
de Nederl.
Nederl. Israë1917 wordt
wordt dat veranderd
in: het Ned.
lid zijn
zijn van
van een
eenkerkelijke
kerkelijke gemeente,
gemeente, behoorende
behoorende tot
tot het
hetKerkgenootschap.
Kerkgenootschap. De
De
lieten, die
die lid
juridisch is het principieel
principieel een
wellicht komt
komterereen
een
gelijk: juridisch
een groote
grooteverandering.
verandering. En
En wellicht
jurist heeft gelijk:
gaf
geval
waarin het ook
ook in de
de praktijk
praktijk een verandering
verandering tot consequentie
consequentie heeft.
heeft. Maar
Maar 't'tgaf
geval voor, waarin
geen
schok; geen
geen veranderde
veranderde strooming;
meer isis een
eenkiezelsteentje
kiezelsteentje
geen schok;
strooming;op
opden
den bodem
bodem van
van het
het meer
we merken
merken het
het niet.
niet.
anders komen te liggen;
liggen; we
anders

kleine verschuiving
verschuiving heeft
heeft zich
zich voorgedaan
voorgedaan in
in het
het„oppervoorzanger"-wezen
"oppervoorzanger"-wezen in
inde
de
Een kleine
oppervoorzanger isis het,
Sabbat en
en bijzondere
bijzondere dagen
dagen in de
de
Joodsche
Joodsche gemeenten.
gemeenten. De oppervoorzanger
het, die
die op Sabbat
Synagoge
dienst draagt,
draagt, met een
een bijzondere
bijzondere optooiing van zang
zang en melodij;
melodij; wat
wat niet
niet bebeSynagoge den dienst
maar door de vraag aanbod
De gemeenten
gemeenten zochten
zochtenhun
hunvoorzangers
voorzangersonder
onder
hoeft; maar
aanbod is
is geworden. De
de geschikten van Nederlands Israël.
Israël. Er
Er waren
waren ook enkele, die een eerste
eerste kracht
kracht uit het buitenbuitenwas
een
uitzondering,diedieiets
iets
bijzondersbracht.
bracht.Onder
Onderhet
hetbeperkt
beperkt
land prefereerden
land
prefereerden- hethet
was
een
uitzondering,
bijzonders
aantal
milliaantal Nederlandsche
Nederlandsche Joden
Joden kunnen
kunnen die
die buitengewone
buitengewone zangers
zangersniet
niet zijn,
zijn, die
die onder de millioenen Joden in het
het buitenland
buitenland zitten.
zitten.Maar
Maar het
hetisislangzamerhand
langzamerhand gewoonte
gewoonte geworden
gewordeninindede
jaar, dat de gemeenten
gemeenten van
van eenige
eenigebeteekenis
beteekenishun
hunoppervoorzangers
oppervoorzangers uit
uit het
hetbuitenbuitenlaatste 25 jaar,
laatste
Haag, Arnhem,
Arnhem, Utrecht
Utrecht
betrekken: Amsterdam
land betrekken:
Amsterdamin
in meerdere
meerderesynagogen,
synagogen, Groningen,
Groningen, Den Haag,
- er zullen
zullen nog wel meer volgen. Daar
Daar heeft allerzins
allerzins de
toe bijgedragen.
bijgedragen.
de wereldoorlog
wereldoorlog veel toe
envan
vanJodenhaat
Jodenhaat
Want natuurlijk
het rustige,
rustige, buiten
buiten den
denoorlog
oorloggebleven
geblevenen
natuurlijk wilden
wilden velen
velen zich in het
vrije Nederland
Nederland vestigen.
vestigen.
vrije
is een
eenandere:
andere: die
dieder
derbevolking
bevolkingder
derkleine
kleine
Belangrijker
deze verschuiving
verschuiving is
Belangrijker dan
dan deze
Dekleine
kleinegemeente
gemeente
Joodsche
trek naar
naar de groote
groote steden
steden!! De
Joodsche gemeenten
gemeenten naar
naarde
de groote;
groote; de
de trek
gemeente
wordt
wordt langzamerhand
langzamerhandnog
nogkleiner;
kleiner;dedelaatst
laatstererovergebleven
overgeblevenJood
Joodgaat
gaatheen
heen- dedegemeente
is weg!
weg! Zoo
Zoo gaat
gaat het
het met
met zeer
zeer vele.
vele.En
Envoorts
voortseen
eenverschuiving
ver~chuivjng ininde
dekoloniën:
koloniën: ininWestWestde Joodsche
Joodsche gemeenschap
gemeenschap aan
aan 't't wegkwijnen,
wegkwijnen, in
één aan
aan 't't IA
\'oorden.
Indië is de
Indië
in Oost-Indië
0 ost-Indië is één
s orden.
Een groote
groote verandering
verandering in
de Nederlandsche
Nederlandsche Jodenheid
Jodenheid ontstond
ontstond door
door den
den wereldwereldEen
in de
oorlog. Nederland
Nederland heeft
heeft —
- laat
laat het
hetmaar
maarbanaal
banaal kklinken
- zijn
zijn ouden
ouden roem
roem schitterend
schitterend
oorlog.
li nken —
gehandhaafd.
Van
alle zijden
zijden kwamen
kwamen de
Joden toestroomen
toestroomen uit
de hellen
hellender
derJodenvervolgingen
Jodenvervolgingen
Van alle
de Joden
uit de
Jodenmartelingen. De
strijd woedde
het Oosten
Oosten juist
juist in
in de
destreken,
streken, waar
waar de
de dichtste
dichtste
en Jodenmartelingen.
De strijd
woedde in
in het
Joodsche
van de verfijnde
verfijnde Russische Jodenwetten,
Jodenwetten, die
die de
de Joden
Joden
Joodsche bevolking woonde; tengevolge van
de vestigingsgebieden
vestigingsgebieden opeenpropte
opeenpropte en
en opeengeperst
opeengeperst hield.
hield. Natuurlijk
Natuurlijk waren
waren de
de Joden
Joden de
de
in de
schuld
aan alle
Rusische nederlagen;
nederlagen; de
groote vlucht
begon --- die
dietoch
tochmaar
maardoor
dooreen
eenheel
heel
schuld aan
alle Rusische
de groote
vlucht begon
- . Ook
Ook uit
uit Antwerpen
Antwerpen vluchtten
vluchtten velen
velen hierheen.
hierheen.AmsterAmsterklein
percentage werd ondernomen —.
klein percentage
Den Haag
Haag kregen
kregen hun
hun Ost-Juden;
Ost-Juden; Scheveningen
Scheveningenzijn
zijnJoodsche
Joodschebevolking
bevolkingdam, Rotterdam, Den
ook Ost-Juden
ook
Ost-Juden —.
- . Voor
Voor 't't overgroote
overgroote deel
deel isis deze
dezeOst-Juden-bevolking
Ost-Juden-bevolking sinds
sinds de
dewapenstilwapenstilstand weer weggetrokken.
weggetrokken. Maar
Maar de groote
grcote verplaatsing
verplaatsing van
van Joden
Joden naar
naar Amerika, die onmiddelonmiddellijk
wapenstilstand begon, ging
ging en
en gaat
gaat voor
voor een
een groot
groot deel
deelvia
viaNederland;
Nederland;zoodat
zood atdus
dus
lijk na
na de wapenstilstand
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voor Nederland
Nederland het
het transmigranten-vraagstuk,
transmigranten-vraagstuk, voorzoover
alleen maar
maar Nederland
Nederland
voor
voorzoover het
het nog alleen
betreft, in een
een geheel
geheel nieuw
nieuwstadium
stadiumgekomen
gekomen is.
is.
zelf betreft,
Nederlandsche Jodenheid
Jodenheid heeft haar
haar roem
behouden. Want
Want veel
veel heeft
heeft ze
ze voor
voor de
de
De Nederlandsche
roem behouden.
„oorlogsslachtoffers"
gedaan;
dubbeltjes
en guldens
ookbilletten
billetten- kapitalen
"oorlogsslachtoffers"
gedaan;
uit uit
dubbeltjes
en guldens
- ook
kapitalenbijeenbijeengebracht voor de geëvacueerden
geëvacueerden in
in Jaffa,
Jaffa, voor
voor de
deoorlogsslachtoffers
oorlogsslachtoffersininLitauen,
Litauen,voor
voorde
deJoden
Joden
in de
de Oekrajine,
Oekrajine, voor
voor de hongerenden
hongerenden in Weenen
Weenen enz.
enz. Er
Er waren
waren overal
overal hulpcomités
hulpcomités voor
voor de
de
Joodsche vluchtelingen
"Hachnosas
Ourechiem"teteAmsterdam
Amsterdamisiseen
eenover
overdedeheele
heelewereld
wereld
Joodsche
vluchtelingen-„Hachnosas
Ourechiem"
-. De
DeNederlandsche
NederlandscheJoodsche
Joodsche
adres geworden:
geworden: Montefiore
beroemd adres
Montefiore te
te Rotterdam
Rotterdam eveneens —.
offervaardigheid
plaats in het
het buitenland
buitenland elken
elken
offervaardigheidheeft,
heeft,volgens
volgens veler
veler ervaringen,
ervaringen, op
op menige
menige plaats
Jood een
een dankbare
dankbare ontvangst
ontvangst bij
bij zijn
zijn broeders
broedersverschaft.
verschaft.
Nederlandschen Jood
Ook
dendoor
doorden
denoorlog
oorlogontstanen
ontstanenofofvergrooten
vergrootennood
noodder
derJoden
Jodenin
inNederland
Nederland
Ook tegen den
hard gewerkt.
gewerkt. De
De prijsstijgingen
prijsstijgingen der
der levensmiddelen
levensmiddelenzijn
zijnvoor
voorden
dentraditioneelen
traditioneelenJood
Jood
zelf is hard
ontzaglijk veel
veel bezwarender
bezwarenderdan
danvoor
voorniet-Joden
niet-Jodenen
en Joden,
Joden, die
die als
als niet-Joden
ontzaglijk
niet-Joden leven. De
De moeimoeiin de
de distributiejaren
distributie jaren haast
haast oneindig
oneindig groot
groot geweest.
geweest. Maar
Maar het
hetmoeimoeilijkheden zijn
zijn voor
lijkheden
voor hen in
was het altijd bij
bij het Paaschfeest met zijn
zijn bijzondere
bijzondere eischen ten
ten opzichte
opzichtevan
vanspijzen
spijzenen
en
lijkste
lijkste was
moeilijk. Het „Paaschcomité"
"Paaschcomité" te AmAmdranken:
behoeftigen in
in die
die dagen
dagen te moeilijk.
dranken: dat
dat werd
werd voor
voor de behoeftigen
sterdam heeft jaren
jar~n achtereen
achtereen buitengewoon hard gewerkt om over
over die
die moeilijkheden
moeilijkheden heen
heentete
distributie-moeilijkheden is de
de regeering
regeering op
op
helpen; en met
met voortreffelijk
voortreffelijk resultaat.
resultaat. Bij
Bij al de distributie-moeilijkheden
uitnemende
wijze aan
aan de
de bezwaren
bezwaren tegemoet
tegemoet gekomen
gekomen en heeft
heeft vol
vol beleid
beleid de
debelangen
belangender
der
uitnemende wijze
Joodsche
staatsburgers, vaak
vluchtelingen, behartigd.
behartigd.
Joodsche staatsburgers,
vaak ook
ook der Joodsche vluchtelingen,
zorgen waren,
waren, in de synagogen „oorlogsDat er voor de Joodsche militairen bijzondere
bijzondere zorgen
"oorlogsgebeden" werden
werden uitgesproken,
uitgesproken, bij
bij den
denwapenstilstand
wapenstilstand overal
overalbijzondere
bijzonderesynagogediensten
synagogediensten
gebeden"
werden
is allemaal
allemaal vanzelf
vanzelf sprekend.
sprekend. Een
Een gevolg
gevolg van
van den
denoorlog
oorlogvan
vanonaanonaanwerden gehouden, enz. is
genamen
zomertijd, die zeer,
zeer, zeer
zeer veel
veel bezwaren
bezwaren en moeimoeigenamen aard
aard voor
voor het
het Joodsche
Joodsche leven
leven is
is de zomertijd,
lijkheden teweeg brengt.
brengt.
lijkheden
1916 werd
Museum te
te Amsterdam
Amsterdam de
de Ghetto-tentoonstelling
Ghetto-tentoonstellinggehouden
gehouden
werd in het Stedelijk Museum
onder den
den naam
naamvan
van „Het
"Hetverdwijnend
verdwijnend Ghetto
Ghetto in
in Bee
Beeld",
naar aanleiding van
ld", naar
van de omstandigonder
heid, dat
dat de
deAmsterdamsche
Amsterdamsche gemeenteraad
gemeenteraad tot slooping
slooping van
van „het
"hetoude
oudeAmsterdamsche
Amsterdamsche
heid,
Ghetto,eens
centrum van
van Joodsch
Joodsch leven"
leven"besloten
beslotenhad.
had.InIn1917
1917was
wasinindedeBibliotheek
Bibliotheekvan
van
Ghetto, eens een centrum
het Port.
Port. Isr.
Isr. Seminarium
Seminarium een
een tentoonstelling
tentoonstelling van
van gansch
ganschanderen
anderen aard:
aard: „een
"eententoonstelling
tentoonstelling
oorlogslitteratuur"; de opbrengst
opbrengst werd
werd ten
ten bate
bate der
derJoodsche
Joodscheoorlogsslachtoffers
oorlogsslachtoffers
van Joodsche oorlogslitteratuur";
aangewend.
groote manifestaties
manifestaties waren
waren er, die
die het
hetontzettende
ontzettendeJodenleed
Jodenleedinindedeoorlogsjaren
oorlogsjaren
Twee groote
heelen en
en er
er tegen
tegen protesteerden:
protesteerden:
bespraken, het wilden heelen
De congres-demonstratie
1918 te
te Amsterdam,
Amsterdam, die
diede
demotie
motieaannam,
aannam,waarbij
waarbij
congres-demonstratie in
in Febr. 1918
Ned~rlandsche regeering
regeering het
het dringende
dringendeverzoek
verzoekwerd
werdgericht
gerichtom,
om,getrouw
getrouwaan
aanhaar
haareeueeutot de Nederlandsche
wenoude tradities,
tradities, haar
haar invloed
invloedaan
aantetewenden,
wenden,om
omtetebevorderen,
bevorderen,dat
dathet
hetJoodsche
Joodschevraagstuk
vraagstuk
bij het sluiten van den vrede
vrede behandeld
behandeld en
behoorlijk opgelost
inderdaadeen
een
bij
en behoorlijk
opgelostzou
zou worden
worden- inderdaad
overweldigende
jarenachter
achterons
onsligt.
ligt.EnEn
anti-pogromdagen,
overweldigende manifestatie,
manifestatie, welke
welke nu 55jaren
dede
anti-pogromdagen,
pogroms in
in Rusland en Polen hun hoogtepunt
hoogtepunt bereikt
bereikt hadden
hadden en
en daar
daar een
eenpoosje
poosje
die, nadat
nadat de pogroms
bleven
staan,
in
Juli
1919
in
alle
Joodsche
gemeenten
in
Nederland
gehouden
werden
met
bleven staan, Juli 1919 in alle Joodsche gemeenten in Nederland gehouden werden met
rouwdiensten in de synagogen,
synagogen, waarvan
waarvan vooral
vooral die te
te Amsterdam,
Amsterdam, waar
waar op
op de
de synagogedienst
synagogedienst
rouwdiensten
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een protestvergadering
protestvergaderingin
inhet
hetConcertgebouwv
Concertgebouwvolgde
eneen
eenzwijgende
zwijgenderouwstoet
rouwstoetvan
vanduizenden
duizenden
olgde en
en duizenden
duizenden door
door de
destraten,
straten,inderdaad
inderdaadeen
eenvlammende
vlammendeprotest-manifestatie
protest-manifestatiewas
wastegen
tegende
de
beestachtige
beestachtige wreedheid en de
de dierlijke
dierlijke rechtsverkrachting
rechtsverkrachting in
inmatelooze
matelooze afmetingen
afmetingenop
opJoden
Joden
begaan.
25
geleden schreef
schreef mijn
mijn vader
vader z.g.
z.g.„Oranjebloesems,
"Oranjebloesems,uit
uitdedegedenkbladen
gedenkbladenvan
van
25 jaren geleden
WILHELMINA; en
enteekende
teekende
Neerlands Israël",
Israël", feestgave
feestgave bij
bijdedeinhuldiging
inhuldiging
Koningin
Neerlands
vanvan
Koningin
WILHELMINA;
daarin, hoe
hoe Israël
Israël en
enhet
hetOranjehuis
Oranjehuisjegens
jegenselkander
elkandergevoeld,
gevoeld,gedacht
gedachten
engehandeld
gehandeldhadden.
hadden.
Die verhouding
verhouding isis niet
nietininallen
allendeele
deelegebleven,
gebleven,zooals
zooals ze
ze was.
was. Er
Er zijn
zijn veel
veel Joden,
Joden, die
die ananders tegenover
tegenover ons
ons koninklijk
koninklijk stamhuis staan
staan dan
dan hun
hunvoorvaderen.
voorvaderen.Op
Opallerlei
allerleigronden.
gronden.Vaak
Vaak
zijn de dingen
dingen weer
weer verpolitiekt.
verpolitiekt. Of
Of procentsgewijs
procentsgewijs meer
meer Joden
Joden dan
dan niet-Joden
niet-Jodendie
dieafwijzende
afwijzende
niet.'t 'tAantal
Aantalgoede
goedekoppen
koppenisisnog
nog
te maken.
maken. 'k'k Geloof
Geloof 't'tniet.
houding aannemen,
aannemen, durf ik niet uit te
aantal der
der massa-leden.
massa-leden. Het
Hetandere
andereovergroote
overgrootedeel
deelvan
vanNederlands
NederlandsJoJogeen
geen maatstaf voor 't aantal
als mensch
menschspreken,
spreken,
dendom is niet veranderd!
veranderd! Men
Men kan
kan nu
nu eenmaal
eenmaal terecht
terecht van
van zijn
zijn rechten
rechtenals
dat die
die overal
overal elders
elders in
in de
de snippermand
snippermandgeworpen
geworpenworden,
worden,zoodat
zoodat
en tegelijkertijd waarnemen, dat
't, dat
dat hier
hierrecht
rechtrecht
rechtis?
is?En
Endan
danmoeten
moetenwe
wedenken
denkenaan
aanden
dengrondleggrondlegmen vraagt: hoe komt 't,
ger
ger van
van het
het huis
huis van
vanOranje
Oranje......
..... .
Vóór mij
mij ligt opengeslagen
opengeslagen een
exemplaar van
deel van
van den
den Babylonischen
Babylonischen TalTalVóór
een exemplaar
van een deel
moed, 'de
de groote
groote Rom-editie; het deel
deel Aboda
Aboda Zara.
Zara.
Bij
:'.'
Bij blz. 44a
44<l ligt een
een bladwijzer.
bladwijzer. In
In 't'tmidden
middenhet
hetportret
portretvan
vankoningin
koningin WILHELMINA;
wapenschilden der
Sept.1898.
18g8.
omringd door de wapenschilden
der elf provinciën.
provinciën. En
En als
als datum
datum draagt
draagt hij
hij ..•
... 66Sept.
, ~
Sinds
heengaan van
van mijn vader ligt die
die bladwijzer
bladwijzer bij die
die pagina.
pagina. En
En 'k'klees
leesdie.
die.
Sinds het heengaan
lees daar:
daar:
Ik lees
..„Toen
Toen men koning JOSIA
Bijbe1-,
en het
het
JosiA kroonde -— vertelt
vertelt de Bijbel
—, zette men den diadeem en
t,getuigenis op
hoofd. Wat beteekent
beteekent dat?
- dat is
is de
de kroon!
kroon! maar
maar het
hetgege„getuigenis
op zijn
zijn hoofd.
dat? de diadeem —
t,tuigenis
- wat
is dat?
En RAB
JEHOEDA zegt
zegt uit
uitnaam
naamvan
vanRAB:
RAB: Er
Er was
was een
een oud
oudgetuigenis
getuigenis
tuigenis wat
is dat?
En RAB
JEHOEDA
DAVIDS stamhuis,
koning.,getradeerd in
in koning
koningDAVIDS
„getradeerd
stamhuis,dat
datalalwie
wiewaardig
waardigwas
wasen
en geschikt
geschikt voor
voor het koning.,schap
hem bij
bij zijn
zijn kroning
kroning de
de kroon
kroon paste
paste en
en uitnemend
uitnemend om
om het
het hoofd
hoofd sloot;
sloot; maar
maar
„schap -— dat hem
.,wie
hemdedekroon
kroondan
danniet
nietpaste!"
paste!"
„wie niet
niet geschikt
geschiktwas
was- hem
Dáár
bladwijzer.
D áár lag die bladwijzer.
WILHELMINA'S kroning,
boek,
Heeft mijn
mijn vader
vaderbij
bijkoningin
koninginWILHELMINA'S
kroning,nanahet
het schrijven van
van zijn boek,
Talmoed-woord gelezen
gelezen en gepeinsd:
gepeinsd: „sluit
.. sluit de
dekroon
kroonom
omhet
hethoofd
hoofdonzer
onzerkoningin?"
koningin?"
dit Talmoed-woord
Wij, na 25
25 jaren,
jaren, wij
wij kunnen
kunnen getuigen:
getuigen: en
en zij
zij zetten
zetten haar
haarop
ophet
hethoofd
hoofd„de
.. dediadeem
diadeemEN
EN
GETUIGENIS"!
HET GETUIGENIS"!
..„Liefde
Liefde en
zingtETAN,
ETAN, de
deEzrachiet.
Ezrachiet.
en recht
recht vormen
vormenhet
het voetstuk
voetstukvan
vanuw
uwtroon
troon•.••.
....." "zingt
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DE PROTESTANTSCHE
PROTESTANTSCHE ZENDING
DOOR

DR.
J. W. GUNNING,
DR. J.
GUNNING, Zendingsc'irector.
Zendingsärector.

II

n de
de afgeloopen
afgeloopen 25
25jaren
jarenisisgestadig
gestadiginindedeZending
Zendinghet
heteigenlijke
eigenlijkeZendingswerk,
Zendingswerk,het
hetwerk
werk
arbeidsveld, meer
meer op
op den
denvoorgrond
voorgrond getreden.
getreden.
op het arbeidsveld,
n
Het moge
moge vreemd
vreemd klinken,
klinken, toch
tochmoet
moethelaas
helaasmet
metbeschaamdheid
beschaamdheidworden
wordenerkend,
erkend,
dat
gedurende de
van het
het bestaan
bestaan der
der nieuwere
nieuwere Zending
Zendingininons
onsvaderland
vaderland
dat gedurende
de eerste
eerste eeuw
eeuw van
(die
met dedestichting
stichting
vanhethet
NederlandschZendelinggenootschap
Zendelinggenootschap op
op 19
(die met
van
Nederlandsch
19 December 1799
1799
vaak meer gedacht werd aan de belangen
belangen der
der Zendingscorporaties,
Zendingscorporaties, bij
bij welke
welke men
men
begon) zeer vaak
had aangesloten,
aangesloten, dan aan den toestand
toestand op
op het
het arbeidsveld.
arbeidsveld. Kind
Kind van
vanPiëtisme
Piëtismeen
enMethoMethozich had
en ook
ooknu
nunog
nog(gelukkig!)
(gelukkig!)zijn
zijnouders
oudersniet
nietverloochenende,
verloochenende,was
washet
hetde
denieuwere
nieuwerezending
zending
disme, en
vooral
te
doen
om
het
winnen
van
zielen
voor
Christus.
De
voorstanders
der
Zending
in
patria
vooral
om het winnen van zielen voor Christus. De voorstanders der Zending in patria
dachten meestal
meestal weinig
weinig aan
aan een
een kersteningsproces
kersteningsproces van
volkeren in
Indië, en
en gaven
gaven zich
zich
dachten
van de
de volkeren
in Indië,
zelfs geen
geen rekenschap
rekenschap van
van het
het psychologisch
psychologisch gebeuren
gebeuren in
de ziel
ziel van
van den
den Indiër,
Indiër, die
diezich
zich
zelfs
in de
een groot
groot aantal
aantal mannen en vrouwen, die
die met
met recht
recht geloofshelden
geloofshelden
bekeert. Evenwel, zij zonden een
genoemd mogen
mogen worden,
worden, vaak
vaak bij
bij voorkeur
voorkeur naar
naar de
streken en
en onder
onder de
deminst
minst
de meest afgelegen streken
beschaafden, waar
waar reeds
reeds hun
hun tegenwoordigheid
tegenwoordigheidenenhun
hunvoorbeeld
voorbeeldten
tengoede
goedemoesten
moestenwerken
werken
beschaafden,
en ook
ook waarlijk
waarlijk werkten.
werkten. En deze
deze mannen
mannen en
envrouwen,
vrouwen,die
diezich
zichtegenover
tegenover
vaakzoo
zooharde
harde
dede
vaak
werkelijkheid geplaatst
geplaatst zagen, konden
konden niet nalaten
nalaten de
de Indiërs,
Indiërs, - de voorwer
voorwerpen
van hun
hun
pen van
werkelijkheid
bestudeeren. Zij
Zij droegen
droegen het
het hunne
hunne er
ertoe
toebij
bijom
omgestadig
gestadigover
overmenschen
menschen
bekeeringsijver - te bestudeeren.
nieuw licht
licht te
te verspreiden.
verspreiden.
en toestanden nieuw
Intusschen,
de aangeduide
aangeduide houding
houding der
der zendingsvrienden
zendingsvriellden in
in Nederland
Nederlandhad
hadmede
medeten
ten
Intusschen, de
dat de
de verschillende
verschillende schakeeringen
schakeeringen onder
onder hen
hen niet
niet tevreden
tevredenwaren,
waren,vóórdat
vóór datelk
elkhunner
hunner
gevolge, dat
haar eigen
ontstonden (na
(na de
de reeds
reeds genoemde
genoemdeoprichting
oprichtingvan
vanhet
het
haar
eigen zendingsvereeniging had. Zoo ontstonden
Zendelinggenootschap)(N.
1858 en
en'59
'59nog
nogtwee
tweevereenigingen,
vereenigingen,die
dieinin
Nederlandsch Zendelinggenootschap)
(N. Z.
Z. G.) in 1858
1898 tot de
de groote
groote gerekend
gerekend mochten
mochten worden,
worden,de
deNederlandsche
Nederlandsche(N.
(N.Z.Z.V.)
V.)en
ende
deUtrechtsche
Utrechtsche
Zendingsvereeniging(U.Z.V.).ln
'58 ontstond
ontstond mede
medede
deGereformeerde
Gereformeerde zendingsvereeniging,
Zendingsvereeniging,
zendingsvereeniging (U. Z.V.). In '58
die echter
echter een
eenvrij
vrijkwijnend
kwijnendbestaan
bestaanleidde,
leidde,totdat
totdatinin1896
1896dedesedert
sedertvier
vierjaren
jarentot
totéén
éénlichaam
lichaam
Gereformeerde Kerken
Kerken haar
haarwerk
werkovernamen
overnamen en
en weldra
weldra tot
tot grooten
grooten bloei
bloeibrachten,
brachten,
vereenigde Gereformeerde
zood at het
het zeker
zeker op
opeen
eenlijn
lijngeplaatst
geplaatst moet
moetworden
worden met
met dat
dat der
der reeds
reeds genoemde.
genoemde.Naast
Naastdeze
deze
zoodat
grootere
bestaan een aantal
aantal kleinere
kleinere:: vooreerst
en Talaud
TalaudComité,
Comité,het
hetJava
JavaComité,
Comité,
grootere bestaan
vooreerst het
het Sangi en
en (sedert
(sedertigui)
1901)
de Gereformeerde
Zendingsbond,
allen,evenals
evenalsdededrie
drieeerstgenoemde
eerstgenoemde
de Gereformeerde
Zendingsbond,
diedie
allen,
lichamen, hun levenssappen
levenssappen bijna
bijna geheel
geheel putten
putten uit
uitde
deNederlandsch
NederlandschHervormde
HervormdeKerk;
Kerk;verder
verder
Doopsgezinde Vereeniging
Vereenigingtot
totbevordering
bevorderingvan
vandedeverbreiding
verbreidingen
enverkondiging
verkondigingvan
van het
het
de Doopsgezinde
evangelie
in Nederlandsch
NederlandschIndië
Indiëenen
Nederlandsch
LutherschGenootschap
Genootschapvoor
voorInIn-enen
evangelie in
hethet
Nederlandsch
Luthersch
Zending.Onder
Onderdedevereenigingen,
vereenigingen,die
diebijbijden
denaanvang
aanvangvan
vandedebesproken
besprokenperiode
periode
Uitwendige Zending.
Nederlandsch Oost
OostIndië
Indië
werkten,moeten
moetennog
nog
twee
buitenlandschegenoemd
genoemdworden:
word(n:
in Nederlandsch
werkten,
twee
buitenlandsche
allereerst de Rheinische Missionsgesellschaft
Missionsgesellschaft te
te Barmen,
Barmen,die
dieeen
eentijdlang
tijdlangevenveel
evenveelEuropeesche
Europeesche
allereerst
zendelingen
onderhield als
als alle
alle Nederlandsche
Nederlandsche vereenigingen
vereenigingen tezamen,
tezamen, en
en de
deNeukirchner
Neukirchner
zendelingen onderhield
Mission,
hier te lande
lande vertegenwoordigd
vertegenwoordigd door
Salatiga Comité.
Comité. In
In den
den loop
loop der
der bebeMission, hier
door het
het Salatiga
16
3316

25jaren
jaren kwamen
kwamendaarbij
daarbij de
de zending
zendingvan
van de
deMethodist
MethodistEpiscopal
EpiscopalChurch
Churchin
inAmerika
Amerika
doelde 25
en onlangs
onlangs de
deBaselsche
Base1scheZend.
Zend.VE
Vn.
r.
In 1898
1898 stonden
stonden alal deze
dezelichamen
lichamenzeker
zekerniet
nietonvriendschappelijk,
onvriendschappelijk, maar
maar toch
toch vrijwel
vrijwel
op zich zelf
zelf en
en naast
naast elkaar.
elkaar. In
In een
een algemeene
algemeene Nederlandsche
NederlandscheZendingsconferentie
Zendingsconferentiekwam
kwammen
men
voor allen
allen gelijkelijk
gelijkelijk belangrijke
belangrijke vraagstukken.
vraagstukken. Meermalen
Meermalen bleek
bleekde
de
bijeen ter bespreking van voor
noodzakelijkheid van
maar tot eigenlijke daden kwam
kwam het niet.
niet.
noodzakelijkheid
van gemeenschappelijke
gemeenschappelijke actie, maar
Dit zou
zou weldra
weldra anders
anders worden.
worden. Telkens
Telkens weer
weer trad
trad Indië
Indië zelf
zelfop
opden
denvoorgrond
voorgrondmet
met
vraagstukken, die
Als voorbeeld
voorbeeld worde
worde genoemd
genoemd de
de massale
massale overovervraagstukken,
die de
de geheele
geheele Zending gelden. Als
1897 een
een aanvang
aanvang nam,
nam, en
en waardoor
waardoor de
de U.Z.V.,
V.Z.V.,
gang tot het Christendom
Christendom op
op Halmahera,
HaIrnahera, die in
in 1897

Sumatra. Melaatschen
Melaatsehen Kolonie
Kolonie ,.Lave
Momo-Deli".
Onder beheer
beheer van
van het
het Ned. Zend.
Zend. Gen.
Gen.
Sumatra.
„Lave Si Momo-Deli
". Onder
patienten verzameld
verzameld voor
voor hun
hun kerkje.
kerkje.
De patienten

1866 een
een nog
nog vrijwel
vrijwel resultaatloos
resultaatloos werk op dit eiland
eiland verrichtte,
verrichtte, zich
zich plotseling
plotselingvoor
voor
die sedert 1866
geheel onverwachte
1899 het
hetN.
N.Z.Z.G.
G.besloot,
be!lloot,zijn
zijn
geheel
onverwachteeischen
eischengesteld
gesteldzag.
zag.Hoe
Hoe dit
dit zij,
zij, toen
toen in
in i899
Dr.J.J.W.
W.GUNNING
GUNNING een
doen ondernemen,
ondernemen, richtte
richtte
Director-Secretaris Dr.
een studiereis
studiereis naar
naar Indië te doen
dadelijk de
V.Z.V. tot
tot het
het N.Z.G.
N.Z.G.het
hetverzoek,
verzoek,dat
datde
deheer
heerG.
G.ook
ookhaar
haarterreinen
terreinen zou
zoubezoeken
bezoeken
dadelijk
de U.Z.V.
en rapport
rapport uitbrengen
uitbrengen van
van zijn
zijnbevindingen
bevindingen(waartegenover
(waartegenover financieele
financieele steun
steun voor
voor de
dereis
reis
werd geboden) en kwam
kwam men
men weldra
weldra tot
totovereenstemming.
overeenstemming. Nog
Nogandere
andere lichamen
lichamen deden
deden een
een
werd
soortgelijk verzoek.
verzoek.
Reeds meermalen
meermalen was de
de wenschelijkheid
wenschelijkheid betoogd
betoogd van
vaneen
eengemeenschappelijke
gemeenschappelijkeververReeds
tegenwoordiging van
Protestantsche Zending
Zending tegenover
tegenover de Regeering
Regeering tete Batavia.
Batavia. Wien
Wien
tegenwoordiging
van de Protestantsche
die taak
taak belasten? Eenige
Eenigepersonen
personenwerden
werdengenoemd,
genoemd,maar
maargeen
geenhunner
hunnerwas
wasvolvolzou men met die
voorbereid. Eenige
Eenige ingewijden
ingewijdenechter,
echter,onderstellende
onderstellendedat
dateen
eenjeugdig
jeugdigcandidaat
candidaat tot
tot
doende voorbereid.
HeiligenDienst,
Dienst,dede
Heer
C. W.
Baron
VAN
BOETZELAER, wellicht
dit ambt
ambt
den Heiligen
Heer
C. W.
Th.Th.
Baron
VAN
BOETZELAER,
wellicht later
later voor dit
geschikt zou blijken,
blijken, besloten
besloten een
een poging
pogingtetedoen
doenhem
hemtetebewegen
bewegenzich
zichalsalsreisgenoot
reisgenootbij
bijden
den
G. aan
aan tetesluiten.
sluiten.Hij
Hijwas
wasdaartoe
daartoe gaarne
gaarne bereid
bereid en nam
nam zelf
zelf de
de kosten
kosten op
op zich.
zich.Hij
Hijwerd
werd
heer G.
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tot Secretaris
Secretaris van
benoemd en
en in
inde
delaatste
laatstedagen
dagenvan
van1899
1899vertrokken
vertrokkenbeiden
beiden
van den
den Heer
Heer G. benoemd
naar
1894 in
in Indië
Indiëvertoevenden
vertoevendenvertegenwoordiger
vertegenwoordigervan
van
naar Batavia.
Batavia. Daar
Daar vonden
vonden zij den sedert 1894
het Nederlandsch
Nederlandsch Bijbelgenootschap,
Bijbelgenootschap,Dr.
Dr.N.N.
ADRIANI, die
dievan
vanzijn
zijnBestuur
Bestuurtoestemming
toestemminghad
had
ADRIANI,
verkregen
Gedurende vier
vier maanden
maanden vertoefde
vertoefdehet
hetgezelschap
gezelschap
verkregen de
de heeren
heerenals
als mentor
mentor te
te dienen. Gedurende
op
Java, waar,
waar, met
met uitzondering
uitzondering van
van den
denOosthoek
Oosthoek(Java
(Java Comité)
Comité) alle
alle zendingsvelden
zendingsvelden bebeop Java,
zocht
Daarna toog men
men naar
naarSumatra
Sumatraenenreisde
reisdeinintwee
tweemaanden
maandenvan
van Medan
Medan naar
naar
zocht werden. Daarna
Padang.
bezochten toen
toen nog
nog Boeroe,
Boeroe,Ambon,
Ambon,Ceram,
Ceram,Noord
Noord Nieuw
Nieuw
Padang.De
De heeren
heerenG.
G.en
env.v. B. bezochten
Guinee, Halmahera,
Halmahera, de
Zuid Celebes,
Celebes, en
en Savoe.
Savoe.In
In
de Minahassa,
Minahassa, de
de Sangi-eilanden,
Sangi-eilanden, Midden en Zuid
Mei 1901
1901 waren
waren zij
zij op
op Java
Javaterug,
terug,en
enden
dentosten
20stenJuni
Junivan
vandat
datjaar
iaararriveerden
arriveerden zij
zij te
te Marseille.
Marseille.
Dit was
was de
detweede
tweedemaal
maalsedert
sedert1797,
1797,dat
dateen
eendienaar
dienaarder
derZending
Zendinghier
hiertetelande
landehet
hetarbeidsarbeidsperk werden
veld bezocht. In
In het
hetthans
thansbesproken
besproken tijd
tijdperk
zulke reizen ondernomen, n.l.
n.l.
werden nog
nog twee zulke
in de jaren
jaren 1916 tot '18, nog eens door den heer GUNNING,
GUNNING, die
Guinee
diethans
thansook
ookWest
West Nieuw Guinee
door Ds.
Ds.M.
M.LINDENLINDENen
BolaängMongondou
Mongondou bezocht;
bezocht; en
envan
vanOctober
October 1920
1920 tot Juli
en Bolang
Juli 1921 door
BORN,
bereisde Java
Java en
en Zuid-Oost
Zuid-OostCelebes.
Celebes.
BORN,sedert
sedert1'912
1912Director-Secretaris
Director-Secretarisvan
vande
de N.Z.V.
N.Z.V. Hij bereisde
B.kwamen
kwamen uit
uitIndië
Indiëterug
terugonder
onderden
denindruk
indrukvan
van de
de nadeelen 1),
De Heeren
Heeren G.
G. en
en v.v.B.
veroorzaakt
aantal zendingscorporaties.
zendingscorporaties. Zij
Zij vonden
vonden sommige
sommigearbeidsvelden,
arbeidsvelden,
veroorzaaktdoor
door het
het groot
groot aantal
waar
werk destijds
destijds (soms ook nu
nu nog)
nog) weinig
weinigresultaten
resultaten oplevert,
oplevert, zeer
zeersterk
sterkmet
metEuroEurowaar het
het werk
peesche zendelingen
zendelingenbezet,
bezet,terwijl
terwijlandere,
andere,waar
waar voor
voor het
hetEvangelie
Evangeliede
dedeuren
deurengeopend
geopendwaren,
waren,
leden door groot
groot gebrek
gebrek aan
aan Europeesche
Europeesche leiders. De
De oorzaak
oorzaak was geen
geen andere
andere dan
dan dat
dat de
de corcorporaties,
wier
terreinen
goed
bezet
waren,
in
het
vaderland
een
breeden
kring
van
zendingsporaties, wier terreinen goed
waren, het vaderland een breeden kring van zendingsvrienden achter
beschikken over
over menschen
menschen en
en geld,
geld,terwijl
terwijl
achter zich hadden,
hadden, waardoor
waardoor zij konden beschikken
Het was
was dus
duswenschelijk,
wenschelijk,de
decorporaties
corporatiestot
totelkander
elkandertetebrenbrenbeide bij de
de andere
andere ontbraken.
ontbraken. Het
gen, opdat ze meer
meer met
met de
de werkelijke
werkelijke behoefte
behoefte van
van het
hetarbeidsveld
arbeidsveld rekening
rekening zouden
zouden houden.
houden.
Welke weg moest
moest daartoe
daartoe worden ingeslagen?
ingeslagen? Er
groote omzichtigheid
omûchtigheid gegeWelke
Er moest met groote
handeld
worden, rekening
rekening houdende
houdende met historisch
histofisch geworden
geworden toestanden,
toestanden, en
en vooral
vooral met
met de
de
handeld worden,
geestesstroomingen.
verschillende geestesstroomingen.
de zaak
zaak aan
aan te
te pakken
pakken bij
bij een
een zeer
zeer belangrijk
belangrijk onderdeel
onderdeel van
van den
denarbeid,
arbeid,
Besloten werd de
N.Z.V. en
en de
deU.Z.V.
U.Z.V.hadden
haddendaardaarde opleiding van aanstaande
aanstaandezendelingen.
zendelingen.Het
Het N.Z.G.,
N.Z.G., de N.Z.V.
afzonderlijke inrichtingen. Natuurlijk
Natuurlijk werd daardoor
daardoor veel geld
geld verspild;
verspild; door
door ze
zesasavoor elk afzonderlijke
voegen zou
zou men
menvoor
voorminder
mindergeld
geldbeter
beterwerk
werkkunnen
kunnenleveren.
leveren.Reeds
ReedsininOctober
October1901
1901
men te voegen
werd vereenigde
vereenigde opleiding
opleiding inindedeHoofdbestuurdersvergadering
Hoofdbestuurdersvergadering van
van het
het N.Z.G.
N.Z.G.ter
tersprake
sprake
werd
gebracht, en het resultaat
resultaat daarvan
U.Z.V.,die
dieweder
wedervroeg
vroeg
gebracht,
daarvanwas,
was, dat
dat men
men zich
zich wendde
wendde tot de U.Z.V.,
ook de N.Z.V.
N.Z.V. er
er in
intetebetrekken.
betrekken. Nadat
Nadatdeze
dezeeen
eenweigerend
weigerendantwoord
antwoord had
had gegeven,
gegeven,zetten
zettende
de
zij besloten
besloten
eerstgenoemde corporaties
corporaties de
de besprekingen
besprekingen voort,
toe leidden,
leidden, dat
dat zij
beide eerstgenoemde
voort, die
die er toe
eigen opleidingsinstituut
opleidingsinstituut op
op te
te heffen,
heffen,en
entezamen
tezamende
deNederlandsche
NederlandscheZendingsschool
Zendingsschool
elk hun eigen
Zebedoelt
bedoeltniet
niet
stichten, die
die gevestigd
gevestigd werd
werd in het
het gebouw
gebouw van
van het
het N.Z.G.
N.Z.G.teteRotterdam.
Rotterdam.Ze
te stichten,
alleen opleiding voor de
de beide
beide genoemde
genoemdelichamen,
lichamen,maar
maar stelt
stelthaar
haar deuren
deuren tegen
tegeneen
eenbillijke
billijke
alleen
open voor
voor kweekelingen
kweekelingen van
van andere
andere corporaties
corporaties De
De leiding
leidingvan
vanhet
hetonderwijs
onderwijs
vergoeding ook open
werd aan
aan een
een rector
rector toevertrouwd
toevertrouwd (de
(deeerste
eerstewas
wasdedetegenwoordige
tegenwoordigekerkelijke
kerkelijkehoogleeraar
hoogleeraar
werd
Dr. H.
H.M.
M.VAN
VAN NES
NES te
terwijl de Heer G.
G. met
metde
deleiding
leidingvan
vanhet
hetinternaat
internaatwerd
werd
Prof. Dr.
te Leiden) terwijl
M.de
deKoningin,
Koningin,die
diesteeds
steedsgetoond
getoondheeft
heeftdat
dathet
hetZendingswerk
ZendingswerkHaar
Haarter
terharte
hartegaat,
gaat,
belast. H. M.
I) Dat
Datererook
ook voordeelen
voordeelen aan
aan dezen
dezen toestand
toestand verbonden
verbonden zijn
zijn zal
zallater
laterblijken.
blijken.
i)
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nam het initiatief
initiatief voor
voor een
een nationale
nationale collecte,
collecte, die
diebedoelde,
bedoelde,een
eenkapitaal
kapitaalbijeen
bijeentetebrengen,
brengen,
nam
rente de jaarlijksche
jaarlijksche uitgaven
worden. Ondanks
Ondanks herhaalde
herhaalde perperuit welks rente
uitgavenbestreden
bestreden konden
konden worden.
soonswisseling (de
soonswisseling
(de drie
drie eerste
eersterectoren
rectorenwerden
werdenallen
allenkerkelijk
kerkelijkhoogleeraar)
hoogleeraar)kwam
kwamde
deschool
school
weldra
tot bloei en verwierf
weldra tot
verwierf zich
zich vrijwel
vrijwel algemeene genegenheid.
genegenheid. Toen
Toen het
hetgebouw
gebouwteteRotterRotterdam
te plaatsen
plaatsen naar
naar:de
de
dam veel
veel te
te klein
kleinen
en bouwvallig
bouwvalligwerd,
werd,besloot
beslootmen
mende
de inrichting
inrichting over
over te
omgeving
van Leiden,
Leiden,opdat
opdatdedekweekelingen
kweekelingenzouden
zoudenkunnen
kunnenprofiteeren
profiteeren van
van de
de Indische
Indische
omgeving van
1917plechtig
plechtiginingebruik
gebruikgegefaculteit. Het
Hetnieuwe
nieuwegebouw
gebouwteteOegstgeest
Oegstgeestwerd
werdininSeptember
September1917
faculteit.

Nieuw-Guinea.
ZencJingskerkje te
te Jeuié
]euJé (Boon).
(Roon).
NieuwGuinea. Zendingskerkje

nomen, en twee jaren
jaren later
N.Z.V
later mochten
mochten de
de stichters de groote voldoening smaken, dat ook de N.Z.V
haar eigen
aansloot. Helaas
Helaas mocht
mocht de
de man,
man, die
diede
deplanplanhaar
eigen opleiding staakte
staakteen
en zich
zich bij
bij de
de N.Z.S.
N.Z.S. aansloot.
N.Z.G.dadelijk
dadelijk met
met groote
groote sympathie
sympathie begroette,
begroette, Prof.
Prof. Dr.
Dr.J.J.J.J. P.
VALETON JR.,
JR.,
P. VALETON
nen van het N.Z.G.
die als Voorzitter
Voorzitter van
U.Z.V. een
een zeer
zeerbelangrijk
belangrijk aandeel
aandeel in het tot
tot stand
stand komen
komen der
der ZenZenvan de U.Z.V.
dan nadat
nadat
dingsschool
gehad, dit
dit alles
alles niet
niet beleven;
beleven;hij
hijoverleed
overleedinin 1912,
dingsschool heeft gehad,
1912, evenwel niet, dan
tweedenzeer
zeerbelangrijken
belangrijkenmaatregel,
maatregel, die geheel
geheel aan
initiatieftetedanken
dankenis,is, had
hij nog een tweeden
aan zijn initiatief
1905 zou
zou de
detoenmalige
toenmalige Director-Secretaris
Director-Secretaris der U.Z.V.
U.Z.V. zijn
zijn ambt
ambt
weten door
door te voeren.
voeren. In
In 1905
weten
neerleggen. Prof.
wist te
te bewerken,
bewerken, dat
dat met
metgoedkeuring
goedkeuring van
van het
hetHoofdbestuur
Hoofdbestuurvan
vanhet
het
neerleggen.
Prof. V. wist
Director-Secretaris, de Heer
Heer GUNNING,
hetzelfde ambt
ambt te Utrecht
Utrecht werd
werd bebeN.Z.G. zijn Director-Secretaris,
GUNNING, in hetzelfde
Daardoor ontstond een foederatief
foederatief samenwerken
samenwerken tusschen beide
beide lichamen,
lichamen, zonder
zonder een
een
noemd. Daardoor
enkelen knellenden band; de
Maar de
debeide
beide
de samenwerking
samenwerking kan
kanelken
elkendag
dag worden
worden verbroken. Maar
corporaties,
gebonden achtende
achtendeaan
aanChristus,
Christus,achtten
achttendezen
dezendoor
doorhet
hetgemeenschappegemeenschappecorporaties, zich gebonden
319

lijk
aanwezigen band
band krachtig
krachtig genoeg,
genoeg, om
om op
opgrond
gronddaarvan
daarvan tetegaan
gaansamenwerken.
samenwerken. Zij
Zij
lijk doel aanwezigen
hebben
bedrogen. Zij
Zij groeiden
groeiden gestadig
gestadig meer
meer naar
naar elkander
elkander toe,
zagen in
in 1906
1906
hebben zich niet bedrogen.
toe, en zagen
T.-C. 1), in 1910
1910 de R.M.G.
R.M.G.2),
in 1922
de N.Z.V.
N.Z.V. en
en in
in den
den aanvang
aanvang van
van '23 het
het
het
S. en
en T.-C.
het S.
1922 de
2), in
Zeister
Zendingsgenootschap (dat
arbeid der Herrnhutters
Herrnhutters in Suriname
Suriname steunt)
steunt) tot
tothun
hun
Zeister Zendingsgenootschap
(dat den arbeid
enzelfstandigheid
zelfstandigheidbehoudt,
behoudt,
toetreden. Terwijl
Terwijl elk
elkder
dercorporaties
corporatieshaar
haareigen
eigenkarakter
karakter en
verbond toetreden.
is men
men er
er zelfs
zelfs in
ingeslaagd
geslaagd op een
een terrein
terrein met
metveel
veelvoetangels
voetangels en
enklemmen,
klemmen, dat
dat der
deractie
actie
het vaderland
vaderland tot
tot het
het verkrijgen
verkrijgen der
gelden, een
een eenheid
eenheidtot
totstand
standtetebrengen,
brengen,
der noodige
noodige gelden,
in het
tedie ondanks
ondanks velerlei
velerlei
zendingsbelangen tezendingsbelangen
moeilijkheden
gestamoeilijkheden gestagenover de Regeering
hechter wordt.
wordt.
te
Weltevreden, en
en
dig hechter
te Weltevreden,
Ook voor Indië
eersten Zendingstot eersten
dit alles
alles onmidonmidconsul te
te benoemen
benoemen
zou
consul
zou dit
dellijk vruchten
vruchten afafden reeds
reeds vroeger gedellijk
C. W.
W.
werpen. Den 22sten
22sten
noemden
noemden Dr.
Dr. C.
werpen.
Th.Baron
BaronVAN
VANBOETBOETTh.
Maart 1906 vergadervergaderin het
het Bijbelhuis
Bijbelhuis
ZELAER
ZELAER VAN
VAN DUBBELden in
van
het N.B.G.
N.B.G. te
te
DAM. Zes
maanden
DAM.
Zes maanden
van het
Amsterdam
vertegenlater vertrok
vertrok deze
deze
Amsterdam verte
genlater
woordigers
alle in
in
naar Indië,
naar
Indië, ondernam
woordi
gers van alle
Nederlandsch OostOostdadelijk,
verzoek
dadelijk, op verzoek
Nederlandsch
van
N.Z.G., een
een
van het
het N.Z.G.,
Indië arbeidende Protestantsche zendingsreis naar
naar de
de MinaMinareis
testantsche
corporaties,
hassa en
het S.
S.
hassa
en van
van het
corporaties, en
en beslcbesicT. C.
C. naar
naar zijn
zijn
daar onder
en
en T.
ten daar
onder leiding
leiding
van
het N.B.G.
N.B.G. gegearbeidsveld, ter
ter bz.bzarbeidsveld,
van het
een door
zamenlijk in te stellen
stellen Mirahassa.
Minahassa. Woning
der Diaconessen
Diaconessen van
van het
het
spreking van
vaneen
door
Woning der
het ZendingsconsuZendingsconsu- Hulpziekenhuis der
der Inlandsche
Inlandsche gemeenten
gemeentenvan
van het
het
de
Regeering aanaande Regeering
het
ressort
laat, bedoelende
bedoelende de
de
ressort Sonder.
Sonder.
reorhangiggemaakte re
orlaat,
b~hartiging
van
de
ganisatie
van
het
Inbehartiging van de
ganisatie van het Inlandsch onderwijs
inJanuari
Januari 1907
1907teteBatavia.
Batavia.Den
Deneersten
eerstenJanuari
Januari
landsch
onderwijs aldaar,
aldaar, en
en vestigde
vestigde zich in
D. CROMMELIN,vroeger
vroegerzendeling-leeraar
zendeling-Ieeraar
1919 werd de
de Heer
Heerv.v.B.B.vervangen
vervangendoor
door
den
Heer
den
Heer
D. CROMMELIN,
Mr.
J. M.
J. SCHEPPER werd
werd toegevoegd.
toegevoegd.
te Modjowarno,
Modjowarno, aan
aan wien
wienals
alstweede
tweedeConsul
Consul
Mr.
J. M.
J. SCHEPPER
Dr.N.N.ADRIANI
ADRIANI naar
N.B.G.
uitzending in
in 1894
1894van
vanDr.
Door de uitzending
naar Midden-Celebes
Midden-Celebes had
had het N.B.G.
als voorbereiding
voorbereiding
zijn roemrijken
roemrijken arbeid
arbeid op
op het
het gebied van
van taal,
taal, literatuur,
literatuur, en
en ethnologie
ethnologie (alles
(alles als
voor de bijbelvertaling), die geruimen tijd
tijd gerust
gerust had,
had, weder
weder opgevat.
opgevat. De
Demoeilijk
moeilijkteteoverschatoverschat1901 opnieuw
opnieuwaan
aan den
den
arbeid kwam na
zendingsreis van
van 1900
1900 en
en 1901
ten beteekenis van dezen arbeid
na de zendingsreis
dag en had ten gevolge dat het N.B.G.,
N.B.G.,financieel
financieeldoor
door de
deRegeering
Regeeringgesteund,
gesteund,opnieuw
opnieuweenige
eenige
jonge lieden naar
naar Leiden zond,
zond, om
om daar
daar het
het doctoraat
doctoraat in de
de Indische
Indischeletteren
letterenteteverwerven;
verwerven;
jonge
Dr.v. v.
VEENenenDr.
Dr.
KRAEMER naar
naar ZuidZuid1917 en
en '21
respectievelijkde
deheeren
heerenDr.
alsmede dat in 1917
'21 respectievelijk
d. d.
VEEN
KRAEMER
Oost-Celebes
Java werden
werden afgevaardigd.
afgevaardigd. De warme
warme toejuiching,
toejuiching, die
die het
hetdaarvoor
daarvoorvan
vande
de
Oost-Celebes en Java
zendingscorporaties
steeds toenemende
toenemende mate
mate de
deonmisbaarheid
onmisbaarheid
zendingscorporatiesmocht
mochtinoogsten
inoogsten toont,
toont, dat
dat in steeds
I)
Sangi-en
enTalaudTalaud-Comité.
I) SangiComité.
2) Rheinische
RheinischeMissions
MissionsGesellschaft.
Gesel1schaft.
2)
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werd erkend
erkend van
van een
eengrondige
grondigebestudeering
bestudeeringvan
taal,literatuuren
zedender
dertetekerstenen
kerstenen volken.
van taal,
literatuur en zeden
1901gestichten
gestichtenGereformeerden
GereformeerdenZendingsbond
Zendingsbondvonden
vondende
de„Gereformeerde"
"Gereformeerde"
In den
den inin1901
elementen in de
elementen
de Ned.
Ned.Herv.
Herv.Kerk
Kerkgelegenheid
gelegenheid zich
zichvoor
voorde
deZending
Zendingteteorganiseeren.
organiseeren. Zijn
Zijn
arbeidsveld is
onder de
de Sadang-Toradja's
Sadang-Toradja's van het
het Noord-Oostelijk
Noord-Oostelijk deel
deel van
van Zuid-Celebes,
Zuid-Celebes,
arbeidsveld
is onder
A. VAN
A. VAN
LOOSDRECHT, inin 1917
verradelijke wijze
wijze
waar de eerste
eerstezendeling,
zendeling,dede
Heer
waar
Heer
A. A.
DEDE
LOOSDRECHT,
1917 op verradelijke
\,verd vermoord.
werd
Wij mogen van
van hetgeen
hetgeen in
in Nederland
Nederland voorviel
voorviel niet
nietafstap
afstappen,
zonder met
met een
een enkel
enkel
Wij
pe n, zonder
woord
wijzen op
op de
de Zendingsorde
Zendingsorde van
van de
deGereformeerde
Gereformeerde kerken,
kerken, vvastgesteld
de GeneGeneas tgesteld op de
woord te wijzen

Sumatra-Deli. Zendings-Hulpziekenhuis
Zendings-Hulpziekenhuis te
te Sibolangit.
Sumatra-Deli.

rale
Middelburg in 1896;
1896; een
een voor
voor zoover
zoover ons bekend
bekend geheel eenige poging
poging om
om de
de
rale Synode te Middelburg
Zending op te
te nemen
nemenonder
onderde
dewerkzaamheden
werkzaamhedenvan
van een
eenop
oppresbyteriale
presbyteriale beginselen
beginselenberustende
berustende
kerkelijke organisatie.
De plaatselijke
plaatselijke kerk,
kerk, in den
denkerkeraad
kerkeraad vertegenwoordigd,
vertegenwoordigd, treedt,
treedt,alleen
alleen
kerkelijke
organisatie. De
orgaan op. De zendeling
zendeling isis dus
dusmissionnair
missionnair
of in combinatie
combinatie met
met andere
andere kerken,
kerken, als zendend orgaan
predikant van
kerk en blijft
blijft zulks,
zulks, totdat
totdat de
de ten
ten gevolge
gevolgevan
vanzijn
zijnarbeid
arbeidgestichte
gestichte
predikant
van de
de zendende kerk
en geinstitueerde
geinstitueerde kerk
kerk hem of
of een
een ander
ander tot
tothaar
haar herder
herder en
en leeraar
leeraar beroept.
beroept. De
DeDeputaten
Deputatentot
tot
de Zending
Zending van
van de
de Generale
Generale Synode
Synode treden
treden tegenover
tegenover de
de kerkeraden
kerkeraden als adviseerend
adviseerend college
college
zonder echter
echter tete kort
korttetedoen
doenaan
aandedezelfstandigheid
zelfstandigheidder
derplaatselijke
plaatselijkekerken;
kerken;alleen
alleenzijn
zijn
op, zonder
zij
belast
met
de
zorg
voor
centrale
inrichtingen
op
het
arbeidsveld,
vooral
kweekscholen,
zij belast met de zorg voor centrale inrichtingen
het ar be idsveld, vooral kweekscholen,
zeker percentage
percentage van
door de
de plaatselijke
plaatselijke kerken
kerken voor de
de Zending
Zending
waarvoor zij
waarvoor
zij OVer
over een
een zeker
van de door
bijeengebrachte gelden
beschikken. Deze zeer
zeer sterk
sterk decentraliseerende
decentraliseerende zendingsorde
zendingsorde heeft
heeft de
de
bijeengebrachte
gelden beschikken.
offers
voor de
deZending
Zendingonder
onderdede
leden
Gereformeerde
kerkenbelangrijk
belangrijkdoen
doenstijgen.
stijgen.
offers voor
leden
derder
Gereformeerde
kerken
hoever ze op
op den
den duur
duur op
ophet
hetarbeidsveld
arbeidsveld zelf zal
zal voldoen,
voldoen, vooral
vooral wanneer
wanneer massale
massale overIn hoever
gangen mochten voorkomen,
voorkomen, moet nog
nog blijken.
blijken.
De geschetste
geschetste gang
gang van
van zaken
zaken in
in het
het vaderland
vaderland st
staat
inderdaad onder
aat inderdaad
onder den directen invloed van de gebeurtenissen
gebeurtenissen in Indië.
Indië. Wij zullen zulks
zulks met enkele woorden
woorden aantoonen.
aantoonen.
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Na
zendingsreis van
1900, ging
ginghet
hetvooral
vooral om
omnauwer
nauwer aaneensluiting
aaneensluiting der
der zendingszendingsNa de zendingsreis
van igoo,
corporaties
men zou
zou kunkuncorporaties ter
ter wille
wille van
van een
een betere
betere verdeeling der
der zendingsarbeiders
zendingsarbeiders over
over Indië, men
nen
als zendingsstrategie.
zendingsstrategie. Thans, nu Indië
Indië op
opgeestelijk
geestelijk gebied
gebied isisontwaakt,
ontwaakt,
nen zeggen over iets als
betreurt men
men niet zoozeer meer, dat de
de zendelingen over geheel
betreurt
geheel Indië
Indiëzijn
zijnverspreid
verspreid (tengevolge
(tengevolge
alle krachten
krachten voor
voor het
het
van
corporaties). Daarentegen komt
komt het
het er
er thans
thans op
op aan,
aan, alle
van de veelheid der corporaties).
gemeenschappelijk
maar eenigszins zou kunnen
kunnen worden
worden volvolgemeenschappelijk doel
doel aaneen
aaneen te
te sluiten, opdat ook maar
daan aan
aan de
de eischen,
eischen, die de
daan
de nieuwe
nieuwe toestanden
toestanden stellen.
stellen.
Het animistisch
animistisch heidendom mist elk systeem
systeem en
en stort
stort overal
overal ineen.
ineen.

Java. Zendingsschool
Zendingsschool te Modjowarno
Modjowarno (zes
(zes lokalen
lokalen met
metzes
zesjaarklassen
jaarklassen en
endrie
drievervolgklassen).
vervolgklassen).

Indische talen
talen hebben
hebben geen
geeneigen
eigenwoord
woordvoor
voorgodsdienst;
godsdienst;men
mengebruikt
gebruiktdaarvoor
daarvoor
De Indische
het Arabische
Arabische agama.
agama. Natuurlijk niet, omdat men geen godsdienst
godsdienstheeft,
heeft,maar
maar omdat
omdatgodsdienst
godsdienst
van zelf
zelf sprekende
sprekende fundament
fundament is van alle
alle levensuitingen, dat men
men hem
hem niet
niet door
door
zoozeer het van
speciaal woord van andere
andere dingen onderscheidt. loodra
Zoodranu
nuechter
echterde
deverschillende
verschillendelevenslevenseen speciaal
~àn een
een animistisch
animistisch volk
volk door
door de
deaanraking
aanraking met
met de
deWestersche
Westersche cultuur
cultuurworden
wordenaanaanuitingen van
is een
een illusie
illusie tetemeenen,
meenen~
veranderd, stort
animistisch heidendom
getast en veranderd,
stort ook
ook het animistisch
heidendom ineen.
ineen. Het is
eenige Regeering,
Regeering, hoe
hoe voortreffelijk
voortreffelijk ook haar
haar bedoelingen
bedoelingen mogen
mogen zijn,
zijn, het
het godsdienstig
godsdienstig
dat eenige
van een
een niet-christelijk
niet-christelijk volk
volk met
metrust
rustzou
zoukunnen
kunnenlaten.
laten.Daarvoor
Daarvoor isisde
dereligie
religieveel
veelteteveel
veel
leven van
samengeweven met
alle andere
andere levensuitingen,
levensuitingen, zoodat
zoodat de
de woorden
woorden agama
agama en
en adat
adat(zede,
(zede~
samengeweven
met alle
gewoonte)
gewoonte) elkander
elkander meestal
meestal dekken.
dekken.
22
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is sedert
sedert 1904
1904gebroken
gebroken met
m~t de
de non-interventiepolitiek,
non-interventie politiek,en
enisisde
debestuursbemoeienis
bestuursbemoeienis
Nu is
intensiteit geweldig
geweldig toegenomen.
toegenomen. Tegelijkertijd
Tegelijkertijd heeft plaats
plaats gehad,
gehad, wat
wat men
men noemt
noemt „het
"het
in intensiteit
ontwaken van
van Indië",
Indië", een
een woord
woord waarmede
waarmede men
men voorzichtig
voorzichtig moet
moetzijn,
zijn,maar
maar dat
dattoch
tochstellig
stellig
ontwaken
realiteit uitdrukt,
samenleving altijd
altijd minmineen realiteit
uitdrukt, en
en waarvan'
waarvanmen
menin
in alle
alle lagen
lagen der
der Indische
Indische samenleving
nubegeerig
begeerignaar
naarde
deWestersche
Westerschecultuur,
cultuur,speciaal
speciaalnaar
naar
wel iets
iets bespeurt.
bespeurt. Indië
Indiëgrijpt
grijptnu
stens toch wel
haar techniek;
techniek zou
zou kunnen
kunnen uitbuiten.
uitbuiten. Zoowel
Zoowel
haar
techniek; het
het verlangt
verlangt naar
naarkennis
kennisopdat
opdat het
het deze
deze techniek
niet aan
aan inperialisme)
inperialisme) meer nog
nog
doordat het
Ned. gezag
gezag veel
veel meer
meeringrijpt
ingrijpt (men
(men denke
denke hier
hier niet
doordat
het Ned.
doordat
Indië
begeerig
de
handen
uitstrekt,
heeft
er
thans
een
instrooming
plaats
van
Wesdoordat Indië begeerig de handen uitstrekt, heeft er thans een instrooming plaats van Wescultuur als
als tevoren
tevoren nooit
nooitaanschouwd.
aanschouwd.Daardoor
Daardoorontstaat
ontstaateen
eenverwarring
verwarringop
opgeestelijk
geestelijk
tersche cultuur
waarvan men
hier ternauwernood
ternauwernood een voorstelling
voorstelling kan
kan maken.
maken. Men stelle
stelle zich
zich
gebied, waarvan
men zich hier
voor de
de Westersch
Westersch Europeesche
Europeesche cultuur
cultuur der toste
20ste eeuw
eeuwplotseling
plotselingininhet.
het.middeleeuwsch
middeleeuwsch
voor
Europa binnenstroomende.
binnenstroomende. Welk
verwarring zou
zou daar
daar ontstaan!
ontstaan! En
En toch
toch isis de
detegentegenEuropa
Welk een verwarring
woordige West
West Europeesche
Europeesche cultuur
cultuur aan
aan die
die van
van het
hetEuropa
Europader
derMiddeleeuwen
Middeleeuwenverwant.
verwant.
woordige
Indische cultuur
cultuur daarentegen
daarentegen is
is totaal
totaal anders.
anders. Zelfs
Zelfslangzaam
langzaamvoortschrijdende
voortschrijdendeaanraking
aanraking
De Indische
wordt echter,
echter, door
door de
de
tusschen de
moeilijkheden veroorzaken.
veroorzaken. Nu wordt
tusschen
de beide
beide beschavingen
beschavingen moet
moet moeilijkheden
dragers der
der Indische
Indische cultuur
cultuurdedevanvan
deze
zoozeer
verschillendewestersche
westerschesnel
snelbinnenbinnendragers
deze
zoozeer
verschillende
gehaald. De verwarring
verwarring wordt
te grooter.
grooter.
gehaald.
wordt dus
dus des te
midden van
van deze
dezestaat
staatde
dezending.
Zending.
kent
JezusChristus
Christusalsals„het
"hetafschijnsel
afschijnselvan
van
Te midden
ZijZij
kent
Jezus
(Hebr.Ivs
Zijmaakt
maakt
heerlijkheid en het
het uitgedrukte
uitgedrukte beeld
beeldZijner
Zijnerzelfstandigheid"
zelfstandigheid" (Hebr.
Gods heerlijkheid
1 vs 3)3)Zij
zich op
opom
omtetevoorkomen,
voorkomen,dat
datIndië
Indiëopopden
denweg
weg
der
cultuurvoorthollende,
voorthollende,aan
aanChristus
Christus
zich
der
cultuur
voorbijgaat zonder
beteekenis, die
die Hij
Hij ook
ookvoor
voorde
deIndiërs
Indiërs
voorbijgaat
zonder zich
zich rekenschap
rekenschaptete geven
geven van
van de beteekenis,
zijverloochene
verloochenenooit
nooithare
hareouders;
ouders;
Zending is het
het kind
kind van
van Piëtisme
Piëtisme en
en Methodisme
Methodismeen
enzij
heeft. De Zending
gaat hier om
om geestelijke
geestelijke waarden,
waarden, geenszins
geenszins om
omcultureelen
cultureelen ofofintellectueelen
intellectueelenvooruitgang.
vooruitgang.
het gaat
vooral zij)
zij) den ininondergaat natuurlijk
Toch ondergaat
natuurlijkook
ook de
de Zending
Zending (misschien
(misschien moeten
moeten wij
wij zeggen vooral
vloed van haar
haar omgeving. Naarmate
Naarmate wij de vreemde cultuur,
cultuur, —
- ze
ze zij
zij dan
dan eenvoudiger
eenvoudigerof
ofmeer
meer
meer
onder
haar
bekoring,
verstaan
samengesteld,
beter
leeren
kennen,
komen
samengesteld, -beter
leeren
kennen,
komen
wijwij
ookook
meer
onder
haar
bekoring,
enenverstaan
wij, wat ze ons
ons te
te leeren
leeren heeft.
heeft.De
Demet
methaar
haarverbonden
verbondenrereligies,
vooral die, welke
welke aan
aan onze
onze
wij,
li gies, vooral
wij
prediking weerstand
beantwoorden aan
menschelijk hart,
hart, die
die wij
prediking
weerstand bieden,
bieden, beantwoorden
aan behoeften
behoeften van
van het menschelijk
moeten trachten na te speuren, opdat wij
wij beter den rijkdom,
rijkdom, die in Christus
Christus is,
is, zouden
zoudenverstaan.
verstaan.
De Zending
Zending dwingt
dwingt ons
ons dus
dus ons
ons open
opentetestellen
stellenvoor
voorde
deinvloeden,
invloeden,die
dieuit
uitdedeniet
nietchristelijke
christelijke
wereld op ons aanstormen.
Maar
geenszins, - bevestigen veeleer
veeleer - de overtuiging, dat
dat Christus
Christus
Maar die ondermijnen geenszins,
de
eenige
Heiland
is
ook
van
de
niet-Christelijke
volken.
De
brandende
bekeeringsijver
de eenige Heiland is ook van de niet-Christelijke volken. De brandende bekeeringsijver
van
Methodisme blijft
blijft behouden.
behouden. Maar
Maar de
de methode
methode verandert.
verandert. Het
Hetopdringerige
opdringerige
van Piëtisme
Piëtisme en Methodisme
verdwijnt.
doen dan
dan Christus
Christus in
in zijn
zijn heerlijkheid
heerlijkheid te
te laten
laten zien;
zien;dan
dan
verdwijnt. Wij
Wij hebben
hebben niet anders te doen
zullen
volken zelf begeerig
begeerig Hem
Hem een
een plaats
plaats ruimen
ruimen in
in hun
hun midden.
midden. Wij
Wij vorderen
vorderen niet,
niet,
zullen de
de volken
tot Christenen
Christenen willen
willenmaken;
maken;alleen
alleenwanneer
wanneer God zelf dit doet wordt
wanneer wij
wij de menschen tot
ons doel
doei bereikt.
bereikt. Het komt
komt er
er dus
dus op
opaan,
aan, deze
dezevolken
volkenmet
metden
denpersoon
persoonvan
vanJezus
JezusChristus
Christus
in aanraking
aanraking te
Hem aan
aan te
te nemen
nemen kan
kan alleen
alleen een
eendaad
,d~d zijn
zijn hunner keuze, en wij
wij hebte brengen; Hem
be n reeds veel bereikt
ben
bereikt als
keuze geen belemmeringen
belemmeringen in
leggen. De
DeZenZenals wij
wij aan
aan die
die keuze
in den weg leggen.
ding moet dus
dus thetisch,
thetisch, geenszins
geenszins polemisch
polemischoptreden.
optreden.
De met
met weinige
weinige woorden
woorden aangeduide
aangeduide beweging
geesten in Indië
Indië vormt
vormt wel
wel
beweging onder
onder de
de geesten
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een scherpe tegenstelling
tegenstelling met
met den
denstilstand
stilstandaldaar,
aldaar, vooral
vooral op
op geestelijk
geestelijk gebied, bij
bij den
denaanvang
aanvang
der
beschreven periode.
periode. Onder
Onder de
deanimistische
animistische heidenen
heidenenkwamen
kwamen ettelijke
ettelijke malen
malen massale
massale
der beschreven
overgangen
tot het
hetChristendom
Christendomvoor.
voor.Wij
Wijnoemden
noemdenreeds
reedsHalmahera;
Halmahera;nog
nogmoeten
moetenvermeld
vermeld
overgangen tot
worden
enAustralië,
Australië,
worden Nieuw-Guinea, Midden-Celebes,
Midden-Celebes, verschillende
verschillende eilanden
eilanden tusschen
tusschen Timor
Timor en
Indië(trouwens
(trouwens ook
ookop
opCelebes)
Celebes)verdienstelijk
verdienstelijkwerk
werkverricht,
verricht,
waar de Protestantsche
Protestantsche Kerk in Indië
waar
de streken
streken rondom
rondomhet
hetTobameer,
Tobameer,waarheen
waarheende
deR.M.G.
R.M.G.zich
ûchgenoodzaakt
genoodzaaktzag
zaghaar
haarwerk
werk
en de
te breiden.
breiden. De
Dearbeid
arbeidonder
onderdedeMohammedanen,
Mohammedanen,zoolang
zoolang het
het smartekind
smartekind der
der Zending,
Zending,
uit te
wordt ten gevolge van
van het
het ontwaken
ontwaken van
van Indië
Indië thans
thans met
met geheel
geheelandere
andere oogen
oogenaangezien,
aangezien,want
want
de arbeidsgelegenheden
arbeidsgelegenheden zijn
zijn daar
daar ontzaglijk
ontzaglijk toegenomen.
toegenomen. Meermalen
Meermalen openbaart
openbaart zich
zichzekere
zekere
belangstelling overgaat
overgaat en in
in
nieuwsgierigheid
Evangelie's, die soms
nieuwsgierigheid naar
naar den
den inhoud
inhoud des Evangelie's,
soms in belangstelling
elk geval vooruitzichten opent,
opent, waarvan
waarvan vroeger niet werd
werd gedroomd.
gedroomd.
opHalmahera
Halmahera allereerst
allereerst de U.Z.V.,
U.Z.V.,maar
maar
op gewezen,
gewezen, dat
dat de
deovergang
overgang op
Reeds werd er op
haar de geheele
geheele Zending,
Zending,voor
voor nieuwe
nieuwe vraagstukken
vraagstukken plaatste.
plaatste. Door de
de genoemde
genoemdesoortgesoortgemet haar
andere eilanden
Zending onder
onder de
de heidenen
heidenen gestadig
gestadig in
in het
hetteeteelijke bewegingen op andere
lijke
eilanden stond de Zending
ken van uitbreiding.
uitbreiding. Voor
Voor den
den arbeid
arbeid onder
onderMohammedanen,
Mohammedanen,voornamelijk
voornamelijk die
die op
opJava,
Java, zag
zij zich genoodzaakt dieper
de cultuur
cultuur vooral
vooral der
der Javanen,
Javanen, opdat de
de InlandInlandzij
dieper door
door te dringen in de
vooral ten einde
einde een
een kring
kringtetevormen
vormen
sche Christenen
Christenen daarvan
daarvan niet
vervreemden, en vooral
niet zouden vervreemden,
zouden
van Javaansche
Javaansche godsdienstleeraars
godsdienstleeraarsdie,
die, de
de cultuur
cultuur van
van hun
hun eigen
eigen volk kennende, in staat zouden
zijn
Christelijke beginselen
gezijn die volgens Christelijke
beginselen te
te helpen
helpen ontwikkelen.
ontwikkelen.De
De Zending
Zending zag
zag zich dus gevan meer
meer beteekenis werd. De
De eischen,
eischen,
plaatst voor
plaatst
voor een
een taak,
taak, die
die in
in omvang en diepte gestadig van
die zij
zij stelde,
stelde, en
ennog
nogvoortdurend
voortdurend stelt,
stelt,dwingen
dwingende
decorporaties
corporaties tot
totoverleg,
overleg,enenmenigmaal
menigmaal
tot foederatief samenwerken.
samenwerken.
Reeds
vermeld, dat
dat ook
ookhet
hetZendingsgenootschap
Zendingsgenootschap der
derBroedergemeente
Broedergemeente te
te Zeist
Zeist
Reeds is vermeld,
denkbeeld ter
ter sprake
sprake gekomen.
gekomen. De
De
zich daaraan
daaraan niet
onttrekken. Reeds vroeger
vroeger was
niet kon onttrekken.
was het denkbeeld
moeilijkheden,
Zending na
na den
denoorlog
oorlogverkeert,
verkeert,dwongen
dwongentot
totdoortasten,
doortasten,
moeilijkheden, waarin
waarin de
de Duitsche Zending
Jan. 1923
I923 is de
de aansluiting
aansluiting bij
bij het Zendingsbureau
Zendingsbureau te Oegstgeest,
Oegstgeest, althans
althans voorloopig
voorloopig
en sedert II Jan.
voor één jaar
jaar (eigen
(eigen moeilijkheden
moeilijkheden dwingen
dwingen tot
totvoorzichtigheid)
voorzichtigheid) een
eenfeit.
feit.
voor
in Suriname
Suriname kunnen
kunnen wij,
wij,
Omtrent
uitbreiding van den
den arbeid
arbeid der
der Herrnhutters
Herrnhutters in
Omtrent de
de uitbreiding
de andere
corporatiesopmerken,
opmerken,ininbijzonderheden
bijzonderheden
evenmin
als over
overdie,
die,welke
welke
evenmin als
wijwij
bij bij
de andere
corporaties
treden. Maar
Maar niet
niet onvermeld
onvermeldmag
mag blijven,
blijven, dat
dat in
in 'goo
I900een
eenopleidingschool
opleidingschoolvoor
voorSurinaamsche
Surinaamsche
I902 de
deHeer
HeerC.C.W.
W.BLIJD,
BLIJD, die
diereeds
reedsettelijke
ettelijkejaren
jarenvan
van
predikanten werd
dat in
in 1902
predikanten
werd geopend
geopend en dat
had, als
als eerste
eerste Surinaamsche
Surinaamsche predikant
predikant werd
werd geordend.
geordend.
evangelieverkondiging achter
achter den rug had,
in 1913
I9I3 de
devrijmaking
vrijmaking der
der slaven
slaven in
in Suriname,
Suriname, die
dieinin1863
I863plaats
plaatshad,
had,werd
werdherdacht,
herdacht,
Toen in
BLIJD
naar
Holland
af,
waar
hij
de
eer
had
door
H.
M.
de
Koningin
vaardigde
men
den
Heer
vaardigde
Heer BLIJD naar Holland af, waar hij de eer had door H.
Koningin
tot
worden ontvangen.
ontvangen. Thans
Thans zijn elf Surinamers
Surinamers geordend.
geordend. Hiermede
Hiermede hangt samen het
het tot
te worden
stand komen van een nieuwe
nieuwe kerkorde,
kerkorde, die
die in
in1911
I9IIininwerking
werkingtrad,
trad,ininwelk
welkjaar
jaarde
deeerste
eerstekerkkerkde Surinaamsche
Surinaamsche afgevaardigden
afgevaardigden
conferentie te Paramaribo
Paramaribo samenkwam. Sedert
Sedert I922
1922 hebben de
in deze Conferentie
Conferentie~ de meerderheid.
meerderheid.
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DE GESCHIEDENIS EN ONTWIKKELING DER KATHOLIEKE
1VIISSIE 1898-1923
18 98-1 923
MISSIE
DOOR

F.
G. J.
J. M.
M. VAN
VAN LLITH
S. J.,
J., Missionaris op
F. G.
ITH S.
op Java.

D
D

e 25
25 Regeeringsjaren
Regeeringsjaren onzer ge
geliefde
Vorstin zijn voor de Katholieke
Katholieke Missie
Missie het
het tijdperk
tijdperk
liefde Vorstin
van
haar eersten
eerstenbloei
bloeigeweest,
geweest,nanajarenlangen,
jarenlangen,vaak
vaakschijnbaar
schijnbaarvruchteloozen,
vruchteloozen,vóórvóórvan haar
arbeid.
stand gekomen,
gekomen, dat
dat het
hetniet
niet
arbeid. Er
Er isis in
in dien
dien betrekkelijk
betrekkelijkkorten
kortentijd
tijd zóóveel
zóóveel tot stand
mogelijk
hier alles
alles te
tevermelden.
vermelden.De
Devolgende
volgendekorte
korteschets
schetsmoge
mogealthans
althanseenig
eenigdenkbeeld
denkbeeld
mogelijk is
is hier
dentoestand,
toestand,waartoe
waartoe Nederlands
Nederlands Katholieke
Katholieke Kerk
Kerk zich
ûch in
in onze
onze Koloniën
Koloniën heeft
heeft
geven
van den
geven van
ontwikkeld.

1.
I.

West-Indië.
West-Indië.

West Indië is verdeeld in twee
twee Apostolische Vicariaten:
Vicariaten: Curaçao
Curacao en
en Suriname.
Dominicanen. Het omvat
omvat alle
alle eilanden
eilanden
A. Curaçao.
Curaçao isis toevertrouwd
toevertrouwd aan
aan de
de Dominicanen.
Curafao. Curaçao
van
West-Indië. De
Debevolking
bevolkingbedraagt
bedraagt ongeveer
ongeveer 6o.000
60.000 zielen.
zielen. Naast
Naast de
dePaters
Paters zijn
zijn in
in
van Ned. West-Indië.
de missie werkzaam i2o
120Zusters
Zusters Franciscanessen
Franciscanessen van
van Roosendaal,
Roosendaal, 62
62 gasthuiszusters
gasthuiszusters van
van Breda,
Breda,
32 Zusters
Zusters Dominicanessen
Dominicanessen van
van Voorschoten
Voorschoten en
en 7 Zusters
van Schijndel.
Schijndel.
Zusters van
van liefde van
Overzicht der Missie.
Overzicht
jaar
Priesters
Jaar ji Kerken
Kerken! Priesters

I898
18
98
1923
1 923

I

15
19
19

Katholieken I jongens
Jongens scholen
s~holen I Meisjes scholen
sc~olen

I

34
4400

43000
43000
58000

I

I
III

I
III

14
14

14
14

de missie
missie zijn
zijn 33ziekenhuizen,
ziekenhuizen, I I krankzinnigengesticht
krankzinnigengesticht en 1I leprozenkolonie.
leprozenkolonie. Er
Er
In de
verschijnen
verschijnen 33 katholieke
katholieke dagbladen.
dagbladen.
Kenmerkder
derMissie.
Missie. De bevolking
bevolking is bijna
bijna geheel Katholiek
Katholiek en was
was dit van
van oudsher.
oudsher. De
De
Kenmerk
vooruitgang der
daarom meer intensief dan extensief. De
Descholen
scholenen
endaarmee
daarmeede
deopopvooruitgang
der missie is daarom
voeding zijn
zijn in
in het
hetafgeloopen
afgeloopentijdperk
tijdperkveel
veelverbeterd,
verbeterd,eerst
eerstdoor
doorverhooging
verhoogingder
dersubsidies,
subsidies,later
later
voeding
bijzonder met het
het openbaar
openbaar onderwijs.
onderwijs. De
De strijd
strijd om
om
finantieele gelijkstelling
gelijkstelling van het bijzonder
door de finantieele
school is
is ook
ook hier
hier gevoerd
gevoerd en gewonnen
gewonnen tot zegen
zegen van
van de
de geheele
geheele bevolking.
bevolking. Geen
Geen goed
goed
de school
geen zedelijke
zedelijke opvoeding
opvoeding zonder
zonder godsdienst
godsdiensten
endaarom
daarom
onderwijs zonder zedelijke opvoeding, geen
godsdienstige gezindte
gezindte zooveel
zooveel mogelijk
mogelijk eigen
eigen scholen
scholen met
meteen
eendegelijke
degelijkevorming
vorminginin
van elke godsdienstige
en door
door haar
haar eigen godsdienstige
godsdienstige beginselen.
beginselen.
B. Suriname.
Suriname. Suriname
Suriname is
toevertrouwd aan
Redemptoristen, die in
in hun
hunarbeid
arbeid
is toevertrouwd
aan de
de Redemptoristen,
worden door
door de
de Fraters
Fraters van
van Tilburg,
Tilburg, de
deZusters
ZustersFranciscanessen
Franciscanessenvan
vanRoosendaal
Roosendaalenen
gesteund worden
de Zusters
Zusters van
van Tilburg.
Tilburg.
bevolking bestaat
bestaat uit 4.000
4.000 Indianen,
Indianen, io.000
10.000Boschnegers,
Boschnegers,22.000
22.000Britsch
BritschIndiërs,
Indiërs,
De bevolking

325

Io.000 Javanen,
Javanen, 1000
I000 Europeanen,
I000 Chineezen en 52000
10.000
Europeanen, 1000
52000 Surinamers
Surinamers van gemengd EuroEuropees
eh en
totaal ruim
peesch
en negerbloed en daarbij
daarbijeen
een mengelmoes
mengelmoes van
van 5000 vreemdelingen, totaal
ruim 100.000
ioo.000
Van deze
deze bonte
bonte menigte zijn de Indianen nagenoeg
zielen. Van
nagenoeg allen
allen Katholiek; van de Boschnegers,
Boschnegers,
Britsch-Indiërs,
van de
de overige
overige bevolking
bevolkingongeveer
ongeveer 1/3'
Britsch-Indiërs, Javanen
Javanen en
en Chineezen slechts enkelen; van
1 /3•
Overzicht der
derMissie.
Missie.
jaar
Jaar

I Kerken I Priesters

18g8
18
98

I

1923
1923

I

99
13
13

Katholieken I Scholen·
meisjes
Scholen jongens I Sch~len
Scholen meisjes

20
20

1 7.000
17.000
23.000

33
33

77
I2
12

77
10
IO

Te Paramaribo
Paramaribo bestaan
een ziekenziekenbestaanMuloscholen
Muloscholen voor
voor jongens
jongens en
en meisjes, weeshuizen, een
huis en de
de welbekende
welbekendeMelaatschen-kolonie,
Melaatschen-kolonie,waaraan
waaraandedenaam
naamvan
vanPater
Pater
DONDERS voor
voor altijd
altijd
DONDERS
met' eere blijft verbonden. Er
Er verschijnen
verschijnen twee
twee katholieke
katholieke bladen.
bladen.
Kenmerk der
Kenmerk
dermissie.
missie. Het verwarde
v~rwarde mengelmoes
talen, bemoeilijkt
bemoeilijkt den
den missiemissiemengelmoes van rassen en talen,
arbeid
geringe mate.
mate. Voor
Voor elke volksgroep
volksgroep moet
missie anders
anders worden
worden aangepakt.
arbeid in
in niet geringe
moet de missie
Voor de eigenlijke Surinamen geldt hetgeen van Curaçao gezegd is: Het moreele peil, waar-VordeignljkSuamedthgnvCuraçoezdis:Htmrlp,wamee
economische vooruitgang
vooruitgang samenhangt, stijgt met de
de opvoeding,
opvoeding,die
dienergens
nergensbeter
beter
mee ook de economische
kan worden,
godsdienst. De
Derechten
rechten der
der bijzondere
bijzondere
gegeven kan
worden, dan
dan op
op scholen, steunend
steunend op den godsdienst.
erkend en de
de grondslag
grondslag isisgelegd
gelegdvoor
voornog
nog grooteren
grooteren bloei
bloei en
en vooruitgang
vooruitgang in
in
scholen
zijn nu erkend
scholen zijn
de toekomst.
II.
11.

Oost-Indië.
Oost-I ndië.

Bij
aanvang der regeering
regeering van
van Koningin
Koningin Wilhelmina
Wilhelmina was
was geheel
geheel Ned.
Ned. Oost-Indië
Oost-Indië
Bij den aanvang
één enkel
enkel Apostolisch
Apostolisch Vicariaat,
Vicariaat, toevertrouwd
toevertrouwd aan
aan de
de zorgen
zorgen der
derNederlandsche
NederlandscheJezuieten.
Jezuieten.
Het aantal
aantal priesters,
18g8 bedroeg
bedroeg 49.
4g. Deelgenooten
Deelgenootenininhun
hun
priesters, werkzaam
werkzaamininde
de Missie
Missie in 1888
arbeid
Zusters Ursulinen
Ursulinen van
van Vught
Vught en
en Halfweg,
Halfweg,de
de
arbeid waren
waren de
de Broeders
Broeders van
van Oudenbosch,
Oudenbosch, de
de Zusters
Zusters
Franciscanessen van
van Heythuizen
Heythuizen en de Zusters
Zusters Franciscanessen
Zusters van
van Tilburg.
Tilburg.
geheele aantal
aantal katholieke
katholieke Europeanen
Europeanen was
was ongeveer
ongeveer 23.00o,
23.000,het
hetaantal
aantalkatholieke
katholieke
Het geheele
Inlanders 27.000.
27.000.
Gedurende de
de regeering
regeering van
van Hare
Hare Majesteit
Majesteitwerd
werddit
dituitgestrekte
uitgestrektegebied
gebieddoor
doorherhaalde
herhaalde
Gedurende
zes Apostolische
Apostolische Vicariaten
Vicariaten of
of Prefecturen,
Prefecturen, die
die wij
wij elk
elkininhet
hetkort
kortzullen
zullen
splitsing verdeeld in zes
bespreken.
bespreken.
ApostolischVicariaat
Vicariaatvan
vanNed.
Ned.
Nieuw-Guinea. Het omvat
omvat Ned.
Ned. Nieuw-Guinea
Nieuw-Guinea
A. Apostolisch
Nieuw-Guinea.
de·Molukken.
1902 werd
werd het
het missiewerk
missiewerk in
in deze
deze gewesten
gewesten opgedragen
opgedragen aan
aan de
de missiomissioen de
-Molukken. In 1902
narissen van
H. Hart
Hart van
van Tilburg.
Tilburg.bijgestaan
bijgestaan door
door missiezusters
missiezusters eveneens
eveneensvan
vanTilburg.
Tilburg.
narissen
van het H.
Overzicht der
derMissie.
Missie.
Overzicht
Jaar

326
326

Priesters
IKerken I Priesters

1898
I8g8

II

1923
1923

16
16

I
I

2
2I
21

I\ Katholieken
Katholieken I Scholen jongens
jonge~s IScholen
Scholen meisjes
melSJes
1200
1200
17000
17000

I

I
I
I

70
70

II

Te Langgoer
opgericht een
een ambachtschool,
ambachtschool, een vormLanggoer (Kei)
(Kei) werden
werden achtereenvolgens
achtereenvolgens opgericht
vormschool voor
voor onderwijzers
onderwijzers en
en catechisten
catechisten en
en een
eeninternaat
internaat voor
voor meisjes
meisjes onder
onderleiding
leidingder
derZusters.
Zusters.
de missie
missie zijn
zijn nog
nogbovendien
bovendieneen
eenzestigtal
zestigtalbijkerkjes,
bijkerkjes,waaraan
waaraan verbonden
verbondenzijn
zijn85
85catechisten.
catechisten.
In de
Op
Kei
en
Tenimbar
werden
prachtige
resultaten
verkregen.
dermissie.
missie.
Kei en Tenimbar werden prachtige resultaten verkregen.
Kenmerk der
Nieuw-Guinea werden
werden heldhaftige
heldhaftige offers
offers gebracht
gebracht onder
onder buitengewoon
buitengewoon ongunstige
ongunstige en
en
Op Nieuw-Guinea
bezwarende omstandigheden.
wordt de vrije
vrije ontplooiing
ontplooiing der
der missie
missiebelemmerd
belemmerddoor
door
bezwarende
omstandigheden. Elders
Elders wordt
123 van het Regeerings-reglement.
Regeerings-reglement.
art. 123

Apostolische Prefectuur
Prefectuur van Celebes.
Celebes. Deze werd
werd opgericht
opgericht in 1919,
1919, omvat het
B. Apostolische
geheele eiland Celebes
Celebes met
met omliggende eilanden
eilanden en werd overgedragen
overgedragen aan de missionarissen
geheele
J. M.
van het H.
H. Hart
Hart (van
(van Tilburg).
Tilburg). Zij
Zij worden
worden bijgestaan
bijgestaan door
door de
de Zusters van
van J.
M. J.
J. van
van
van
Bosch.
's Bosch.
Overzicht der
der Missie.
Overzicht
Jaar

I Kerken I

18 9988
1923
1 923

33

Katholieken I Scholen jongens
jongens I Scholen
S~holen meisjes
meisj~s
Priesters
Priesters Katholieken
5000
500 0

4
77

4
4

I

11000
I I000

14
I4

I

34
34

I

6

Woloan isis een
eenkweekschool
kweekschoolvan
vanonderwijzers,
onderwijzers,stichting
stichtingvan
vanPater
Pater VAN
VAN VELSEN,
VELSEN, waar
Te Woloan
jarenlang
alle
Inlandsche
Katholieke
onderwijzers
voor
de
Buitengewesten
hunne
opleiding
jarenlang alle Inlandsche Katholieke onderwijzers voor
Buitengewesten hunne opleiding
TeMenado
Menadoisiseen
eenEuropeesche
Europeeschelagere
lagereschool
schoolmet
metMulo
Mulo
voormeisjes
meisjesonder
onderleiding
leiding
ontvingen. Te
voor
Zusters, die bovendien ook nog gevestigd
gevestigd zijn
zijn te
te Tomohon.
Tomohon.
der Zusters,
In de missie
missie zijn
zijn 36
36bijkerkjes.
bijkerkjes. Op
Op de
de jongensscholen
jongensscholen zijn
zijn 1759 leerlingen en 57
57 onderwijzers.
Kenmerk der
derMissie.
Missie. Het arbeidsveld
arbeidsveld ligt onder
onder de
de meerendeels
meerendeelsProtestantsche
Protestantsche bevolbevolKenmerk
tengevolge waarvan
waarvan zich
z;ich verschillende
verschillende moeilijkheden
moeilijkheden hebben
hebbenvoorgedaan,
voorgedaan,
king der Minahassa, tengevolge
niet tusschen
tusschen de
de Inlandsche
Inlandsche Christenen
Christenen onderling,
onderling, maar
maar met
met de
deBestuursambtenaren.
Bestuursambtenaren. Vóór
Vóór
de overgave
overgave der
de uitbreiding
uitbreiding van
van de
de missiekrachten
missie krachten kon
konniet
nietgedacht
gedachtworden
wordenaan
aan
der Missie en de
de bewerking van de overige
overige gedeelten
gedeeltenvan
vanhet
hetgroote
groote Celebes. Daar liggen de resultaten
resultaten voor
voor
de toekomst, indien niet
niet art.
art. 123 den weg
weg blijft
blijft versperren.
versperren.
C. Apostolisch Vicariaat
Vicariaat der Kleine
Kleine Soenda
Soenda Eilanden. Het strekt
uit over
strekt zich uit
over de
de gevan Bali
heele
reeks der
der Kleine
Kleine Soenda
Soenda Eilanden van
Bali tot Timor
Timor en
en behoort
behoort sedert 1915 aan de
heele reeks
Paters
Franciscanessen van
van Uden, gesteund door Zusters Franciscanessen
Paters van het Goddelijk Woord van
van Heythuizen en missiezusters van
van Uden.

Overzicht
Overzicht der Missie.
Katholieken IScholen jongens I Scholen meisjes
Priesters !IKatholieken
meisjes
Jaar
Jaar i !Kerken
Kerken I Priesters
1888
18
98
1923

9
18
i8

I
!!
!!

12
12
32

I

18900
18
900
59 000

3
9988

I

2
4
327

missie zijn
zijn zeer
zeer vele
vele bijkerken.
bijkerken. De
De priesters
priesters worden
worden bijgestaan
bijgestaan in huh
hun arbeid
arbeid door
door
In de missie
catechisten.
catechisten. Te
Te Larantoeka
Larantoeka en
en te
te Ndona
Ndonaworden
wordenNormaalcursussen
Normaalcursussen gehouden
gehouden voor
voor onderonderLarantoeka bestaat
bestaat een ambachtschool
ambachtschool en een
een bloeiend
bloeiendinternaat
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meisjes.
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gewerkt.Het
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missiearbeid zich
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nietheeft
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liek eiland. Ook
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tochalle
allehoop,
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eenmaal
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een buitengewoon
buitengewoon belangrijk
belangrijk missieveld zal
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In de missie
missie zijn
zijn nog
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Van de ongeveer I000
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leerlingen, die
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onderwijzers.
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Missie. Zij
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Chineezen-missie in
in Ned.
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Oost-Indië
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door middel
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van de
de school.
school. Het
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daarvoor
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Singapore en Pinang
Pinang met
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pracht-resultaten borg.
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meer dan
dan elders
elderszullen
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staan Singapore
missionarissen
vanlandbouw
landbouw
missionarissenmoeten
moetenzijn
zijn-zooals
—zooalszij
zijzich
zichtrouwens
trouwensreeds
reedstoonden
toonden-pioniers
pioniers van
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de missie
missie zelve
zelve op
opvasten
vasten bodem
bodemtot
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blijvendewelvaart
welvaart te
te brengen.
brengen. OpOpom én
vallend is de ruime
ruime medewerking
medewerking der
der Zusters
Zusters op
op zooveel
zooveel plaatsen
plaatsen van
van het
het missieveld.
missieveld.
vallend
E.

Apostolische Prefectuur van
vanSumatra.
Sumatra. Zij
omvat het geheele
geheele eiland
eiland Sumatra
Sumatra met
met
Apostolische
Zij omvat

inbegrepen Biliton en Bangka.
Bangka. In
In 1912
IgI2 werd
werd deze
dezePrefectuur
Prefectuur opgericht
opgericht
omliggende eilanden, inbegrepen
en gesteld
gesteld in
in handen
handen der
der Capucijnen,
Capucijnen, die
die geholpen
geholpen worden
worden door
door ruim
ruim 40
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liefdezusters van
van
Tilburg.
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Te Padang bezitten de Zusters 3 dagscholen, waarvan I voor Chineesche meisjes met
130 leerlingen; verder een normaalschool en muloschool voor meisjes. Ook is er een weeshuis
zoowel voor jongens als voor meisjes. TeTandjong Sakti is een beginnende school voor inlandsche meiswien onlangs
jes. Over de
te Bandoeng
missie zijn boeen standbeeld
vendien nog
is onthuld en
verspreid 16
die hier zijn
bijkerken.
onverwelkbare
Kenmerk
lauweren heeft
der
Missie.
gewonnen.
Sumatra
is
Bijna de gelangen tijd geheele
werkweest een miskracht der
sie voor mililll1SS10narissen
wordt getairen tijdens
bruikt voor het
en na den
dienstwerk
Atjeh-oorlog.
onder de EuAan deze missie is verbonropeanen.
den de herin- Onthulling van het standbeeld voor pastoor H. C. VERBaAAK te Voor de eigennering
aan Bandoeng op 27 Januari 1922 door Lt.-Genl. G. K. DIJKSTRA. lijk gezegde
Pastoor VER(Uit de verzameling van Lt.-Genl. G. K. DIJKSTRA).
missie
zijn
BRAAK,
voor
altijd te weinig
krachten beschikbaar geweest. De heidensche bevolking is bovendien slechts voor een gering
deel door de missie te bereiken, wederom tengevolge van hetzelfde art. 123. Ten opzichte der
Mohammedaansche Maleiers geldt het als ·een uitgemaakte zaak, dat er voor hen niets valt
te doen. Voor den Javaan heeft indertijd hetzelfde gegolden, wat valsch is gebleken. Het werk
op Sumatra verricht is boven allen lof verheven, maar als eigenlijk missiewerk is het tot nu.
toe van geen beteekenis.

F. Apostolisch Viçariaat van Batavia. Als Prefectuur opgericht in 1808, als Vicariaat
:in 1842, oorspronkelijk zich uitstrekkend over den geheelen Archipel, is het thans beperkt
tot het eiland Java met Madoera. Sinds 1859 zijn de Jezuîeten daar werkzaam. Zij worden
gesteund door de Broeders van Oudenbosch en van Maastricht, door de Zusters Franciscanessen van Heythuizen, de Zusters Ursulinen van Vught en Halfweg en de Zusters van den
H. Carolus Borromeus van Maastricht.
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bij kerken voor
Europeanen en
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voor Europeanen
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behalve de
dePriesters
andere Jezuieten
Jezuieten als
alsleeraar
leeraar werkzaam.
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Inlandsche missie
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eigenzedelijken
zedelijkengrondslag
grondslagzonder
zonder
peesche beschaving
vervanging
anderen terwijl
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wederliefde te
te wekken
wekken voor
voor Nederland,
Nederland, en
en tevens
tevens voor
voorhet
hetChristendom.
Christendom.
in Indië
slotte nog
nog een
een enkel
enkel woord
woord over
over de
deNederlandsche
NederlandscheKatholieke
Katholieke missie-actie
missie-actie in
inhet
het
Ten slotte
algemeen,
uitstrekt over
over de geheele
geheele wereld.
wereld. Deze
Dezeisisontstaan
ontstaanonder
onderdede
algemeen, voor
voor zoover
zoover zij
zij zich uitstrekt
Regeering van
Majesteit. D~n
eersten stoot ontving
ontving zij
zij door
door een
een brochure
brochure van
van Pater
Pater
Regeering
van Hare
Hare Majesteit.
Den eersten
L. VAN
VAN RI]CKEVORSEL,
die ûjn
beûeling
voor
hethet
mooie
Moentilan.
RIJCKEVORSEL,
die zijn
bezieling
voor
mooiewerk
werkhad
hadopgedaan
opgedaan te
te Moentilan.
O.SMIT,
SMIT, onlangs
onlangs benoemd
benoemd tot
tot Bisschop
Bisschopvan
van
Een der krachtigste
krachtigste medewerkers
medewerkers was
was Mgr.
Mgr. J.
J. 0.
Noorwegen.
De
stoot
was
raak
en
de
beweging,
daardoor
ontstaan,
is
zóó
geweldig
geweest,
Noorwegen.
stoot was raak de beweging, daardoor ontstaan, zóó geweldig geweest,
dat Nederland een voorbeeld
voorbeeld is geworden voor de geheele
geheele Katholieke
Katholieke wereld
wereld wat
wat betreft
betreft opopmissie-actie.
offering, ijver en organisatie der missie-actie.
Hoe groot de invloed is van
van Nederland
Nederland buiten
buiten zijn
zijn koloniën,
koloniën, als
als gevolg
gevolg van
van de
de geweldige
geweldige
ontwikkeling der Katholieke missie
beweging,
kan
blijken
uit
het
feit,
dat
onder
de
Bisschoppen,
missiebeweging, kan
Bisschoppen,
18
Apostolischen
vreemde missie-gebieden
Apostolischen Vicarissen
Vicarissenen
enPrefecten
Prefecteninin de
de vreemde
missie-gebieden niet
niet minder
minder dan
dan i8
zijn.
Nederlanders zijn.
geen enkel
enkel land
land zijn
zijn de
de33alg.:
alg.:missievereenigingen
missievereenigingen„Voortplanting
"Voortplanting des
des Geloofs"
Geloofs"
In geen
"H.
Kindsheid" en „Priesterbond
"Priesterbond tot vorming van
Inl. Clerus"
Clerus"tot
totzóó
zóógrooten
grootenbloei
bloeigekomen
gekomen
„H. Kindsheid"
van Inl.
als
Nederland.
als in Nederland.
Voor de behartiging van
Missiën in
in het
heteigen
eigenVaderland
Vaderland
van de belangen der speciaal
speciaal Ned. Missiën
is opgericht
opgericht de
de verdienstelijke
verdienstelijke „Ind.
"Ind.Missie-Vereeniging".
Missie-Vereeniging" .
verblijdende wasdom
wasdom der
der Katholieke
Katholieke missie-actie
missie-actie isismogelijk
mogelijkgeworden
gewordendoor
doorden
den
Deze verblijdende
waren
Nederlandschen
vrijheidsgeest
op
het
gebied
van
godsdienst,
zooals
die
zich
heeft
ontwaren Nederlandschen vrijheidsgeest op het
zich heeft ontKoningin.
plooid onder het gezegende bestuur onzer geliefde Koningin.
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WILLIAM
HOWARD, Oud-Komrrandant
van het
"hetLeger
Legerdes
desHeils
Heilsin in
Nederland.
Oud - Kom rr andant van
WILLIAM H. HOWARD,
Nederland.
.

N
N

ederland
gedurende de
degezegende,
gezegende,vreedzame
vreedzameRegeering
Regeering van
van H.
H. M.
M.Koningin
Koningin
ederland heeft gedurende
WILHELMINA eeneen
derder
groote
verwezenlijkt. Zonder
Zonder iets
iets
WILHELMINA
grooteLeger
Legerdes
des Heils-idealen
Heils-idealen verwezenlijkt.
van zijn
met alle
alle
van
zijn eigen
eigen karakter
karakterininteteboeten,
boeten,isishet
heter
erin
in geslaagd,
geslaagd,ininvrede
vrede te
te leven met
volkeren, en
heeft het
hetgetracht
getracht alle
alle landen
landen te
te zegenen
zegenen met
met de
de vruchten
vruchten van
van zijn
zijn arbeid.
arbeid.
volkeren,
en heeft
Hiermede heeft
Nederland aan
aan de wereld
wereld een
een voorbeeld
voorbeeld gegeven
gegeven van
van het
hetheerlijke,
heerlijke, reinreinHiermede
heeft Nederland
Christelijke
kan naast warme
warme gehechtheid
gehechtheid aan
aan eigen
eigengrond
grond
Christelijke internationalisme,
internationalisme, dat
dat bestaan
bestaan kan
en diepe liefde
liefde voor
voor het
het Vaderland.
Vaderland.
geest heeft
heeft het
het Leger
Leger des
desHeils
Heilsook
ookimmer
immerzijn
zijnarbeid
arbeidopgevat.
opgevat.De
Degansche
gansche
In dezen geest
wereld in
in het
hetoog
oogvattend,
vattend,ininbeginsel
beginselgeen
geenenkel
enkelland
landofofvolk
volkbuiten
buitenhet
hetterrein
terreinzijner
zijnerbebewereld
moeiingen
het er
er steeds
steedsnaar
naar gestreefd
gestreefd open
openoog
oogen
enhart
harttetehebben
hebbenvoor
voor het
het
moeiingen sluitend,
sluitend, heeft het
eigen karakter
karakter van
van iedere
iederenatie,
natie,opdat
opdathet
hetallen
allen—- naar
naarvermogen
vermogenzijner
zijnerbescheiden
bescheidenkrachten
krachten
---- zou kunnen
kunnen dienen.
dienen.
Dat de
de verwezenlijking
verwezenlijking van
van een
eendergelijk
dergelijk hoog
hoogideaal
ideaalop
op.groote
.groote bezwaren
bezwaren stuit,
stuit,heeft
heeft
gedurende de
de afgeloopen
afgeloopen moeilijke
moeilijke oorlogsjaren.
oorlogsjaren. Ook
Ook het
hetLeger
Legerdes
des
Nederland ondervonden gedurende
Heils heeft
heeftinin
zijn
wonderbare
levenshistorie,
HULDA
FRIEDRICHS niet ten onrechte
onrechte een
een
zijn
wonderbare
levenshistorie,
doordoor
HULDA
FRIEDRICHS
"romance"
van die
diemoeilijkheden
moeilijkhedenrijkelijk
rijkelijkzijn
zijn deel
deelgehad
gehaden
enze
zeininzijn
zijntocht
tochtom
om
„romance" genoemd, van
zoo tot
totdankbaarheid
dankbaarheid stemmende
stemmende wijze
wijze weten
weten teteoverwinnen,
overwinnen,dat
datzelfs
zelfszij,
zij,die
die
de wereld op zoo
arbeiden, zich soms
soms verbaasd
verbaasd hebben
hebben over
overhet
hetaanpassingsvermogen
aanpassingsvermogen van
vaneen
eenlangs
langszóó
zóó
erin arbeiden,
strakke
opgebouwde- organisatie.
organisatie.
strakke lijnen opgebouwdeDe kracht,
kracht, om de
de groote
groote moeilijkheden
moeilijkheden het hoofd te blijven
blijven bieden,
bieden, om
om immer
immer vOor
voor
heeft het
het Leger
Legerdes
des
ieder nieuw oprijzend bezwaar
bezwaar weer
weer een
een oplossing
oplossing te zoeken en te vinden, heeft
godsdienstig beginsel
beginsel en
enuit
uithet
hetgeloof
geloofininzijn
zijn
Heils natuurlijk in de eerste plaats geput uit zijn godsdienstig
Goddelijke
Doch ook
ookdat
datererininalle
alletijden
tijdenvan
vanzijn
zijnbestaan
bestaanonder
onderdedeallergrootsten
allergrootsten
Goddelijke roeping.
roeping. Doch
aarde vrouwen
vrouwen en
en mannen
mannenzijn
zijngeweest,
geweest,die
diemet
methen
henhebben
hebbengeloofd
geloofdin
inhun
hunroeping
roeping en
en
der aarde
door
hebben aangemoedigd
aangemoedigd om te volharden
volharden tot
einde, isissteeds
steedsdede
door woord
woord en
en daad
daad hen hebben
tot het einde,
strijders
tot bezieling
beûelinggeweest.
geweest.Onder
Onderdeze
dezenoemen
noemenwij
wijmet
meteerbiedige
eerbiedigedankdankstrijders van het Leger tot
baarheid onze geliefde Koningin.
Koningin.
baarheid
De Heilssoldaten
Heilssoldaten hebben
hebben immer
immer grooten
grooten steun gevonden
gevonden in het
het feit,
feit,dat
dat—- zooals
zooals
Generaal
BRAMWELL BOOTH
hethet
formuleerde
- —"Hare
blijkt te
te hebben
hebben
Generaal BRAMWELL
BOOTH
formuleerde
„HareMajesteit
Majesteiteen
eendiep
diep besef
besef blijkt
verantwoordelijkheid niet
de nooden
nooden van
vanHaar
Haar volk,
volk,maar
maar ook
ookvoor
voorden
den
van Haar verantwoordelijkheid
niet alleen voor de
goed, waar
waar en zuiver
zuiver is
is in
in het
hetleven
levenvan
vandezen
dezendag."
dag."Haar
Haar belangstelling,
belangstelling,
vooruitgang van al wat goed,
het Leger
Leger des
des Heils,
Heiis,kwam
kwam vooral tot uiting, wanneer
wanneer het H.
H. M.
M.behaagde
behaagde een
eender
derleileiook in het
figuren der
der Salutisten
Salutistenininaudientie
audientiete te
ontvangen,
in 1913
Mevrouw
BRAMWELL
dende figuren
ontvangen,
z.a.Z.a.
in 1913
Mevrouw
BRAMWELL
BOOTH, inin1917
den
Heils
BOOTH,
1917 Kommandant
Kommandant DE
DEGROOT,
GROOT,
dentoenmaligen
toenmaligenleider
leidervan
vanhet
het Leger
Leger des Heils
Ned.Indië
Indiëenenin in
1921
Kolonel
]OHANNAV.v.D.D.WERKEN,
WERKEN, voordat
tot de
deaanvaarding
aanvaarding
in Ned.
1921
Kolonel
JOHANNA
voordat deze tot
slotte was
was het
het een
een bron
bron van
van buitenbuitenvan laatstgenoemde
laatstgenoemde functie
functie naar
naar Ned.
Ned. Indië vertrok. Ten slotte
gewone voldoening
voldoening en dankbaarheid
dankbaarheid voor
hun
gewone
voor de
de Nederlandsche
Nederlandsche Heilssoldaten,
Heilssoldaten, toen
toen H.
H. M. hun
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BRAMWELL BOOTH,
BOOTH,
BRAMWELL
BRAMWELL

Generaal van
van
het Leger
Leger des
des Heils.
Heils.
van het
het
Leger
Generaal
des
Heils.
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beminden
Generaal
gedurende
beminden Generaal
Generaal - gedurende
gedurende
beminden
diens
Nederland
diens
bezoek aan
aan Nederland
Nederland in
in
diens bezoek
bezoek
aan
Februari I922
ontving.
1922 ontving.
Hoe
Hoe welkom
welkom deze
deze aanmoeaanmoediging
ieder worden
worden
zal door
door ieder
diging was, zal
begrepen,
bewust is
is van
van
begrepen,die
die zich
zich bewust
de
moeilijkheden,
waarvoor
onze
de moeilijkheden, waarvoor onze
beweging
geplaatst zag
zag gegebeweging zich
zich geplaatst
durende
En
durende zijn wordingsperiode. En
veel meer
meer dan
dan voor
voor andere
andere landen
landen
hebben
laatste 25 jaren
de laatste
voor
hebben de
jaren voor
het Leger in ons
land het
het tijdperk
tijdperk
ons land
der
in
der vestiging gevormd. Hoewel in
I898
tijd
der
vervolging
reeds
1898 de
de tijd der vervolging reeds
voorbij
moest nadien
nadien nog
nog
voorbij was,
was, moest
veel,
dat spontaan
spontaan was
was opgeopgeveel, dat
komen,
ruwen
ongekomen, doch
doch nog ruw
en ongeordend
in den
den boezem
boezem der
der
ordend was,
was, in
beweging
worden beschaafd
beschaafd en
en
beweging worden
georganiseerd,
buiten
georganiseerd, terwijl
terwijl men buiten
herhaaldelijk
openof meer
meer openherhaaldelijk min
min of
ontmoette, die
die
lijke
bestrijding ontmoette,
lijke bestrijding
uit verkeerd
verkeerd
soms
voortsproot uit
soms voortsproot
inzicht,
soms uit
uit tegenkanting
tegenkanting
inzicht, soms
uitschakeling
van
die of
ofvan
vanuitschakeling
van hen, die
der
diepste
geestelijke
waarden,
der diepste geestelijke waarden,
van revolutie
revolutie heil
heilverwachten.
verwachten.
of van
vreugde mogen
mogenwij
wij vaststelvaststelMet vreugde
dat verzet
verzet van
van eerstgenoemeerstgenoemlen, dat
den aard
aard zoo goed als
als geheel
geheel ververden
dwenen is,
is, terwijl
terwijl wij
wij goedkeuring
goedkeuring
van de
de zijde
zijdeder
dermaterialistische
materialistische
van
.
stroomingen
verwachten noch
noch
stroomingen verwachten
begeeren.
Het Leger
Leger des
des Heils
Heils isis
Het
vóór alles een geestelijke beweging,
beweging,
die geen
geen maatschappelijke
maatschappelijke ververdie
betering veilig
en blijvend
blijvend acht
acht
betering
veilig en
zonder geestelijke
geestelijke vernieuwing,
vernieuwing,
zonder
is om
wat nog
nog geen
geen reden
reden is
om tot
tot
wat
eenzijdige overgeestelijkheid
eenzijdige
overgeestelijkheid te
te
vervallen.
dan eenige
eenige
vervallen. Meer
Meer dan
andere
beweging, die
die eenzelfde
eenzelfde
andere beweging,

doel nastreeft,
nastreeft, isisonze
onzeorganisatie
organisatiebij
bijuitstek
uitstek practisch;
practisch; juist
juist de
de diepe,
diepe,geestelijke
geestelijkeovertuiging,
overtuiging,
doel
opdat
zij
zoo
goed
„nuchter
te
zijn",
die
de
drijfkracht
is
van
haar
leven,
dwingt
haar
om
"nuchter
te
zijn",
opdat
zij
zoo
goed momodie de drijfkracht is van haar leven, dwingt haar om
zal kunnen
kunnen komen.
komen. Vandaar,
hetLeger
Legerdes
gelijk aan de heerschende nooden tegemoet
tegemoet zal
Vandaar, dat
datininhet
des
gelijk
Heils de
de geestelijke
geestelijke en
enmaatschappelijke
maatschappelijke hulp
hulp steeds
steeds hand
hand in
in hand
handgaan.
gaan.
Heils
wij de
de wijze,
wijze, waarop
waarop het
het Leger
Leger des
des Heils
Heilsin
inNederland
Nederlandzich
zichgedurende
gedurendede
delaatste
laatste
Volgen wij
Volgen
25 jaren
jaren ontwikkeld heeft, dan
dan kunnen
kunnen wij
wij vaststellen,
vaststellen, dat
dat het
hetthans,
thans,na
naeen
eenkorte
korteperiode
periodevan
van
25
stilstand, gedurende
gedurende de
delaatste
laatstepaar
paarjaren
jaren vooral
vooral geestelijk
geestelijk een
eentijdperk
tijdperkvan
vanongekenden
ongekendenbloei
bloei
stilstand,
bdeeft.Hiervoor
Hiervoorzijn
zijnuituit-en
eninwendige
oorzaken.InIndedeeerste
eersteplaats
plaatsisishet
hetde
dealgemeen
algemeengevoelde
b~leeft.
inwendigeoorzaken.
gevoelde
beleeft.
teleurstelling in
in het
hetmaterialisme
materialisme en
ende
dedaaruit
daaruitgeboren
geborenstroomingen,
stroomingen,welke
welkehet
hetvolk
volkopnieuw
opnieuw
teleurstelling
doet vragen
vragen naar
naar het Evangelie, en
en dit
dit bij
bij voorkeur
voorkeur in
in een
een vorm,
vorm,welke
welke voor
voorhet
hetgodsdienstiggodsdienstigdoet
oorzaak, dat
in vele
veleplaatsen
ongecultiveerd verstand
verstand bevattelijk
is oorzaak,
dat de
de Legerzalen
Legerzalen in
plaatsen tete
ongecultiveerd
bevattelijkis.
is. Dit is
inzinking
dat nieuwe afdeelingen
klein zijn, en dat
afdeelingen moeten
moeten worden
worden opgericht.
opgericht.En
Enmaakte
maakte de
de huidige
huidigeinzinking
klein
voorzichtige financieele
zouden groote
financieele politiek
politiek niet
niet noodzakelijk,
noodzakelijk, dan
dan zouden
groote uitbreidingen
uitbreidingen inin
een voorzichtige
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Hoofdkwartier
Leger
des
Heils
Nederlandsch
teteBandoeng.
van
Hoofdkwartier van
van het
het Leger
Legerdes
desHeils
HeilsinininNederlandsch
Nederlandsch Oost-Indië
Oost-Indiëte
Bandoeng.

deze richting, met
duidelijk uitgesproken verlangen van ons volk, zeker
zeker gerechtgerechtmet het oog op het duidelijk
Tent-Campagnes genoemd
genoemd worden,
worden, die,
die,
vaardigd
verband hiermede
hiermede moeten
vaardigd zijn.
zijn. In verband
moeten ook de Tent-Campagnes
iederen
centra gehouden, duizenden doen samenstroomen. Als
Alsbewijs
bewijs
Tederen zomer in verschillende centra
der
belangstelling mag
magook
ookde
devraag
vraag naar
naar de
de Leger-literatuur
Leger-literatuur gelden.
gelden. Ons
Onsorgaan
orgaan „De
"DeStrijdStrijdder belangstelling
kreet"
jeugdblad „De
"De jonge
JongeStrijder"
Strijder"inin
kreet" verschijnt
verschijnt wekelijks
wekelijksinin een
een oplage
oplage van
van 22.000,
22.00o, ons jeugdblad
een oplage van
van bijna
bijna 12.000
("De Wapenschouw",
Wapenschouw", het
het maandschrift
maandschrift uitsluitend
uitsluitend
12.000 exemplaren. (,,De
exemplaren.) Met
voor Plaatselijke Officieren,
Officieren, heeft een
een oplage
oplage van
van 2200
Met deze
deze groote
groote belangbelang2200 exemplaren.)
stelling van
dikwijls practisch getoonde
getoonde sympathie
sympathie
van het
het volk
volk houdt
houdt gelijken
gelijkentred
tred de
de stijgende,
stijgende, dikwijls
van
de hoogere
hoogere klassen,
laatste jaren
jaren vele
den lande
lande door
door
klassen, waaraan
waaraan de
de laatste
velevooraanstaanden
vooraanstaanden in
in den
van de
"De Strijdkreet"
Strijdkreet" uiting
uiting gaven.
gaven.
warm
warm gestelde bijdragen in „De
datbepaalde
bepaalde
Een
is gelegen
gelegen in
in het
hetfeit,
feit,dat
Een der
der inwendige
inwendige oorzaken
oorzaken voor
voor den
den huidigen bloei is
omstandigheden
Nederlandsche Heils-Officieren
Heils-Officieren en -Soldaten hebben
hebben genoodzaakt
genoodzaakt zich
zich
omstandigheden de
de Nederlandsche
opnieuw
waaruit het Leger des
des Heils
Heilsisisgeboren
geboren
opnieuw rekenschap
rekenschap te
te geven van
van de groote beginselen, waaruit
en
hun —
- meer
meer dan
dan ooit
ooit en waarin
waarin het
het zijn
zijn kracht
krachtvindt,
vindt, met
met het
het gevolg, dat deze beginselen hun
een
zijn geworden.
geworden.
een bron
bron van
van bezieling zijn
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Hun geestdrift heeft zich geuit in vernieuwde, krachtige pogingen om het verlorene
te zoeken, zelfs in de meest materieele zijden daarvan, zooals in de wijze, waarop zij zelf
financieel hebben bijgedragen voor de uitbreiding en het onderhoud van den arbeid en
waarop zij hun vrijen tijd hebben geofferd om inzamelingen te doen voor de beide jaarlijksche
aanvragen, welke zich mochten verheugen in zulk een hartelijk antwoord der zijde van het
Nederlandsche volk.
Aangezien het maatschappelijk werk, zoowel wat werkers, financiën, als bezieling betreft, afhankelijk is van het geestelijk werk, moest eerst-genoemde tak ook den invloed van
dezen geestelijken bloei ondervinden. Dat werk wordt thans verricht in 35 maatschappelijke
inrichtingen, terwijl rec1asseerings-brigades hun werk ten behoeve van gevangenen, ex-gevangenen en
gebouw Overmet straf betoom 135dreigden ver137
kwam,
richten in
door aankoop
bijna alle
en in-gebruikplaatsen, waar
nemmg van
zich gevangehet
perceel
nissen bevinVondt lstraat
den.
110,
geheel
Bij zonvoor de opdere aandacht
leiding
der
hebben wij gemannelijke
durende het
kadetten belaatste jaar geschikbaar, terwijd aan de
wijl laatstgeverbetering
noemd pand
der intellectuwerd ingericht
eele vorming
tot een zeer
Nationaal
Hoofdkwartier
van
het
Leger
des
Heils
in
Nederland,
onzer officiedoelmatige
Prins Hendrikkaóe 49-51, Amsterdam.
ren. Het
kweekschool
kweekschoolvoor vrouwelijke officieren. Door deze uitbreiding werd het niet alleen mogelijk, een grooter aantal
kadetten gelijktijdig op te leiden, maar ook den (internen) cursus van een half tot één jaar
te verlengen. Met den schriftelijken cursus, die aan de kweekschool voorafgaat, en den
cursus, die de kadet-officieren volgen, wanneer zij na het verlaten ervan in de practijk
worden geplaatst, duurt de geheele opleiding voor officierschap thans 21/t jaar. Deze opleiding
draagt zóózeer een eigen karakter, dat niemand, van welke ontwikkeling ook, heilsofficier kan
worden, zonder haar te hebben doorloopen.
Niettegenstaande den strengen maatstaf van toewijding en leven, welken het Leger des
Heils voor zijn toekomstige officieren aanlegt, is het aantal dergenen,die verzochten tot de opleiding te worden toegelaten en daarvoor geschikt werden geacht, zóó bevredigend, dat het
zelfs mogelijk is geweest van de Nederlandsche officieren een aantal voor het zendingswerk
in Indië af te staan.
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Niet
heeft echter
echter officieren
officieren voor dit
dit zendingswerk
zendingswerk geleverd;
geleverd; de
de arbeid
arbeid
Niet alleen Nederland heeft
in Ned. Indië
van het
het inte
in
Indië toont
toont treffend
treffend de
de waarde
waarde aan van
internationalisme
Heils,
rnationalisme van
van het
het Leger des Heils,
aangezien daar
da ar mannen
aangezien
en
vrouwen
van
allerlei
nationaliteit
eendrachtiglijk
onder
een
Nedermannen en vrouwen van allerlei nationaliteit
Nederlandsche
Europeaan en Inlander.
Inlander. Van
Van dezen
dezenveelzijdigen
veelzijdigen
landsche leidster
leidster samenwerken
samenwerken tot
tot heil van Europeaan
arbeid
het werk
werk onder
onder de
de melaatschen
me1aatschen en
enhet
hethospitaalwerk,
hospitaalwerk,waarvan
waarvan
arbeid zij
zij hier slechts genoemd het
het ooglijdershospitaal
geneesheer-directeur,
ooglijdershospitaal te
te Semarang
Semarang wel
wel de
de meeste
meeste bekendheid geniet. De geneesheer-directeur,
brigadier Dr.
Dr. WILLE,
WILLE, mocht zijn
zijn jarenlangen,
jarenlangen,ontbaatzuchtigen
ontbaatzuchtigenarbeid
arbeiddoor
doorH.
H.M.
M.erkend
erkendzien
zien
met zijn benoeming tot
tot Officier
Officier in de
de Orde
Orde van
van Oranje-Nassau.
Oranje-Nassau. Zeer
Zeer moet
moetgeroemd
geroemdworden
wordende
de
wijze,
het Leger
Leger des
des Heils
Heilsininstaat
staatheeft
heeftgesteld
gesteldmet
methaar
haarsamen
samen
wijze, waarop
waarop de
de Overheid
Overheid in
in Indië het
te
werken, wat ons dankbaar
dankbaar jegens
Die ons
onsdaartoe
daartoe genade
genade schonk,
schonk, doet
doetuitspreken,
uitspreken,
te werken,
jegens God, Die
da
datt gedurende
regeering van
Indië
gedurende de
de regeering
van H. M. Koningin
Koningin Wilhelmina
Wilhelminahet
het Leger
Leger des
des Heils zich in Indië
zoowel als in Nederland
Nederland een
een plaats
plaats heeft
heeft verworven
verworven in het
het leven
leven der
der natie.
natie.
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HOOFDSTUK VI.
ONDERWIJS.

'T KLEUTERSONDERWIJS
KLEUTERSONDERWI]S 1)

')

DOOR
DR. E. BONEBAKKER,
DR.
BONEBAKKER, Leider
Philips' Onderwijs
Leider van Philips'
Volksontwikkeling.
Onderwijs en Volksontwikkeling.

A
A

ls hemeling,
hemeling, werker
werker en
en robbedoes,
robbedoes, zo
zóhebben
hebbenvan
van oudsher
oudshervoorgangers:
voorgangers: meesters
meesters
des
gebeds, meesters
meesters van
vanwoordwoord-enenbeeldende
beeldendekunst
kunst—
- enkele
enkeleopvoedkundigen
opvoedkundigen
des gebeds,
zelfs
hetkind
kindinin
zijn
eerste
zeven
levensjarengezien
gezienenenaanschouwelik
aanschouwelik
zelfs --- het
zijn
eerste
zeszes
tottot
zeven
levensjaren
trappelende schootkind,
schootkind, de
de huppelende
huppelende kleuter,
kleuter, het
het
gemaakt,
spartelende zuigeling,
zuigeling, 't'ttrappelende
gemaakt, de
de spartelende
tot dartelen
dartelen en .aandachtigheid
aandachtigheid geboren
als bestemming
bestemming de
dezelfontwikkeling
zelfontwikkeling
geboren wezen,
wezen, aan
aan wie als
naar
m!egegeven, die dus
dus gunstige
gunstige groeiomstandigheden,
groeiomstandigheden, een
een tedere
tedere
naar lichaam
lichaamen
en geest
geest is meegegeven,
en fijngevoelige
fijngevoelige verzorging
verzorging behoeft.
behoeft.
kleutersonderwijs is,
is, ondanks
ondanks veel
veel verbeteringen
verbeteringen van
vande
delaatste
laatste
De geschiedenis
geschiedenis van
van't'tkleutersonderwijs
25 jaar,
jaar, tot nu
nu toe
toe vooral
vooral een
eenverhaal
verhaal van
van niet
nietbegrijpen,
begrijpen, een
eensprookje
sprookje van
vanmisbruikt
misbruikt gezag,
gezag,
hogeschool des
des levens
levens hardhardvan
kwaad, het
van bestendigd kwaad,
het bewijs dat ook wij Nederlanders in de hogeschool
leers zijn.
't Donker besef dat
dat 't'tkind
kind na
na de
detijd
tijdvan
van't'thangen
hangenaan
aanmoeders
moedersrokken
rokken behoefte
behoeftekrijgt
krijgt
aan
van kinderkamer
kinderkamer of ouderlik
ouderlik erf, en 't't verlangen
verlangen van
van moeder
moeder
aan een ruimer wereld dan die van
hebben —
- door
door deze
dezetwee
tweeoorzaken
oorzaken
om d'r handenbinder een uur of wat per dag van de vloer te hebben
zijn sinds vele eeuwen kleuters
kleuters tot massa-object
massa-object van lering, opvoeding,
opvoeding, liefdadigheid
liefdadigheiden
enwinstwinstbejag geworden, van bewaring en inwendige zending
zending door
door middel
middel van
van mannelike
mannelike en
envrouwelike,
vrouwelike,
hoog- en
en laag-,
laag-, maar
maar vaker
vaker laag- dan
dan hoog-gestemde
hoog-gestemde personen,
personen, Zusterkens
Zusterkens en
en Begijnen,
Begijnen, matressen en
madammen, vrouwen,
meujen, omes zelfs, lieden
lieden meestal
meestal onon-ofof.niet.niettressen
en madammen,
vrouwen, tantes
tantes en
en meujen,
meer-geschikt voor enige andere bezigheid,
bezigheid, aftandse
aftandse dienstboden,
dienstboden,verweêuwde
verweêuwdekostersvrouwen.
kostersvrouwen.
In een reeks van vaktermen wordt, al is 't't flauwtjes,
flauwtjes, de
de herinnering
herinneringbewaard
bewaard aan
aan de
de miskenning
miskenning
jonge kind
kind in
in zijn
zijn meest
meestwezenlike
wezenlikebehoeften
behoeftenen
enrechten,
rechten,aan
aande
deeuvele
euvelebehandeling,
behandeling,die
die
van 't jonge
er 't gevolg
gevolg van
van was:
was: asiel,
school,school-voorschool-voorasiel, bewaar-,
bewaar-,spel-,
spel-,speel-,
speel-,brei-,
brei-,zit-,
zit-, jaja kk..
. . school,
voorbereidend-onderwijs niet
vergeten.
voorbereidend-onderwijs
niet te vergeten.
In de
de laatste
laatste helft
helft van
van de
de i8de
18deeeuw
eeuwisisvan
vanZwitserland
ZwitserlandenenFrankrijk
Frankrijkuit
uiteen
eenwaardige
waardige
praktijkgebracht.
gebracht. Onder
Onderde
de
onderwijzing, ook
kleuters, aan
orde gesteld
gesteld en
en zelfs
zelfsininpraktijk
onderwijzing,
ook van
van kleuters,
aan de orde
invloed van
ROUSSEAU, PESTALOZZI,
PESTALOZZI, OBERLIN
OBERLIN hebben
hebben Nederlanders
Nederlanders inin 't't twede
twede kwart
kwart der
der
vanRoussEAu,
kleutersonderwijs te
te hervormen.
hervormen. In
In enigszins
enigszins
vorige eeuw ernstige
ernstige pogingen
pogingen gedaan
gedaan om
om 't'tkleutersonderwijs
vorige
daagde een goed begrip.
begrip. Na
Na een
eenvleug
vleugvan
vangeestdrift
geestdriftenenwerkdadigheid,
werkdadigheid,waarvan
waarvan
ruime kring daagde
aardig bedachte
bedachte schoolgebouwen
schoolgebouwen met
met lommerrijke
lommerrijke speeltuinen
speeltuinen de
deaanschouwelike
aanschouwelike herherin aardig
innering nog bestaat,
bestaat, liep de
de beweging
beweging dood.
dood.De
Debreijuffrouw
breijuffrouwhandhaafde
handhaafde zich,
zich, de
dekwezel
kwezel
innering
Datschilschilkwam er
de schoolmamsel
schoolmamsel uit
uit de
de lagere-school.
lagere-school. Met
Metwelk
welk gevolg?
gevolg? Dat
kwam
er uit Duitsland bij, de
derde
derde in 1864
I864 uit
uit eigen
eigenaanschouwing
aanschouwing DR.
DR. S.S.CORONEL
CORONEL in „De
"Debewaarschool,
bewaarschool, haar
haar verleden,
verleden,
tegenwoordige
tegenwoordige toestand en
en toekomst".
toekomst".
diezelfde tijd,
tijd, het
het eerst
eerst in
in 1858,
1858,werd
werdhet
hetevangelie
evangelievan
vanFrobels
Fröbelskindertuin
kindertuinook
ookinin
In diezelfde
I) Volgens
Volgensdede
regels
Vereniging
vereenvoudiging
derschrijftaal.
schrijftaal.
i)
regels
derder
Vereniging
tottot
vereenvoudiging
der
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landverkondigd.
verkondigd.ELISE
ELISEVAN
VAN CALCAR-SCHIOTLING
CALCAR-SCHIOTLING verstond
dedeschone
diepzinnige
ons land
verstond
schone en
en diepzinnige
boodschap
di e in
boodschap en verbreidde
verbreidde die
in een
eenjarenlang
jarenlangvoortgezette
voortgezette zendingswerkzaamheid.
zendingswerk2:aamheid. De door
door
haar gewekte
belangstelling scheen aanvankelik
aanvankelik krachtig,
op 't'tsteenachtige
steenachtige
haar
gewekte belangstelling
krachtig, maar
maar het
het zaad
zaad is op
gevallen.
meer dan
dan een
een halve
halve eeuw
eeuwwordt
wordtererininalalonze
onzebewaarscholen
bewaarscholengefrobbeld
gefrobbeldmet
met
gevallen. Sinds meer
de matjes
matjes en
en de
dewelbekende
welbekendeoranje
oranje„doossies";
"doossies";met
metdeze
deze„gaven"
"gaven"worden
wordenkinderen
kinderengeplaagd,
geplaagd,
gedrild en zoetgehouden,
zoetgehouden, zoals
zoals vroeger
vroeger met
met A-B-boekjes
A-B-boekjes en
enpsalmen.
psalmen.
gedrild
één plaats
plaats is
is toen
toen het
hetzaad
zaadontkiemd:
ontkiemd:inindedekweekschool
kweekschoolvoor
voorbewaarschoolonderbewaarschoolonderOp één
wijzeressen te
voor ruim
ruim 5o
50jaar
jaar gesticht
gestichtdoor
door W. HAANSTRA en
en door
door hem
hem tot
tot 1921
1921
wijzeressen
te Leiden, voor
als
directeur geleid.
geleid. Daar
Daar isisdedeopvoedkundige
opvoedkundigezienswijze
ûenswijzevan
vanFRÖBEL,
FRÖBEL, die de
de hemeling
hemelingenen
als directeur
de werkzame
werkzame robbedoes
robbedoes in 't't kind
kind erkende
erkende en
endoorgrondde,
doorgrondde,ininpraktijk
praktijkgebracht,
gebracht,uitgewerkt
uitgewerkt
en meegegeven
meegegeven aan
aan een aantal
aantal vrouwen,
vrouwen, onder
te midden
midden van
van 't'tmisbegrip
misbegripen
endede
onder wie
wie vele, te
schrielheid van gemeentegemeente- en
en schoolbesturen,
schoolbesturen,de
destrijd
strijdvoor
voordedeontwikkeling
ontwikkelingder
derkleuters
kleutersnaar
naar
hun diepste
diepste behoefte
behoefte hebben
hebben volgehouden
volgehouden tot op
op deze
deze dag.
dag.
hun
25 jaar
jaar nog gesteld
gesteld was
was met
met de
de opleiding
opleidingvan
vanbewaarbewaarHoe armzalig
armzalig het overigens voor 25
schoolhouderessen
die
wij
in
FRÖBELS
gevoelige
liever
hoveniersters
in
kindertuinen
wij
in
FR6BELS
gevoelige
taal
liever
hoveniersters
in
kindertuinen
schoolhouderessen
duidelike en
en door
door goed
goedinzicht
inzichtgekenmerkte
gekenmerkte beschrijving
beschrijving het
het
daarvan gaf
gaf een
een duidelike
noemen - daarvan
voor de „Maatschappij
"Maatschappij tot
Nut van
van 't'tAlgemeen"
Algemeen~' uitgebracht
uitgebracht „Rapport
"Rapport omtrent
omtrent de
de toestand
toestand
voor
tot Nut
der opleiding
opleiding van
van het
hetonderwijzend
onderwijzend personeel
personeel der
der bewaarscholen"
bewaarscholen" (Amsterdam,
(Amsterdam, 1896,
1896, bij
bij
der
S. L.
L.VAN
VAN Looy).
duidelike maar
maar niet
volledige beschrijving.
beschrijving. Niet
Niet vermeld
vermeld werden
werden
Een duidelike
niet een volledige
LooY). Een
deels tot
totvoor
voorkorte
kortetijd
tijdininstand
standgebleven
geblevencursusjes,
cursusjes,waar
waar„nette
"netteburreger
burregermaassie
maassies,
de vele, deels
s,
geen hoofd
hoofd hadden
hadden om
omteteleren",
leren",door
doorvoormalige
voormalige maassies
maassies van
van hetzelfde
hetzelfde slag
slagwerden
werden
die zo geen
opgeleid,
die langzamerhand,
langzamerhand, na
nà de
de doorgangsvormen
doorgangsvormen van
van helpster,
helpster, kwekeling
kwekeling en
en klasseklasseopgeleid, die
onderwijzeres,
of „directrice"
"directrice" waren
waren geworden.
geworden.
onderwijzeres, hoofd
hoofd of
ûjn in de
de laatste
laatste 25
25jaar
jaarbelangrijke
belangrijke verbeteringen
verbeteringen gebracht
gebracht in de
de opleiding:
opleiding:
Intussen zijn
door of met
met geldelike
geldelike steun
steunvan
vangemeentebesturen
gemeentebesturenzijn
zijncursussen
cursussenininvormscholen
vormscholenveranderd,
veranderd,
door
waar ernst
gemaakt met
onderwijs en geleidelik
geleidelik een
een beter
beter begrip
begrip van
van de
deeisen
eisenener
ener
waar
ernst wordt
wordt gemaakt
met 't onderwijs
goede opleiding voor de
de kindertuin
kindertuin doordringt.
doordringt. In
Inovereenstemming
overeenstemmingdaarmee
daarmee isisde
deregeling
regeling
goede
van de
de examens
examens voor
voorklasseklasse-enenvoor
voorhoofdonderwijzeres
hoofdonderwijzeresverbeterd,
verbeterd, zowel
zoweldoor
doorbesturen
besturen
van
gemeenten ten
ten behoeve
behoeve van
van het
hetneutraal
neutraal onderwijs,
onderwijs, als
als door
doorverenigingen
verenigingenofofinstellingen
instellingen
van gemeenten
in het
het belang
belang van
van 't'tbewaarschoolwezen
bewaarschoolwezen onder
onder de
de rooms-katholieke
rooms-katholieke en
en gereformeerde
gereformeerde volksvolksdelen. De
De regering
regering steunt
steuntenkele
enkelebijzondere
bijzondereexamencommissies
examencommissies met
metgeld
geldenentoezicht.
toezicht.Voor
Voor
delen.
't onderwijzend
onderwijzend personeel
personeel zijn
ûjn door een
een aantal
aantal gemeentebesturen
gemeentebesturen in
in de
delaatste
laatstejaren
jarensalarissalarisregelingen vastgesteld,
vastgesteld, waaraan
waaraan de
gedachte ten
ten grondslag
grondslag ligt,
ligt,dat
datdedebewaarschool
bewaarschoolaan
aande
de
regelingen
de gedachte
onderwijzeressen geen
van ontwikkeling,
ontwikkeling, opvoedingskunst
opvoedingskunst en toewijding
toewijding stelt
stelt
onderwijzeressen
geen mindere
mindere eisen
eisen van
dan
lagere school.
school.
dan de lagere
De grondgedachte
grondgedachte van de
de „onderwijsbevrediging",
"onderwijsbevrediging", dat
dat de
de belangen
belangenvan
vanopenbaar
openbaaren
en
bijzonder onderwijs
overheid gelijkelik
gelijkelik behoren
behoren te
te worden
worden behartigd
behartigd en
enbevorderd,
bevorderd,
bijzonder
onderwijs door
door de
de overheid
heeft tot gevolg
gevolg gehad,
gehad, dat
dat in
ineen
eenaantal
aantalgemeenten
gemeentensubsidieregelingen
subsidieregelingen voor
voor het
hetbijzonder
bijzonder
heeft
bewaarschoolonderwijs ûjn
wordt gegeven
gegeven
bewaarschoolonderwijs
zijnvastgesteld,
vastgesteld, krachtens
krachtenswelke
welke geen
geen geldelike
geldelike steun wordt
indien
ten aanzien
aanûen van
van de
de leerkrachten,
leerkrachten, het
het onderwijs
onderwijs en de
de gebouwen
gebouwen aan
aan de
deeisen
eisenisis
indien niet ten
voldaan,
voor de
de openbare
openbare scholen
scholen gelden.
gelden.
voldaan, die ook voor
42
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Zodoende
er hier
hier en
endaar
daar heel
heelwat
watoude
ouderommel
rommelopgeruimd:
opgeruimd:zoals
zoalskwekelingenkwekelingenZodoende is
is er
zonder-akte-met-een-klas,
grote gemeenten
gemeenten nog niet
niet lang
lang geleden
geleden behoorden
behoorden tot
tot
zonder-akte-met-een-klas,die
die ook
ook in
in grote
de
officiëel vastgestelde formatie;
formatie; jaarwedden
jaarwedden van
men voor
voor een
een jaar
jaar of
of
de officiëel
van I50
i 50 of
of 200
20o gulden, die men
acht nog heel
acht
heel gewoon
gewoon en
en behoorlik
behoorlik vond.
vond.
de
Een
hoogst noodzakelike
noodzakelike en principiëel
principiëe1 belangrijke
belangrijke opruiming
opruiming is gehouden
gehouden onder
onder de
Een hoogst
voorbereidende
klassen aan
bedacht waren
waren met
met tweeërlei
tweeërlei bedoeling.
bedoeling.VoorVoorvoorbereidende klassen
aan lagere
lagere scholen, die bedacht
eerst: de kinderen
kinderen aan
aan schooltucht te
te wennen
wennen en
eneen
eenbeetje
beetjeletterletter-enencijferwijs
cijferwijstetemaken
makenvóór
vóór
hun
intrede in de
de lagere
lagere school,
school,zulks
zulkstot
totverlichting
verlichtingvan
vanhaar
haartaak.
taak.Anderdeels:
Anderdeels:kinderen
kinderen
hun intrede
openbare, dat
gemeenteraden de
de goede lagere
te lokken naar
naar de openbare,
dat was voor in-meerderheid-linkse gemeenteraden
school. De
De voorbereidende
voorbereidende klassen
klassen waren
waren dus
dus zuigsnuiten
zuigsnuiten voor die
die school
school in
in haar
haar hoedanighoedanigheid
van
orgaan
in
de
schoolstrijd.
Konfessionele
scholen
organiseerden
gelijke
wapenen
heid
orgaan de schoolstrijd. Konfessionele scholen organiseerden gelijke wapenen
in het staatsgeschil,
staats geschil, waardoor
dede
kinderen
een
prooi werden
werden der
der
waardoor
kinderen
eenofoftwee
twee jaar
jaar eerder
eerder de
de prooi
politiek.
neutrale bijzondere
bijzondere scholen
scholen voor
voor kinderen
kinderen van
van„beter
"betergesitueerden"
gesitueerden"werden
werden
politiek. Aan neutrale
soortgelijke
onschuldige naam
naam „frobelklasjes",
"fröbelklasjes", soms met
met
soortgelijke verlengstukken
verlengstukken bevestigd
bevestigd onder
onder de onschuldige
't zelfde politieke
politieke bedoelinkje,
bedoelinkje, ook
ook echter
echter omdat
omdatde
debewaarscholen
bewaarscholenalleen
alleenvoor
voorarme
armekinderen
kinderen
de lagere
lagere school
school in
inde
deaanvangsklasse
aanvangsklasse sneller
sneller te
te doen
doen
waren,
met de
de bedoeling
bedoeling om
om de
waren, en ook hier met
"voorbereidendeklassen"
klassen" nog
nogvoort.
voort.Hetzij
Hetzij't'tonderwijs
onderwijs
opschieten.
Hierenendaar
daarzieken
ziekendede„voorbereidende
opschieten. Hier
door een onderwijzeres van de lagere school of
of door
door een
een juffrouw
juffrouw „die
"diezo
zoaardig
aardigmet
metde
dekleintjes
kleintjes
de
kinderen
krijgen
er
zelden
wat
hun
toekomt.
kan
omgaan"
gegeven
wordt
kan omgaan" gegeven wordt de kinderen krijgen er zelden wat hun toekomt. 't'tIsIs
goed
bedoeld, maar
maar verkeerd
verkeerd begrepen
begrepen en
enmisgedaan.
misgedaan.Indien
Indiendede
pedagogiekvan
vandedelagere
lagere
goed bedoeld,
pedagogiek
school, in
in weerwil
weerwil van
van alal haar
haar pogingen
pogingentot
totzelfbevrijding,
zelfbevrijding,niet
nietzozoonaandoenlik
onaandoenlikwas
wasgebleven
gebleven
voor vernieuwing;
vernieuwing; en
en indien
indien zij
zij die
dieininstad
stadenenstaat
staatzeggingskracht
zeggingskracht hebben
hebben het
het kind zo liefvoor
gehad
gehad hadden
hadden als de
de school, dan
zou
't
droevig
paragraafje
van
de
voorbereidende
klassen
dan
't droevig paragraafje van de voorbereidende klassen
Of
niet inin's'slands
landsonderwijshistorie
onderwijshistoriezijn
zijngekomen,
gekomen,afOf't'tzou
zoueen
eenblij
blijparagraafje
paragraafjezijn
zijngeweest.
geweest.
df niet
Maar de
Fröbelgeest, de
van de
de werk-,
werk-, zangzang-en
endartelschool,
dartel school, van
van de
deschool
schoolingericht
ingericht
Maar
de Frobelgeest,
de geest van
naar
het kind
kind zoals
zoals't 'tisisenen
gericht
ontwikkelingder
derpersoonlikheid,
persoonlikheid,wordt
wordtnog
nog altijd
altijd
naar het
gericht
opop
dede
ontwikkeling
bestreden door de geest van de oude school, door de didaktiek van klassikaal praten, opzeggenbestrdnogvaeudschol,riaktevnlspra,ozegn
stilzitten, van
van 't't kind
kind als nog-klein, dom
dom en
en onvolmaakt
onvolmaakt groot-mens,
groot-mens, van
van de
deabstrakte
abstrakte kindkinden stilzitten,
grote fout
fout bij
bij't'tvele
datinindedelaatste
laatste2525jaar
jaarisisgedaan
gedaantot
totopbeuring
opbeuringvan
van't'tkleutersnorm. De grote
vele dat
kleutersonderwijs bestaat
bestaat hierin,
hierin, dat
datmen
menditditonderwijs
onderwijsheeft
heeftopgevat
opgevatalsalseen
eenspruit
spruitnaar
naarbeneden
beneden
onderwijs
van de
de lagere
lagereschool,
school,datdat
de kleutersschool
verkleinekinderde
veronnozeldelagere
lagere
van
de kleutersschool
een een
verkleinekinderde
enen
veronnozelde
zou moeten
moeten zijn,
zijn, dat
dat men
men daarom
daarom aan
aan personen,
personen, die
de lagere
lagere school
school hun
hun verdienverdienschool zou
die in de
hebben,de
devorming
vormingvan
vanleerkrachten
leerkrachten heeft
heeft opgedragen.
opgedragen. Aan
Aan die
die invloed
invloed heeft
heeftook
ookzozo
sten hebben,
de onverpoosde
onverpoosde strijd
strijd voor
voor ververwakkere en
enkundige
kundigebewaarschoolonderwijzeres,
bewaarschoolonderwijzeres, in de
menige wakkere
van haar
haar school,
school, zich
zichhaars
haarsondanks
ondanksniet
nietkunnen
kunnenonttrekken.
onttrekken.Hoe
Hoesterk
sterken
enalgemeen
algemeen
betering van
voor kort
kort heerste
heerste juist daar,
daar, waar
men tot
tot de
degrootste,
grootste,ook
ookgeldelike
geldelikeoffers
offers
die invloed tot voor
waar men
bouwen
inrichting van
van de
degemeentelijke
gemeentelijke
bereid was,
was, blijkt,
blijkt, wanneer
wanneer men
mende
de gestichtachtige
gestichtachtige bouw
en inrichting
bewaarschoolgebouwen in
Rotterdam, den
den Haag,
Haag, Amsterdam
Amsterdam uit de
de laatste
laatste io
IQ a
à 15
I5 jaar
jaar verbewaarschoolgebouwen
in Rotterdam,
gelijkt met
met de
denieuwste
nieuwsteen en
knusse
kleuterstehuizendie
diegebouwd
gebouwdzijn:
zijn:teteUtrecht
Utrechtvanwege
vanwege
gelijkt
knusse
kleuterstehuizen
Gemeentebestuur en
vanwege het
Aartsbisdom, te
Schiedam vanwege
vanwege het
hetGemeentebeGemeentebehet Gemeentebestuur
en vanwege
het Aartsbisdom,
te Schiedam
en in
in Heiplaatdorp
Heiplaatdorpdoor
doorde
deRotterdamse
RotterdamseDroogdokmaatschappij.
Droogdokmaatschappij.
stuur en
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Zo
volksonderwijs ooit
gezond zal
zal worden,
worden, moet
moet van
van de
dekleutersschool
kleutersschool
Zo ons volksonderwijs
ooit nog
nog eens gezond
uit de hervorming
hervorming worden ingezet. Het
Het probleem
probleem van
van de
deaansluiting
aansluitingder
derlagere
lagere school
schoolbij
bijdie
die
voor
kleuters is zo oud
oud als
als de
de kindertuin,
kindertuin, meer
meer dan
dan 8o
80jaar!
jaar! Ook
Ook in
in de
delaatste
laatste 25
25jaar
jaarisisde
de
voor de kleuters
probleem niet
nieteens
eensgesteld.
gesteld. Wie
Wie weet
weet zelfs
zelfs dat
dat 't'tbestaat?
bestaat? Is
Is
oplossing
beproefd, 't't probleem
oplossing niet
niet beproefd,
dat
wonder, wanneer
wanneer men
m:!nbedenkt,
b~denkt,dat
datde
deliteratuur
literatuurvan
vanen
enom
omde
dekindertuin
kindertuin voor
voor NederNederdat wonder,
land tot dusver een zo
land
zo goed
goed als
als gesloten
gesloten boek
boekisisgeweest?
geweest?
probleem van
van aansluiting
aansluiting der
der lagere
lagere school
school bij
bij de
de kleutersschool
kleutersschool
De oplossing
oplossing van
van 't't probleem
is nog
nog niet
niet beproefd.
beproefd. Op
Op één
éénuitzondering
uitzondering moeten
m'.Jeten wij
wij wijzen.
wijzen.
MONTESSORIheeft
heeft -— gelijk
MONTESSORI
gelijkFRÖBEL
FRÖBEL het
kind, zoals
zoals 't
onderwerp van
van haar
haar
het kind,
't is,
is, tot onderwerp
eenverdienstelike,
verdienstelike,schoon
schoonin in
volledigheid
FRÖBELachterachterstudie
gemaakt en een
studie gemaakt
volledigheid
bij bij
diedie
vanvan
FRÖBEL
staande
kinderen van
van 6 6jaar
jaaren
en
staande ontwikkelingspraktijk
ontwikkelingspraktijkuitg;:werkt,
uitgewerkt,voor
voorkleuters
kleuters eerst,
eerst, voor kinderen
ouder
daarna. Sinds
Sinds 'n'npaar
paarjaar
jaarwordt
wordtininons
onsland
landmet
m~thaar
haaropvoeding
opvoedingeen
eenernstige
ernstigeproef
proef
ouder daarna.
daarm~e voor 't
't eerst
eerst een
eenkonsekwente
konsekwenteopleiding
opleidingininpraktijk
praktijkgebracht
gebrachtvan
vankinderen
kinderen
genom:!n
genomen en daarmee
en 12
"12 jaar
jaar volgens
vQlgens een
een naar
naar de
dekinderaard
kinderaard van
van onder
onder opgebouwde
opgebouwde methode.
methode. MONtussen
tussen 3 en
MoNTESSORI'S
fout
is,is,dat
haar grote
grotevoorganger
voorgangerenengeestverwant
geestverwant
FRÖBELgeen
geen
TESSORI'S
fout
datzij
zijvan
van 't't werk van haar
FRÖBEL
genom~ri en niet
niet partij
partij getrokken
getrokken heeft.
Dit isisoorzaak
oorzaak van
vannieuwe
nieuween
enonwezenlike
onwezenlike
kennis
kennis genomen
heeft. Dit
geschillen
opvoeding, die
die door
door zo
zomenige
menigewanklank
wanklank . reeds
veel geleden
geleden heeft.
heeft.
geschillen over
over de opvoeding,
reeds al
al te veel
Door tussenkomst
vanvan
PESTALOZZI
PESTALOZZI is FRÖBEL
nazaat
van
ROUSSEAU.MONTESSORI
MONTESSORI
Door
tussenkomst
FRÖBELde
de geestelike
geestelike nazaat
van
ROUSSEAU.
1 ). Wie
is 't door tussenkomst
tussenkomst van
vanITARD
ITARD 1).
zal in
inNederland
Nederlandin
inde
deeerstvolgende
eerstvolgende25
25jaar
jaar hen
hen
Wie zal
bijeenbrengen, die spinnen
spinnenaan
aandedebeide
beide
draden,
daarbij
naar
FRÖBELdedetegenstellingen
tegenstellingen
bijeenbrengen,
draden,
daarbij
naar
FRÖBEL
MONTESSORI de de
vrijheid
beperkende binnen het
het
verzoenend,
naar MONTESSORI
verzoenend, naar
vrijheidvan
vanelke
elkeindividualiteit
individualiteit beperkende
belang der gemeenschap?
gemeenschap? Dan
Dan kan
kan de
deoude-schoolgeest,
oude-school geest,door
doorvereende
vereendekrachten,
krachten,geweerd
geweerd
belang
uitdedekleutersschool,
kleutersschool,enenkan
kanvan
vandaar
daaruit
uithet
hetonderwijs
onderwijs dat
dat geleide
geleidezelfontwikkeling
zelfontwikkelingisis
worden uit
doordringen in de lagere
lagere school.
school.
doordringen
Het kleutersonderwijs
kleutersonderwijs als
hervorming der
der oude
oudeen
enverouderde
verouderde school,
school,
als grondslag van de hervorming
dátisisde
detaak
taakder
dernaaste
naastetoetoegehele schoolwezen,
schoolwezen, maar
maar van
van de
de lagere
lagere school
school bovenal,
bovenal, dat
van ons gehele
ongunst van
van onze
onze tijd
tijd heeft
heeftons
onsde
degunst
gunstgebracht,
gebracht,dat
datook
ookhet
hetlaatst
laatstverschenen
verschenen
komst. De ongunst
komst.
op het
hetbewaarschoolonderwijs
bewaarschoolonderwijs niet
wet isisverheven.
verheven.De
Deeerstvolgende
eerstvolgende
ontwerp ener
ontwerp
ener wet op
niet tot wet
onderwijszal
zalzijn,
zijn,na
nade
deformele
formeleverbeteverbetetaak van
het gebied
gebied van
van 't'tonderwijs
taak
van de
de wetgevende macht op het
ringen, die de lageronderwijswet
lageronderwijswet van
ommunting van 't't onderwijs
onderwijs zelf
zelf
ringen,
van 1920
1920 gebracht
gebracht heeft,
heeft, ommunting
zal er
er een
een tijd
tijd komen
komen dat
dat de
de school,
school, de
de
bewerken langs
hierboven aangeduide
te bewerken
langs de
de hierboven
aangeduidelijn.
lijn. Dan zal
altijd dorre
dorre en
en kwellende
kwellende school,
school, de
dekweekplaats
kweekplaats wordt
wordt van
van de
deedelste
edelstekrachten
krachtenvan
vanelk
elk
nog altijd
daarmee van 't't heele
heele volk.
volk.
kind en daarmee
de komende
komende 25
25jaar
jaar van
van uit
uithet
hetkleuterskleutersommuntingsgedachte verbreide
verbreide zich in de
Deze ommuntingsgedachte
onderwijs.
r) Een
EenFrans
Fransgeneesheer,
geneesheer, die
dieruim
ruimioo
roojaar
jaargeleden
geledendedegrondslag
grondslaglegde
legdevan
vanhet
hetonderwijs
onderwijsenen de
de
1)
opvedingatzwknigedr.
opvoeding van idiote en zwakzinnige kinderen.
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DE ONTWIKKELING VAN ONS
ONS LAGER
LAGER ONDERWIJS
ONDERWIJS 1888-1923
1898-1923
DOOR
DOOR
RIENKS, Hoofdinspecteur
Hoofdinspecteur van het
het Lager
Lager Onderwijs.
Onderwijs.
A. RIENKS,

D
D

ontwikkeling van
van ons
onsL.L.O.O.inin
laatstekwarteeuw
kwarteeuwweerspiegelt
weerspiegelt zich in
in de
de wetwete ontwikkeling
dede
laatste
zij het
het dan
dan ook,
ook, dat
datdaarnaast
daarnaast heel
heel wat
wat andere
andere factoren
factoren -zichtbare
zichtbarecn
En
geving, zij
geving,
onzichtbare
onzichtbare -— zouden
zouden moeten
moeten worden
worden in
in rekening
rekening gebracht
gebracht door
door wie
wie haar
haar ook
ook
maar eenigermate
willen beschrijven.
beschrijven. Daarbij
gelde ook
ook de
deoverweging,
overweging,
maar
eenigermatevolledig
volledig zou
zou willen
Daarbij gelde
dat een
een ongedwongen
ongedwongen en
enopophethet
juiste
tijdstip
ontstaande
wettelijkeregeling
regelingsteeds
steeds het
het
dat
juiste
tijdstip
ontstaande
wettelijke
historisch gewordene
gewordene aanvaardt,
aanvaardt, het samenbindt,
samenbindt, ordent
ordent en
enererrichting
richting aan
aan geeft,
geeft, om
om uituithistorisch
groei in den
den goeden
goeden zin
zin mogelijk
mogelijk te
te maken.
maken. Een
Een wettelijke
wettelijke regeling,
regeling, welke
welke in
in zulk
zulk een
een ververgroei
staat tot wat er leeft in staat en maatschappij,
maatschappij, kan
volheid een zegen
zegenworden
worden
houding staat
kanin
inhaar
haarvolheid
haar ordenend
ordenend vermogen
vermogen en
en haar
haar op
opeen
eentoekomst
toekomstvan
vanwerkelijken
werkelijkenvooruitgang
vooruitgangwijzend
wijzend
om haar
karakter.
Met de
anders:
de wetgeving
wetgeving op
ophet
hetgebied
gebiedvan
vanhet
hetL.L.O.O.was
washet
hetniet
niet
anders:ook
ookzijzijaanvaardde
aanvaardde
het historisch
historisch gewordene:
gewordene: den tegenstand
tegenstand tegen
tegen het
het hoofdbeginsel
hoofdbeginsel van
van de
de wet
wetvan
van 1857
1857 en
en
haar opvolgster
- het
hetstreven
strevennaar
naarorganisatorisch
organisatorisch en
entechnisch
technischbeter
beteronderwijs
onderwijs in
in
haar
opvolgster van
van 1878, -langeren, verplichten
verplichten leertijd,
leertijd,naar
naar nauwere
nauwere aansluiting
aansluiting bij
bij het
het practisch
practisch leven
leven en
enbij
bijandere
andere
langeren,
takken van
noodzakelijkheid,om
omaan
aan de
deonderwijzers
onderwijzers
takken
van onderwijs
onderwijsen
enontwikkeling,
ontwikkeling,- enen
dede
noodzakelijkheid,
betere bestaansvoorwaarden
bestaansvoorwaarden te
te verzekeren.
verzekeren.
zoo ruim
ruim mogelijk
mogelijk genomen,
genomen, wil
wil dan
dan ook
ookdeze
dezedrie
driedingen
dingenvastleggen:
vastleggen:
Die wetgeving,
wetgeving, zoo
den
politieken schoolstrijd
schoolstrijd in zijn
zijn opleving
opleving en
en beslechting;
beslechting; betere onderwijsorganisatie,
onderwijsorganisatie, onder
den politieken
bezoldiging van
de onderwijzers.
onderwijzers. Die
Die taak
taak
het opleggen
opleggen van
van leerverplichting;
leerverplichting; behoorlijke bezoldiging
van de
z66 omvangrijk
omvangrijk en
gewichtig, dat
dat zij
zij in
inhet
heteind
eindmoest
moestworden
wordentoevertrouwd
toevertrouwdaan
aaneen
een
bleek zóó
bleek
en gewichtig,
bewindsman
die, behalve
behalve de
de zorg
zorg voor
voor Kunsten
Kunstenen
enWetenschappen,
Wetenschappen,alléén
allééndie
dievoor
voorOnderwijs
Onderwijs
bewindsman die,
op zijn schouders had. Het
Het gewicht
gewicht van
van dezen
dezentak
takvan
vanstaatszorg
staatszorgwerd
werdten
tenvolle
volleerkend,
erkend,toen
toen
hij,
losgemaakt van
Binnenlandsche Zaken,
1918 een
een eigen
eigen beheerder
beheerder kreeg.
kreeg.
hij, losgemaakt
van Binnenlandsche
Zaken, in
in 1918
mij aanvaarde
aanvaarde opdracht
opdracht omvat
omvat ininhoofdzaak
hoofdzaakbeide
beidelaatstgenoemde
laatstgenoemdepunten
punten
De door
door mij
en niet
niet den
den politieken
politieken schoolstrijd,
schoolstrijd, daar
daar de
de beschrijving
beschrijving van
van de
de opkomst
opkomst van
van het
het bijzonder
bijzonder
onderwijs
aan een
een medewerker
medewerker isistoevertrouwd.
toevertrouwd.Echter
Echterhangen
hangendedewettelijke
wettelijkemaatregelen,
maatregelen,
onderwijs aan
welke
uitdrukking zijn
beslechting van
van dien
dien strijd
strijd in
in het
hethier
hierbeschreven
beschreventijdvak,
tijdvak,
welke uitdrukking
zijn van
van gang en beslechting
veelal z66
de ten
ten aanzien
aanûen van
van de
de beide
beide andere
andere punten
puntengetroffen
getroffen voorzieningen,
voorûeningen,
zóó nauw samen met de
dat
eigenlijken beginselstrijd
beginselstrijd onbesproken
onbesproken latend, toch
toch het
het in
inde
dewettelijke
wettelijkebepalingen
bepalingen
dat ik, den eigenlijken
vastgelegde
in
verband
meen
te
moeten
noemen.
vastgelegde
moeten noemen.
In 1888,
I898, het
hetjaar,
jaar, waarin
waarin H.
H.M.
M.Koningin
Koningin
WILHELMINA de
lands aanaanWILHELMINA
de regeering
regeering des
des lands
vaardde,
gold voor
voor het
het L.
L.O.
O.de
deinin1878
I878herziene
herzienewet
wetvan
van1857,
I857,uitvoering
uitvoeringgevend
gevendaan
aan het
hetinin
vaardde, gold
de L.O.
L.O.
I887
bij de
de herziening
herziening der
der Grondwet
Grondwet onveranderd
onveranderd gebleven
1887 bij
gebleven artikel
artikel I92.
192. Reeds had de
wet
I878 enkele
enkelemalen
malenwijziging
wijzigingondergaan:
ondergaan:inin1882
I882opopinitiatief
initiatiefvan
vanhet
hetlid
lidder
derTweede
Tweede
wet 1878
Kamer: Jhr.
Jhr.MR.
MR.A.A.F.F.
SAVORNIN LOHMAN,
LOHMAN, om
bijzonder onderwijs
onderwijsdrukdrukDEDESAVORNIN
omeene
eenevoor
voor het bijzonder
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kende
bepaling betreffende
betreffende bouw
bouwen
inrichtingvan
vanschoollokalen
schoollokalen te
te verzachten;
verzachten; in 1884
1884 op
op
kende bepaling
en inrichting
voorstel
van de
deRegeering
Regeeringom,
om,nog
nogvóórdat
v66rdatdedebepalingen
bepalingenvan
vanart.
art.2424omtrent
omtrenthet
hetaantal
aantal
voorstel van
leerkrachten voor bepaalde
bepaalde aantallen
aantallen leerlingen
leerlingenoveral
overalwaren
warenuitgevoerd,
uitgevoerd,de
deverhoudingsverhoudingsleerkrachten
"om te
te verhoeden,
verhoeden, dat
datde
definancieel
financieelbezwarende
bezwarendegevolgen
gevolgender
derWet
Wet
getallen
grooter te
getallen grooter
te maken, „om
(zouden) toenemen."
wet van
van 1878
1878 drukt
drukt zwaar
zwaar op het
het Rijk
Rijk en
en de
de „Gemeen"Gemeennog méér (zouden)
toenemen." "De
„De wet
ten",
schreef de
de Minister
Minister van
van Binnenlandsche
Binnenlandsche'. Zaken
Zaken MR.
MR.J. J.HEEMSKERK
HEEMSKERK AZN.
de
ten", schreef
AZN.in
in de
Memorie van
van Toelichting;
Toelichting; „de
"deRegeering
Regeeringacht
achtvoorziening
voorzieningten
tendeze
dezedringend
dringendnoodig;
noodig;
Memorie
tem~ring der
der eischen
eischenkomt
komthaar
haaronvermijdelijk
onvermijdelijk voor". Behalve
Behalve dat
dat door
door wijziging
wijziging van
van art.
art. 24
24
tempering
het aantal
steeg, werd
30 %
%van
van alle
aantal leerlingen
leerlingen per
per onderwijzer
onderwijzer steeg,
werd door
door het
het Rijk
Rijk niet
niet langer
langer 3o
kosten aan
aan de gemeenten
gemeenten vergoed.
De wetswijziging
wetswijziging van
van 1884
1884hield
hieldmet
metden
denschoolstrijd
schoolstrijd
kosten
vergoed. De
slechts
zijdelings verband.
verband. Inmiddels
Inmiddelsechter
echterwas
wasdede
ontevredenheidvan
vanbreede
breedekringen,
kringen,
slechts zijdelings
ontevredenheid
die zich groote
groote offers
offers voor hun beginsel
beginsel van de
de vrije
vrije school
school getroostten
getroostten en naar
naar gelijke
gelijke bebehandeling met het
het openbaar
openbaar onderwijs,
onderwijs, ook in financieel
financieel opzicht,
opzicht, streefden,
streefden, zeer
zeer toegenomen.
toegenomen.
handeling
de zwaarte
zwaarte van
van de
de onbillijkheid,
onbillijkheid,zoodat,
zoodat,
Velen van
van de staatkundig anders
anders denkenden gevoelden de
A.BARON
E. BARON
MACKAY het
het regeeringsvoorstel
regeeringsvoorstel indiende,
indiende,dat
dat
toen inin1889
1889de de
Minister
Minister
MR.MR.
A. E.
MACKAY
aan bepaalde
bepaalde voorwaarden
voorwaarden voldoende
voldoende
door
inlassching van
van art.
art. 54bis subsidiëering
door inlassching
subsidiëering van aan
0 (gedeeltelijkevergoeding
bijzondere
naar den
den maatstaf
maatstaf van
vanart.
art.4545sub
sub
vergoedingvan
vande
de
bijzondere scholen
scholen naar
1° 1(gedeeltelijke
18 December
December van
van dat
dat
onderwijzerssalarissen door
onderwijzerssalarissen
doorhet
het Rijk)
Rijk) mogelijk
mogelijkzou
zou maken,
maken, de
de wet van 18
jaar (Stbl. 175)
175) met een
een aa
aanzienlijke
worden aangenomen.
aangenomen. Daarmee
Daarm'ee had
hadde
de
jaar
nzienlijke meerderheid kon worden
Regeering aan
aan haar
haar in 1888
1888 te
te kennen
kennen gegeven
gegeven voornemen
voornemen „om
"om de
deaanhoudende
aanhoudende zorg
zorgvoor
voor
Regeering
het openbaar
openbaar onderwijs
te tedoen
streven tot
totwegruiming
wegruimingzooveel
zooveel
het
onderwijsgepaard
gepaard
doengaan
gaan met
met een streven
mogelijk,
belemmeringen, die
die tot
tot nog
nogtoe
toeder
derontontmogelijk, binnen
binnen de
de perken
perkender
der Grondwet,
Grondwet,van
van de
de belemmeringen,
wikkeling van
begin van
van uitvoering
uitvoering gegeven.
gegeven.Tegelijk
Tegelijk
van hetvrije
het vrije onderwijs
onderwijs in
in den weg staan", een begin
werd naar
werd
naar vermindering
vermindering der
der totale
totale kosten
kostengestreefd,
gestreefd, door
door art.
art. 24,
24, waaraan
waaraan ook toen nog
nog niet
niet
de volle uitvoering
uitvoering was gegeven,
gegeven, andermaal
andermaal z66
wijzigen, dat
dat de
de verhoudingsgetallen
verhoudingsgetallen tustuszóó te wijzigen,
schen leerkrachten
leerkrachten en
onbelangrijk grooter
voorstel van
van het
hetlid
lid
en leerlingen
leerlingen niet onbelangrijk
grooter werden.
werden. Op voorstel
2e Kamer
KamerJhr.
Jhr.MR.
MR.A.A.
SAVORNIN LOHMAN,
LOHMAN, gedaan
ministerschap-vAN
der 2e
F. F.
DEDE
SAVORNIN
gedaan tijdens
tijdens het ministerschap-VAN
HOUTEN,
mogelijk gemaakt
gemaakt van de
de voorwaarde,
voorwaarde, dat bij
bij het
het niet-tijdig
niet-tijdig
HOUTEN,werd
werd in 1895 ontheffing mogelijk
vervullen van eene vacature
vacature in het onderwijzend
onderwijzend personeel het subsidie
subsidie krachtens
krachtens art.
art. 54bis
vervullen
zou verloren
verloren gaan.
gaan.InIn1901
1901werd,
werd,
toen
MR.
H.
GOEMAN
BORGESIUS
Minister
van
Binnenlandtoen MR. H. GOEMAN BORGESIUS Minister van Binnenlandsche Zaken
te doen
doen genieten
genietenvan
vaneen
een
Zakenwas,
was, het
het regeeringsvoorstel, om ook de bijzondere scholen te
subsidie in
in de
dekosten
kostenvan
van schoollokalen
schoollokalenen
en in
indie
dievan
van het
hetherhalingsonderwijs,
herhalingsonderwijs,aangenomen.
aangenomen.Het
Het
werd verhoogd in 1905 tijdens het
het ministerschap
ministerschapvan
vanDR.
DR.KUYPER,
KUYPER, die ook
ook bewerkte,
bewerkte, dat
datde
de
minimum-salarissen
der
volgens
art.
24
verplichte
onderwijzers
aan
openbare
en
bijzondere
minimum-salarissen der volgens art. 24 verplichte onderwijzers aan openbare en bijzondere
scholen door
door het
het Rijk
Rijk werden
werden vergoed,
vergoed,terwijl
terwijlvoor
vooreen
eenbepaald
bepaaldaantal
aantalovertallige
overtalligeleerkrachten
leerkrachten
datzelfde jaar
jaar werd aan een lang
lang gevoelden
gevoelden misstand
misstand
hoogere bedragen
bedragen werden
hoogere
werden uitgekeerd. In datzelfde
een eind gemaakt,
gemaakt, doordat
doordat ook aan de onderwijzers der bijzondere scholen pensioen in
in uitzicht
uitzicht
werd gesteld, terwijl
terwijl ten
ten behoeve
behoeve van
van het
hetpersoneel
personeelaan
aanalle
allelagere
lagerescholen
scholen(en
(enbijzondere
bijzondere
werd
kweekscholen)
uitkeering van
van weduwenweduwen-en
enweezenpensioen
weezenpensioenwerd
werdmogelijk
mogelijkgemaakt.
gemaakt.Andere
Andere
kweekscholen) uitkeering
verruimingen,
door betere
betere regeling
regeling der
der salarissen,
salarissen, gingen
gingen met
metdeze
dezemaatregelen
maatregelengepaard,
gepaard,
verruimingen, o.a. door
nieuwe, verder
verder reikende
reikende voorstellen
voorstellen van
van
en
volgden daarop,
daarop, toen
toen in
in1907
1907Minister
Minister RINK nieuwe,
en volgden
een hoogerjaarlijksch
honger jaarlijksch
wist Minister
MinisterTH.
TH.HEEMSKERK
HEEMSKERK een
gelijke
gelijke strekking zag aangenomen. In 1912 wist
subsidie
de kosten
kosten van
van lokalen
lokalen van bijzondere
bijzondere scholen
toekennen, in 1913
1913 volgde
volgde
subsidie in de
scholen te
te doen toekennen,
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denzelfdenMinister
Ministerinvoering
invoeringvan
vankindertoeslagen
kindertoeslagen ten
tenbehoeve
behoevevan
vanhet
hetonderwijzend
onderwijzend
onder denzelfden
personeel aan alle
alle scholen.
scholen.
personeel
politieken schoolschoolgevoeld aan
aan definitieve
definitieve beëindiging
beëindigingvan
vanden
den politieken
Allerzijds werd behoefte gevoeld
H.
M.
had
CORT
VAN
DER
LINDEN
strijd.
Tijdens het ministerschap
ministerschap van
van MR.
MR. P.
P. A. W.
V.AN DER LINDEN
M. de
strij
d. Tijdens
Koningin in de
detroonrede
troonredeter
teropening
openingvan
vandedezitting
zitting1913/1914
I9I3/I9I4der
derStaten-Generaal
Staten-Generaalhet
het
Koningin
"in hoever
hoever
voornemen
aangekondigd, aan
Staatscommissie het
onderzoek op
dragen, „in
aan een
een Staatscommissie
het onderzoek
op te dragen,
rnemen aangekondigd,
voo
algemeene bevredigende
bevredigenderegeling
regeling mogelijk
mogelijk isis ten
tenaanzien
aanzien van
van de
desubsidiëering
subsidiëering van
van het
het
eene algemeene
De
bijzonder onderwijs
onderwijs en
endedevoorwaarden,
voorwaarden,welke
welkedaaraan
daaraan verbonden
verbonden moeten
moeten worden".
worden".De
bijzonder
uitmannen
mannenvan
vanalle
allepolitieke
politiekepartijen
partijen samengesteld,
samengesteld, werd
werd nog
nog in
in 1913
I9I3 benoemd,
benoemd,
commissie, uit
op 88Januari
Januari 1914
I9I4geïnstalleerd.
geïnstalleerd. Haar
Haarvoorzitter
voorzitter was
wasde
desinds
sindsoverleden,
overleden,onvergetelijke
onvergetelijke
en op
D. Bos.
DR. D.
"De Arbeid,
Arbeid, dien
diendeze
dezeStaatscommissie
Staatscommissie gaat
gaatondernemen",
ondernemen", zoo
zoosprak
sprakgenoemde
genoemde
„De
bij haar
haar installatie, „is
"is voor
voor de
de toekomst
toekomstvan
vanons
onsvaderland
vaderlandvan
vanbuitengewone
buitengewonebeteebeteeMinister bij
kenis. Indien
Indien zijzijslaagt,
slaagt,zal
zaldedegrondslag
grondslagzijn
zijngelegd
gelegdvoor
vooreene
eenekrachtige
krachtige en
enduurzame
duurzame ontontkenis.
wikkeling van ons
onsvolk,
volk,en
enzal
zalonze
onzenationale
nationaleeenheid
eenheidzijn
zijn bevestigd."
bevestigd:' De
DeVoorzitter
Voorzitter antantwikkeling
"omde
devoorheen
voorheenzoo
zoo
woordde uit naam
naam van
van de Commissie,
Commissie, dat
dat allen
allen de
de wensch
wensch vereenigde,
vereenigde, „om
woordde
fel tegen
tegenelkaar
elkaarinwerkende
inwerkendekrachten,
krachten,waarvan
waarvan de
de felheid
felheid alleen
alleen tetebegrijpen
begrijpenisisbij
bijeen
eenvolk
volk
warme liefde
liefdevoor
voorhet
hetonderwijs,
onderwijs,gelijk
gelijkteterichten,
richten,opdat
opdatsterker
sterkerdan
danooit
ooitdedegeestelijke
geestelijke
met warme
kracht van
van ons
onsvolk
volkkan
kangedijen
gedijentot
totzegen
zegenvan
vanzijn
zijnstoffelijk
stoffelijkwelzijn
welzijnenenzijne
zijnestoffelijke
stoffelijkewelwelkracht
vaart:' Op
Op 11lIMaart
I9I6diende
diende de
de "Bevredigingscommissie"
haar voorstellen
Regeevoorstellenbij
bij de
de Regeevaart."
Maart 1916
„Bevredigingscommissie" haar
één betreffende
betreffende wijziging
wijziging van art.
art. 192
I92 der
der Grondwet,
Grondwet, —
- twee
twee ontwerpen
ontwerpen van
van wet
wettot
tot
ring in: één
O. wet (I Onderwijs;
Onderwijs; II
éénontwerp
ontwerpvan
van
aanvulling van
van de
de L. O.
II Opleiding)
Opleiding)-, ,enenéén
wijziging en aanvulling
tot regeling
regelingvan
vanhet
hetbewaarschoolonderwijs.
bewaarschoolonderwijs.Alleen
Alleenhet
hetlidlid
TYDEMAN Jr.
Jr. vereenigde
vereenigde
wet tot
M.M.
TYDEMAN
zich niet met
met de
de voorstellen
voorstellen en
en diende
diende eene
eeneafzonderlijke
afzonderlijke Nota
Nota in.
in.
I9I7 kwam
kwam de
de herziening
herziening van
van art.
art. 192
I92 der
der Grondwet
Grondwet tot
totstand,
stand,waarbij
waarbij niet
niet
Reeds
Reeds in 1917
langer
alleen
het
"openbaar
onderwijs",
maar
"het
onderwijs"
verklaard
wordt
te
zijn
een
langer alleen
„openbaar onderwijs", maar „het onderwijs" verklaard wordt zijn een
voorwerp van
der Regeering,
Regeering, en
en waarbij
waarbij de
de volledige
volledigefinancieele
financieelegelijkgelijkvoorwerp
van de aanhoudende zorg der
stelling van het
het algemeen
algemeen vormend
vormend L. O.
O. met
behoud van
de vrijheid
vrijheid van
van richting
richting voor
voor het
het
met behoud
van de
bijzonder
zich uitend
uitend inindede
keuze
leermiddelenenendedeaanstelling
aanstellingder
der
bijzonder onderwijs,
onderwijs, o.a.
o.a. zich
keuze
derder
leermiddelen
onderwijzers, wordt
wordt gewaarborgd.
gewaarborgd.
Den
25en September
September1918
I9I8aanvaardde
aanvaardde DR.
DR. J. TH. DE
DEVISSER
VISSER zijn
zijn ambt
ambt als
als
Den 25en
re.edsspoedig
spoedig
·eene
Minister
Onderwijs, Kunsten
Kunsten en
enWetenschappen
Wetenschappen enenbereidde
bereiddereeds
Minister van
van Onderwijs,
.eene
door het
het nieuwe
nieuweartikel
artikel
nieuwe wettelijke regeling van
van het
het algemeen
algemeenvormend
vormend L. O. voor, die door
Regeering hield
hield zich
zich bij
bij haar
haar voorstellen
voorstellen
I92
Grondwet noodzakelijk
noodzakelijk was
192 der Grondwet
was geworden.
geworden. De
De Regeering
zeer
nauw aan
aan de
de ontwerpen.
ontwerpen. van
van wet
wet van
van de
deBevredigingscommissie:
Bevredigingscommissie: die
die betreffende
betreffende het
het
zeer nauw
Onderwijs
het nieuwe
nieuwe wetsvoorstel
wetsvoorstel verwerkt.
ve~werkt. Te
Te voren
vorenkwam
kwam de
de
Onderwijs en
en de
de Opleiding werden in het
wet van
van 21
2IFebruari
Februari1919,
I919,Stbl.
Stbl.
houdende
instelling
van
een
Onderwijsraad,tot
totstand,
stand,
49,49,
houdende
instelling
van
een
Onderwijsraad,
ook in
in minder
minder uitgebreiden
uitgebreiden vorm,
vorm, mede
mede door
door de
de Staatscommissie
Staatscommissie was
was voorvoor-— welke, zij het ook
gesteld. De
De Wet
Wet tot
totregeling
regelingvan
vanhet
hetalgemeen
algemeenvormend
vormend L. O. werd uitgevaardigd op 99 October
October
I920,
778, en
en werd
werd IIJanuari
Januari I92I
de ..„schoolvrede"
schoolvrede"
1920, in
in Stbl. 778,
1921 ingevoerd.
ingevoerd. Hiermee
Hiermee was
was de
gelukkig
pas tot
tot stand
standgekomen
gekomen wet,
wet,ingediend
ingediend
gelukkig bereikt;
bereikt; latere
latere voorstellen
voorstellen tot
tot wijziging
wijziging der pas
met het oog op
op de
de allerwege
allerwege noodig
noodig gebleken
gebleken bezuiniging
bezuiniging in
in de
destaatshuishouding
staatshuishouding zullen,
zullen, als
als
zij
worden aangenomen,
aangenomen, aan
pacificatie geen afbreuk
afbreuk doen. —
- Een
Eenvoorstel
voorsteltot
totwettelijke
wettelijke
zij worden
aan de pacificatie
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regeling van
bewaarschoolonderwijs werd
aan de
de hand
hand van
van het
hetdesbetreffend
desbetreffend
regeling
van het bewaarschoolonderwijs
werd wel,
wel, mede aan
ontwerp van
van de
de Staatscommissie,
Staatscommissie, door
door de
deRegeering
Regeeringingediend,
ingediend,maar
maarbereikte
bereikte nog
nog
ontwerp
van wet van
niet het
het stadium
stadium van
van openbare
openbare behandeling.
behandeling.
Reeds is opgemerkt,
opgemerkt, dat
dat hier
hier en
endaar
daar de
degenoemde
genoemdeveranderingen
veranderingengepaard
gepaard gingen
gingenmet
met

wijziging
in dedeorganisatie
organisatie van
van het
het onderwijs.
onderwijs. Ook
Ook werden
werden voorstellen,
voorstellen, die
die den
den schoolstrijd
schoolstrijd
wijziging in
niet raakten,
raakten, aangenomen.
1903 werd
werd eene
eene Staatscommissie
Staatscommissie benoemd,
benoemd,die
diededeineenschakeineenschakeaangenomen. In 1903
de verschillende
verschillende takken
takken van
van onderwijs
onderwijs had
had voor
voor te
te bereiden.
bereiden.Zij
Zijleverde,
leverde,onder
onderpresipresiling van de
dium van
van PROF.
PROF. DR. WOLTJER
WOLTJER enenonder
medewerking
van
talrijke
schoolpolitici
en
schoolonder medewerking van talrijke schoolpolitici
schoolzaak voor
voor een groot
groot deel
deel valt
valt
mannen,
belangrijken voorarbeid,
mannen, zeer
zeer belangrijken
voorarbeid,die
dieuit
uit den
den aard
aard der
der zaak
L. O.
O.bezighoudt.
bezighoudt.
kader van deze samenvatting, welke zich enkel met het
het L.
buiten het kader
Het leerprogramma,
leerprogramma, dat
jaar voor
voor de
de gewone
gewonelagere
lagere scholen
scholenwas
wasberekend,
berekend,was
was
dat op
op 6 jaar
a-i en
en kkvan
van art.
art. 22der
derL.
L.O.
O.wet
wet(vakken
(vakkenvan
vangewoon
gewoon
1880 uitgebreid
uitgebreid tot
tot de
de vakken
vakken a—i
reeds vóór 188o
0.);voor
voordede
scholen
uitgebreid
leerplan
veelallangeren
leertijd)kwamen
kwamenerer
L. 0.);
scholen
metmet
uitgebreid
leerplan
(en(en
veelal
langeren leertijd)
een of
ofmeer
meeruituit
facultatieve
vakken1—t
l-t(vreemde
(vreemdetalen,
talen,algemeene
algemeenegeschiedenis,
geschiedenis,
de de
rij rij
derder
facultatieve
vakken
wiskunde,
landbouwkunde, gymnastiek
1889 werd
werd het
het ververwiskunde, landbouwkunde,
gymnastieken
en fraaie
fraaie handwerken)
handwerken)bij.
bij. In
In 1889
plichte
programma vermeerderd
vermeerderd met
met vak
vak jj:: vrijevrije- en ordeoefeningen
ordeoefeningen der
der gymnastiek;
gymnastiek; het
het
plichte programma
Januari 1893
1893 zijn
zijn ingevoerd,
ingevoerd, maar
maar in
in het
hetjaar
jaar
behoudens mogelijke
mogelijke ontheffing,
ontheffing, vóór 1I Januari
moest, behoudens
moest die
die termijn
termijn met
met44jaren
jarenworden
wordenverlengd.
verlengd.Van
Vande
dealgemeene
algemeeneinvoering
invoeringkwam
kwam
te voren moest
1897 weinig
weinigterecht:
terecht:voor
voorde
deopenbare
openbarescholen
scholenwerd
werdontheffing
ontheffingmogelijk
mogelijkgemaakt
gemaakt
echter ook in 1897
1896, telkens
telkens voor
voor 55jaren,
jaren, en
ende
debijzondere
bijzondere scholen
scholenwerden
werdenerergeheel
geheelvan
vanvrijgesteld.
vrijgesteld.Bij
Bij
in 1896,
de
wet
1920
werd
het
vak
vereenigd
met
vak
s
(gymnastiek),
en
"lichamelijke
oefening"
gede wet 1920 werd het vak vereenigd met vak s (gymnastiek), en „lichamelijke oefening" geeen ruime
ruime overgangstermijn
overgangstermijn (tot
(tot 1936)
1936) genomen,
genomen, zoodat
zoodat feitelijk
feitelijk eerst
eerstlanglangnoemd; echter is een
zamerhand
haar recht
recht zal
deel van
van
zamerhand de
de lichamelijke
lichamelijke oefening
oefening in
in de
de lagere
lagere school tot haar
zal komen.
komen. Dit deel
onderwijs werd de
de laatste
laatste jaren
jaren meer
meer in
in het
hetmiddelpunt
middelpuntvan
vandedebelangstelling
belangstellinggeplaatst,
geplaatst,
het onderwijs
Uit
óók van de
de Regeering,
Regeering, welke
welke in
in 1910
1910drie
drieafzonderlijke
afzonderlijke inspecteurs
inspecteurs daarvoor
daarvoor benoemde. Uit
óók
aard der
der zaak
zaak strekt
strekt zich
zich hun
hun bemoeiing
bemoeiingméér
mééruit
uittot
totdedeandere
anderesoorten
soortenvan
vanonderwijs
onderwijs
den aard
voor hoogere
hooge re leeftijden.
ook het L.
L. O.
O. baat
baat bij
bij den
denalgemeenen
algemeenen vooruitgang
vooruitgang op
op
voor
leeftijden. Toch
Toch vond
vond ook
dat gebied,
gebied, vooral
vooral door
door het
hetaanleggen
aanleggen en
envergrooten
vergrootenvan
van speelterreinen
speelterreinen en door
door het
het bouwen
bouwen
dat
1896werd
werddedelijst
lijstvan
van
van een grooter
grooter aantal
- InIn1896
van
aantal behoorlijk
behoorlijkingerichte
ingerichtegymnastieklokalen.
gymnastieklokalen.
facultatieve
vakken vergroot
vergroot met
met rbzs
1916 met
met vak
vak uu (handelskennis),
(handelskennis),
(tuinbouwkunde), in 1916
facultatieve vakken
rbis (tuinbouwkunde),
terwijl
van 192o
1920invoering
invoeringvan
vanhandenarbeid
handenarbeid óók
óók aan
aan de
de scholen
scholenmet
metgewoon
gewoonleerplan
leerplan
terwijl de wet van
mogelijk maakte.
maakte. Bij
wet werd
werd onder
ondernatuurkennis
natuurkennis gezondheidsleer
gezondheidsleeropgenomen;
opgenomen;tete
mogelijk
Bij diezelfde wet
voren
was reeds
reeds als
als verplicht
verplicht onderdeel
onderdeel bij
bij het
hetvak
vakvaderlandsche
vaderlandsche geschiedenis
geschiedenis de
dekennis
kennis
voren was
der
Staatsinrichting gevoegd.
gevoegd.
der Staatsinrichting
De leertijd
leertijd bleef
bleef op
op de
de scholen
scholenmet
metgewoon
gewoonprogramma
programma 66 jaren;
jaren; in
in 1900
1900werd
werd voor
voor
BORGESIUS.
dien
tijdde
dealgemeene
algemeeneleerverplichting
leerverplichting
ingevoerd
bij Leerplichtwet
de Leerplichtwet
van GOEMAN
dien tijd
ingevoerd
bij de
van GOEMAN
BORGESIUS.
1912 en
en 1914
19I4door
door de
deRegeering
Regeeringpogingen
pogingenaangewend,
aangewend, op
openkele
enkele punten
puntenwijziwijziWel werden in 1912
te verkrijgen,
verkrijgen, maar
maar het
het bleef
bleefaan
aanMinister
MinisterDE
DEVISSER
VISSER voorbehouden,
eene ingrijingrijging te
voorbehouden, in
in 1921 eene
stand te
te brengen.
brengen. Daar
Daar inmiddels
inmiddels (bij
(bij de
deL.O.wet
L.O.wet192o)
1920)dedeleertijd
leertijdvan
vandede
pende wijziging tot stand
gewone
lagere school tot
tot 7 jaren
jaren was
uitgebreid, werd
werd ook
ook de
de leerverplichting
leerverplichting in
in verband
verband
was uitgebreid,
gewone lagere
daarmee
jaren bepaald.
bepaald. Overgangsbepalingen
Overgangsbepalingen stelden
steldenvoorloopig
voorloopigalgemeene
algemeeneinvoering
invoering
daarmee op
op 77 jaren
buiten noodzaak;
noodzaak; door
door wetswijziging
wetswijziging zal worden
worden gepoogd,
gepoogd, ook
ook de
de 7-jarige
7-jarige
van het 7e leerjaar buiten
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leerverplichting voor den
nemen,
onder
den
drang
leerverplichting
denovergangstijd
overgangstijdterug
terugte te
nemen,
onder
den
drangvan
vannoodzakelijke
noodzakelijke
bezuiniging. Onafhankelijk
van deze
deze wetgeving,
wetgeving, mede onder
b~zuiniging.
Onafhankelijk van
onder den
deninvloed
invloedvan
vandedearbeidswet,
arbeidswet,
welke arbeid van kinderen, eerst beneden
beneden 13,
13,later
laterbeneden
beneden1414jaar
jaarverbood,
verbood,heeft
heeftinindedepraktijk
praktijk
het
leerjaar (hier
daar reeds
reeds gevolgd
gevolgd door een
een 8e)
8e) zich
zichbaan
baangebroken.
gebroken. Door
Doorschoolschoolhet 7e leerjaar
(hier en daar
mannen
vereenigingen, door
het rijksschooltoezicht
rijksschooltoeûcht ook,
ook, isis zonder
zonderophouden
ophouden
mannen en
en vereenigingen,
door leden
leden van het
en met steeds
steeds grooter
grooter kracht
kracht op
op verlenging
verlengingvan
vanden
denleertijd
leertijdmet
meteen
eenààtwee
tweejaren
jarenaangedrongen,
aangedrongen,
om aan
aan alle
alle schoolgaande
schoolgaande kinderen
kinderen een
een behoorlijke
behoorlijke eindeind- en
envóórontwikkeling
vóórontwikkeling te
te verzekeren.
verzekeren.
Daarnaast
herhalingsonderwijs gelegenheid de
de verkregen
verkregen ontwikkeling
ontwikkeling vast
vast teteleggen
leggen
Daarnaast gaf
gaf het herhalingsonderwijs
en
breiden. De in 1900
1900 ge
gedane
het verplicht
verplicht te
te maken
maken evenals
evenals het
het6-jarig
6-jarigdagdagen uit te breiden.
da ne poging, het
schoolonderwijs,
1901 werd
werd toch
toch een
eenbetere
betereregeling
regelingenenhooger
hoogersubsidiëering
subsidiëering
schoolonderwijs,faalde.
faalde.In
In 1901
mogelijk
Behalve in
in de
de
mogelijk gemaakt,
gemaakt,zoowel
zoowelvoor
voorde
deopenbare
openbareals
alsvoor
voorde
de bijzondere
bijzondere scholen.
scholen. Behalve
groote
en hier
hierenendaar
daarininkleinere
kleineresteden
steden en
en op
op het
het platteland
platteland is het
het nooit
nooit tot
tot bloei
bloei
groote steden
steden en
kunnen
onder den
den invloed
invloed van
van de
de lage bezoldiging. Door het opkomen
opkomen van
van het
het
kunnen komen,
komen, mede onder
U.
L.O.,
vanhet
hetmiddelbaar
middelbaaravondonderwijs
avondonderwijs(aan
(aanburgeravondscholen)
burgeravondscholen)en
envan
vanhet
hetvakonderwijs,
vakonderwijs,
U. L.
0., van
(zoowel
van het
het nijverheidsnijverheids- als
als van
van het
hetlandland-en
entuinbouwonderwijs
tuinbouwonderwijs in
inallerlei
allerleischolen
scholenen
en
(zoowel van
cursussen) werd
werd het
het herhalingsonderwijs
herhalingsonderwijs
cursussen)
- in
in de
de wet
wet 1920
I920 "vervolgonderwijs"
„vervolgonderwijs" genoemd, ook
degroote
grootesteden
stedeningekrompen.
ingekrompen.Reeds
Reedsinin192o
I920wilde
wildededeRegeering
Regeeringrijkssubsidie
rijkssubsidievoor
voor
ook in de
dezen
tak van onderwijs
onderwijs uit de
de wet
wetlichten
lichtenen
ennog
nogslechts
slechtsvoor
vooreen
eenovergangstijd
overgangstijdbehouden.
behouden.
dezen tak
Onder den
den drang
bezuiniging isis in
Onder
drang van
van noodzakelijke
noodzakelijke bezuiniging
in 1922
zorg voor
voor dit
dit
voorgesteld, de zorg
1922 voorgesteld,
onderwijs
aan gemeente- en schoolbesturen
schoolbesturen over
over tetelaten.
laten.
onderwijs geheel
geheel aan
In
tegenstelling daarmede
tot grooten
grooten bloei
bloei gekomen.
gekomen. Bij
Bij de
de
In tegenstelling
daarmedeis ishet
het(M.)
(M.)U.
U.L.
L. O.
0. tot
wet van
van 1878
1878was
waswelwel
invoering
facultatieve
vakken
mogelijkgemaakt,
gemaakt,maar
maarzonder
zonder
wet
invoering
vanvan
facultatieve
vakken
mogelijk
toekenning van een speciaal subsidie. In
In 1889
1889 kwam
kwam de
de eerste,
eerste, hoewel
hoewel nog
noggeringe,
geringe,verruiming,
verruiming,
doordat rijkssubsidie (en,
(en, door
doorinvoeging
invoegingvan
vanart.
art.54bis,
54bis,nunuook
ookdadelijk
dadelijkmede
medevoor
voorbijzondere
bijzondere
scholen) bij
bij een
eengeringer
geringeraantal
aantalovertallige
overtalligeleerkrachten
leerkrachtenwerd
werdmogelijk
mogelijkgemaakt,
gemaakt,indien
indienmaar
maar
der vakken,
vakken, 1,
1, m,
n
en
p
(de
drie
vreemde
talen
en
wiskunde),
werden
ondertenminste twee der
m,
p (de drie vreemde talen en wiskundé), werden onderwezen.
Eerst in
wezen. Eerst
in 1910,
I9IO, toen
toenhet
hetinstituut
instituutder
derMUL
MULO-school
zich in
in ons
onslager
lager schoolwezen
schoolwezen
0-school zich
definitief baan
baan had
hadgebroken,
gebroken,kwam
kwamook
ookde
dedefinitieve
definitievewettelijke
wettelijkeerkenning,
erkenning,alalwerd
werddan
danook
ookdede
definitief
naam
naam nog niet aanvaard.
aanvaard. Scheiding
Scheiding werd
werd gem
gemaakt
jaren berekende
aa kt tusschen de op 9 jaren
berekende (MULO)(MULO)school, de 77- of
ofméérjarige
méérjarige (ULO)-school
(ULO)-schoolen
ende
de6-jarige
6-jarigelagere
lagereschool
schoolmet
metgewoon
gewoonleerplan,
leerplan,wat
wat
subsidieering betreft.
betreft. In
In verband
verband hiermede
hiermede werden
werden ten
ten aanzien
aanzien van
vanhet
hetaantal
aantalleerlingen,
leerlingen,
de subsidieering
aantal en den aard der vakken,
vakken, en het minimum-aantal in de
de hoogere
hooge re klassen
klassen voor
voor de
defaculfaculhet aantal
vooropenbare
openbareen
enbijzondere
bijzonderescholen
scholen
tatieve vakken
vakken uitgetrokken
uitgetrokkenuren
urenvoorwaarden
voorwaardengesteld,
gesteld,- voor
dezelfde:: alleen was er verschil
verschilr*met
'met betrekking
aantal voor de vakken
vakken van
van gewoon
gewoonlager
lager
dezelfde
betrekking tot
tot het aantal
uren.
onderwijs verplichte uren.
1916 werd
werd de
depractisch
practischreeds
reedsbestaande
bestaandeonderscheiding
onderscheidingook
ookwettelijk
wettelijkvastgelegd.
vastgelegd.
In 1916
invoering van handelskennis
handelskennis werden
werdende
de voorwaarden
voorwaarden iets
iets verruimd,
verruimd,
In verband met de mogelijke invoering
--ininander
anderopzicht
opzichtechter
echtervoor
vooralle
alleMULO-scholen
MULO-scholenverscherpt.
verscherpt. De
De L.O.wet
L.O.wet 192o
1920maakte
maakte
-door overbrenging
overbrenging naar
naar het
het voor
voor alle
alle scholen
scholen geldende
geldende artikel
artikel 3,
3, 4e
4e lid
lidde
devoorwaarden
voorwaarden voor
voor
openbare en
en bijzondere
bijzondere scholen
scholen gelijk,
gelijk, en verzachtte
verzachtte ze
enkel opzicht. Zij
Zij liet
lietechter
echter
openbare
ze in een enkel
ULO-scholenvallen,
vallen,nu
nudoor
doorinvoering
invoeringvan
vanhet
het7e7eleerjaar,
leerjaar,waarin
waarinvakken
vakkenbuiten
buiten
de vroegere ULO-scholen
van het
hetgewoon
gewoonL.L.
O. mochten
worden
opgenomen,
soortgelijkonderwijs
onderwijsaan
aan gewone
gewone
die van
0. mochten
worden
opgenomen,
soortgelijk
scholenmogelijk
mogelijkwerd.
werd.Een
Eenandere,
andere,gewichtige,
gewichtige,verandering
veranderingbracht
brachtzij,
z;ij,door
doorde
decombinatie
combinatie
lagere scholen
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van een ULO-school
ULO-schoolmet
metdedeeerste
eerste6 leerjaren
6 leerjarenteteverbreken,
verbreken,behalve
behalvedan,
dan,dat
dateen
eenovergangsovergangsvan
tijd
toegestaan, die misschien
misschien weer
weer zal
zal worden
worden verlengd,
verlengd, en
en behalve
behalve dat
dattot
toteen
eenzeker
zeker
tijd werd toegestaan,
aantal
onderwijzer de beide
beide deelen
deelen der
dervroegere
vroegerecombinatie
combinatieals
alshoofd
hoofdkan
kan
aantal leerlingen
leerlingen dezelfde onderwijzer
besturen. Met
Met die
diescheiding
scheidingging
gingdedemaatregel
maatregelgepaard,
gepaard, dat
dat de
degewone
gewonelagere
lagere school
school geen
geen
besturen.
andere vakken
het gewoon
gewoon L.O.
L.O.mag
magonderwijzen,
onderwijzen,wat
watna
naden
dennog
nogresteerenden
resteerenden
andere
vakken dan
dan die
die van het
korten
overgangstijd definitief
definitief zal
zal worden.
worden.De
DeMULO-school,
MULO-school,
vaakdriejarig,
driejarig,dikwijls
dikwijlsook
ook
korten overgangstijd
vaak
vierjarig, heeft haar
haar bestaansrecht
bewezen, en
en als
als de
deininuitzicht
uitzichtgestelde
gestelde
reeds vierjarig,
bestaansrecht in
in elk
elk opzicht bewezen,
wettelijke
wettelijke maatregelen
maatregelen totstandkoming
totstandkoming en handhaving
handhaving van schijn-ULOscholen in
in sterke
sterke mate
mate
hebben belemmerd,
belemmerd, zal
zal de
de werkelijke
werkelijke (M)ULO
(M)ULO-school
middelbare
zullen hebben
-school haar plaats naast de middelbare
scholen (niet
(niet tot
totvervanging
vervangingdaarvan!)
daarvan!) met
meteere
eereblijven
blijveninnemen.
innemen.De
DeRegeering
Regeeringgaf
gafblijk
blijkvan
van
haar belangstelling
het (M)ULO,
(M)ULO,door
doorook
ookde
deMULO-diplomaMULO-diplomahaar
belangstellingininopkomst
opkomst en
en groei
groei van het
examens te subsidieeren
subs~dii::eren en het
het diploma
diploma in
inden
denvorm
vormvan
vanmedeonderteekening
medeonderteekening door
door RijksRijksexamens
gecommitteerden te
te erkennen.
erkennen.
De bestaansmogelijkheid
bestaansmogelijkheid van
ULO hangt
hangtook
ookafafvan
vanhet
hetsubsidie
subsidievoor
voorhet
hetaantal
aantal
van goed ULO
leerkrachten naar
naar gelang
gelang van
vanhet
hetaantal
aantal leerlingen.
leerlingen. Het
Hetmaakte
maaktede
deschommelingen
schommelingenvan
vanhet
het
leerkrachten
gewoon
hierin mee,
mee, al werd
werd het
het er niet in gelijke
gelijke mate
gegewoon L.
L. O. hierin
mate door
door getroffen.
getroffen. Reeds
Reeds is gezegd, dat
.0. nooit
zegd,
dat de
deschaal
schaalin
inart.
art. 24
24der
der L.O.wet
L.O.wet 1920
1920 voor
voor het
het gewoon
gewoon L
L.O.
nooit tot
totvolle
volletoetoepassing kwam,
kwam, evenmin
evenmin als
als die
die van
van 1884;
1884;die
dievan
van1889,
1889,ininnog
nogsterkere
sterkeremate
mateterugtredend,
terugtredend,
passing
ook na
nainvoering
invoeringder
der
leerverplichtinggeldig.
geldig.Toch
Tochwerden,
werden,vooral
vooralvoor
voorde
dekleinere
kleinere
bleef ook
leerverplichting
scholen,
betere toestanden
toestandenmogelijk
mogelijkgemaakt
gemaakt door
doorwijziging
wijzigingder
dersubsidieartikelen,
subsidieartikelen,eerst
eerstin
in1901,
190I,
scholen, betere
toen voor overtallige leerkrachten
leerkrachten een
afzonderlijk subsidiestelsel werd
werdingevoerd,
ingevoerd,en
endaarna
daarna
een afzonderlijk
in 1905,
1905, toen
toeneen
eenbelangrijke
belangrijke verbetering
verbetering werd
werd aangebracht.
aangebracht. De
en MULO-scholen
MULO-scholen
De ULO- en
deelden in
in die
dieverbeteringen,
verbeteringen,doordien
doordieneen
een
afzonderlijkvoor
voorhaar
haaringericht
ingerichtsysteem
systeemwerd
werd
deelden
afzonderlijk
aangebracht; in 1g10
19IO gaven
gaven de
degewijzigde
gewijzigdeaantallen
aantallengelegenheid
gelegenheidtot
totzeer
zeerbelangrijke
belangrijkeverbeteverbeteaangebracht;
ring van
van het
het(MUULO.
(M)ULO. Nog
Noggunstiger
gunstigerwaren
waren voor
voor gewoon
gewoon L.O. en
en voor
voor ULO
ULO de
de verhouverhouring
dingsgetallen
in
de
L.O.wet
1920;
deze
zullen
echter
met
het
oog
op
de
sindsdien
noodig
dingsgetallen in de L.O.wet 1920; deze zullen echter met
op de sindsdien noodig
gebleken bezuiniging voor
voor den
den naasten
naasten tijd
tijd niet
nietkunnen
kunnenworden
wordengehandhaafd.
gehandhaafd.
gebleken
Het toezicht
toezicht op
op en
en de
de bemoeiing
bemoeiingvan
van de
de organen
organen der
der Rijksregeering
Rijksregeering met bouw
bouwen
inrichen inrichting van
van schoollokalen
schoollokalen werd,
werd, na
na zich
zicheerst
eerstover
overalle
allescholen
scholen(openbaar
(openbaarenenbi1zonder)
bijzonder)tetehebben
hebben
uitgestrekt, in 1882
1882 beperkt
beperkt in hoofdzaak
hoofdzaa!c tot de
de openbare.
openbare. Op
Opgrond
grondvan
vaneen
eenvoorschrift
voorschriftinin
uitgestrekt,
art.
4
der
L.O.wet
1878
(het
latere
art.
6
der
Wet
1920)
werd
een
en
ander
bij
algemeenen
art. der L.O.wet 1878 (het latere art. 6 der Wet 1920) werd een en ander bij algemeenen
van bestuur
bestuur geregeld,
geregeld, voor
voor het
het eerst
eerst meer
meer definitief
definitief in
in 1883.
1883.De
Dehierin
hierinvervatte
vervatte
maatregel van
bleven bijna
bijna onveranderd
onveranderd geldig
geldigtot
tot1912;
1912;inindat
datjaar
jaarwerden
werdenze
zebelangrijk
belangrijk gewijzigd,
gewijzigd,
bepalingen bleven
1915 opnieuw.
opnieuw. Met
Metde
de verhooging
verhoogingvan
van het
hetsubsidie
subsidieaan
aanbijzondere
bijzondere scholen
scholen in
in1905
1905werden
werden
en in 1915
voor bouw
bouwen
inrichtingvan
vanhaar
haarlokalen
lokalenbijzondere
bijzonderevoorwaarden
voorwaardengesteld;
gesteld;ook
ookdeze
dezewerden
werden
en inrichting
1912en
en1915
1915herzien.
herzien.Toen
Toenbij
bijdedewet-192o
wet-I92odedeverplichting
verplichtingtottotverschaffing
verschaffingvan
vanlokalen
lokalen
in 1912
en inrichting aan
aan bijzondere
bijzondere schoolbesturen
gemeenten overging,
overging, werd
werd art.
art. 66der
der Wet
Wet
schoolbesturen op
op de gemeenten
ook hierop
hierop van
vantoepassing
toepassingverklaard;
verklaard;daarvan
daarvan was
was het
hetgevolg,
gevolg,dat
datbij
bij K.B. van 3 Maart
Maart 1921,
192I,
Stbl. 95,
95, voor
vooralle
allescholen
scholengeldende
geldenderegelen
regelenwerden
werdengesteld.
gesteld.Ook
Ookdeze
dezezullen
zulleneerlang
eerlangmet
methet
het
oog op de
de noodige
noodigebezuiniging
bezuinigingmoeten
moetenworden
wordenherzien,
herzien,alalzalzalvan
vandiedie
noodzaak
inart.6derWet
noodzaak in art. 6 der Wet
het desbetreffend
desbetreffend regeeringsvoorstel
regeeringsvoorstellag
opgesloten.Goedkeuring
Goedkeuringvan
vanofof
niet blijken, wat wel in het
lag opgesloten.
advies op
op de
de plannen
plannen tot
totschoolbouw
schoolbouwblijft
blijft—
- gelijk
gelijktot
totdusver
dusver—
- bij
bijde
deschoolinspectie,
schoolinspectie,alalzal
zalinin
vervolg ook
ook de
de voorlichting
voorlichting van
van den
denrijksbouwkundigen
rijksbouwkundigendienst
dienst moeten worden ingeroepen.
het vervolg
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onderwijzersopleiding tot
De beide
beideStaatscommissiën
Staatscommissiën hadden
hadden de
de verbetering
verbetering der
der onderwijzersopleiding
tot een
punt van bijzondere
bijzondere studie gemaakt.
gemaakt. Men meende, en
en terecht,
terecht, dat
dat eerst
eerst door
dooreen
eengoede
goedeopleiopleiding afdoend verheffing van het onderwijs en van den
den onderwijzersstand
onderwijzersstand kon
kon worden
wordenverkregen.
verkregen.
Daarom
gestreefd naar
organisatie, die
wel ten
ten deele
deelebij
bijhet
hetgewordene
gewordeneaansloot,
aansloot,
Daarom werd
werd gestreefd
naar een
een organisatie,
die wel
In het
hetbijzonder
bijzonderwerd
werd
maar
het bereiken
bereiken van
van een
een hooger
hooger peil
peilmogelijk
mogelijk maakte.
maakte. In
maar die
die toch ook het
gestreefd
naar
afsluiting van
studie aan
aan één
één inrichting
inrichting met
met één
één diploma-examen,
diploma-examen, zij
zij het
het
aa r afsluiting
gestreefd n
van de studie
dan
te leggen
leggen op
op 20 àà 21
jarigen leeftijd.
zou steunen
steunen
dan staats- of schoolexamen, af te
21 jarigen
leeftijd. De opleiding zou
InIn
dezen
vorm
op de eerste
eerste drie
drie jaren
jaren van
van eene
eene H.B.S.
H.B.S.ofofMULO-school.
MULO-school.
dezen
vormisiszijzijdan
danook
ookininde
de
L.O.wet 192o
1920 geregeld.
geregeld. Echter
Echter met
met een
eenovergangstijd
overgangstijd van
van 15
15 jaren,
jaren, waarvan
waarvan nu
nu stellig
stellig een
een
belangrijk
oog op
op de
de tijdsomstandigtijdsomstandigbelangrijk deel
deel zal
zal worden
worden gebruikt,
gebruikt, nu
nu de
de nieuwe
nieuwe opleiding met het oog
heden
voorshands te
duur blijkt.
blijkt. Gepoogd
Gepoogd zal
zal echter
echter worden,
worden, het oude
oude zóó
zóó om
omtetevormen,
vormen,
heden voorshands
te duur
dat
zonder grootere
grootere kosten
kosten nog
nog ininmenig
menigopzicht
opzichtbelangrijke
belangrijkeverbetering
verbeteringkan
kanworden
worden
dat ook zonder
bereikt.
In 1898
18g8 gold ten
ten aanzien
aanzien van de opleiding
opleiding art. 12
12 van
van de
de Wet
Wet 1878,
1878, zooals
zooals dat
dat bij
bij die
die
van
1899 was
was gewijzigd.
gewijzigd. Waren
Waren er
ertetevoren
vorenslechts
slechtsrijkskweekscholen
rijkskweekscholen voor
vooronderwijzers
onderwijzers
van 1899
(sinds 1896
1896 ook
ook eene
eene voor
voor onderwijzeressen),
onderwijzeressen), en
en rijksnormaallessen
rijksnormaallessen met
metbeperkt
beperktprogramma,
programma,
en daarnaast
daarnaast enkele
gemeentelijke kweekscholen, door het
het Rijk
Rijk gesubsidiëerd
gesubsidiëerdop
opvoorwaarde,
voorwaarde,
enkele gemeentelijke
dat
ûj aan
aan dezelfde
dezelfde eischen
eischen zouden
zouden voldoen
voldoen als
als dederijkskweekscholen,
rijkskweekscholen, - benevens
dat zij
benevens nietgesubsidiëerde andere
andere kweekscholen
kweekscholen en normaallessen
normaallessen - in 1889
1889 was
was ook
ook verleening
verleening van
van een
een
rijksbijdrage aan
aan bijzondere
rijksbijdrage
bijzondere kweekscholen,
kweekscholen, aan
bijzondere normaallessen
normaallessen en aan
aan hoofden
hoofden
aa n bijzondere
van
scholen mogelijk
mogelijk gemaakt.
gemaakt. De
Deregelen
regelenvoor
voordederijkskweekscholen
rijkskweekscholen waren
waren herzien,
herzien,die
die
van scholen
voor de rijksnormaallessen
rijksnormaallessen in
in1890
1890ontstaan;
ontstaan;inindatzelfde
datzelfdejaar
jaarwaren
warendedesubsidievoorwaarden
subsidievoorwaarden
voor
bijzondere normaallessen
normaallessen geregeld.
geregeld. Met
Metbehoud
behouden
envrije
vrijetoepassing
toepassingvan
vande
deregelen
regelen
voor de bijzondere
ontstonden later
opleidingsinrichtingen, die
wel normaallessen
normaallessen heetten,
heetten, maar
maarfeitelijk
fGitdijk
ontstonden
later opleidingsinrichtingen,
die nog wel
eenvoudig ingerichte
ingerichte kweekscholen
kweekscholenwaren:
waren:de
dez.g.
z.g.rijksdagnormaallessen.
rijksdagnormaallessen.Bijzondere
BijzondereKweekKweekscholen werden
werden in vrij
vrij groot aantal
aantal naast
naast de
vroegere opgericht. Een K.
K. B,
B,regelde
regeldeinin
de weinige vroegere
1906 de subsidievoorwaarden
subsidievoorwaarden ddaarvoor;
191 I en in
in 192o
1920herzien.
herzien.De
Delaatste
laatsteherheraa rvoor; het werd in 1911
ziening
bracht de
definanciëele
financiëele gelijkstelling
gelijkstelling met
metdede
rijkskweekscholen op
opdedevoornaamste
voornaamste
ziening bracht
rijkskweekscholen
punten, met
met geheel
geheel gewijzigden
gewijûgden grondslag
grondslag voor
voor de
desubsidieberekening.
subsidie berekening. De
Depractische
practischeopoppunten,
van kweekelingen
kweekelingenaan
aandederijksdagnormaallessen
rijksdagnormaallessenwerd
werdbij
bijbeschikking
beschikkingvan
vanden
denMinister
Minister
leiding van
van Binnenlandsche
Bümenlandsche Zaken
Zaken in
in1918
1918geregeld;
geregeld;die
dieaan
aanrijks-,
rijks-,gemeentelijkegemeentelijke-en
enbijzondere
bijzondere
van
Kweekscholen kon in
ineen
eenofofmeer
meerdaartoe
daartoe bestemde
bestemde z.g. „herscholen"
"l~erscholen" tot
tot hhaar
komen.
Kweekscholen
aa r recht komen.
debehoefte
behoefteaan
aanpractische
practischeopleiding
opleidingvan
vanleerlingen
leerlingender
deroverige
overigeinrichtingen
inrichtingen isisniet
nietdoor
door
In de
maatregelen of voorschriften voorzien. Langen
Langen tijd
tijdwaren
warenspeciale
specialevoorbereidende
voorbereidende
bijzondere maatregelen
met de
de vermeerderde
vermeerderde mogelijkheid
mogelijkheid tot
tot aa
aansluiting
het onderwijs
onderwijs in
klassen noodig; met
nsluiting aan het
in ULOULOklassen z.ijn
gebleken en op
op vele
vele plplaatsen
opgeheven. Daarentegen
Daarentegen ontstond
ontstond
klassen
zijn zij
zij minder noodig gebleken
aa tsen opgeheven.
hoe langer
langer hoe
hoemeer
meerbehoefte
behoefteaan
aansubsidiëering
subsidiëering van
van cursussen,
cursussen, die
die voor
voorhet
hethoofdonderhoofdonderhoe
wijzersexamen opleiden.
gewijzigde subsidieregeling
subsidieregeling kwam
kwam in 1918
1918 tot
totstand.
stand.
wijzersexamen
opleiden. Een
Een gewijzigde
geheel in
in het
hetprogramma
programma voor
voor de
de opleiding
opleidingen
enininde
dewijze,
wijze,waarop
waaropdat
dat
Kwam over het geheel
programma
werd
verwerkt,
weinig
verandering,
dit
was
mede
een
gevolg
van
de
starheid
programma werd verwerkt, weinig verandering, -was mede een gevolg van de starheid
de programma's
programma's voor de
de akte-examens.
akte-examens. Dat
Dat voor
voorde
deonderwijzersakte
onderwijzersakte was
was langen
langen tijd
tijd in
in
in de
trekken alleen
de wettelijke
wettelijke bepalingen
bepalingen omschreven;
omschreven; eerst
eerstin
in1890
1890kwam
kwameen
eennadere
nadere
grove trekken
alleen in de
regeling
regeling bij
bij K.
K. B.
B. tot
tot stand.
stand. Daar
Daarde
dewet
wetvoor
voorhet
hethoofdakte-examen
hoofdakte-examennooit
nooiteen
eenuitgewerkt
uitgewerkt
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programma had
was regeling dezer materie
materie bij
bij K.
K. B.
B.reeds
reedslanger
langernoodig
noodiggeweest.
geweest.
programma
had gegeven,
gegeven, was
wel werd
werd in
in1909
1909aan
aanhet
hetrijksschooltoerijksschooltoeveranderingen ondergingen
Groote veranderingen
ondergingen zij
zij sedert niet; wel
zicht opgedragen,
opgedragen, andere
andere programma's
programma's te
te ontwerpen,
ontwerpm,maar
maar tot
tot uitvoering
uitvoeringkwam
kwamdeze
dezezaak
zaakniet.
niet.
zicht
eerlangdoor
doorherziening
herzieningder
derwet
wetop
opdit
ditpunt
puntvoorziening
voorûeningmogelijk
mogelijkzal
zalworden
wordengemaakt,
gemaakt,
Nu eerlang
herzien en
en aan
aantete
zal ook hier verruiming kunnen komen, hetzij door de examenprogramma's
examenprogramma's te herzien
schoolexamens, die
dienog
nog
passen aan
aan een
een vrijere
vrijereen
en ruimere
ruimere opleiding,
opleiding, hetzij
hetzij door
door invoering van schoolexamens,
beweging zouden
zoudenveroorloven,
veroorloven,hetzij
hetzijdoor
doorbeide
beidemaatregelen
maatregelen in
inonderling
onderling
grooter vrijheid van beweging
volle af
afvan
van de
de
verband. De verlossende
verlossende daad
hier nog
nog geschieden;
geschieden; zij
verband.
daad moet
moet hier
zij hangt
hangt niet
niet ten volle
invoering der nieuwe opleiding.
opleiding. Ook
Ook de
de inrichting der
der examens
examens zelve
zelveisisverouderd;
verouderd;
geheele invoering
wijziging van
van de
deregeling
regelingvan
vanhet
hethoofdakte-examen,
hoofdakte-examen,inin1920
1920aangebracht,
aangebracht, heeft
heeft wel
wel een
een
een wijziging
zij niet
nietgebracht
gebrachten
enkon
kon
gedeeltelijk verholpen,
verholpen, maar
maar afdoende
afdoende verbetering
verbetering heeft
heeftook
ookzij
misstand gedeeltelijk
1916werd
werdingevoerd,
ingevoerd,
brengen. Dat
Dat het
het programma
programma voor het examen handelskennis
handelskennis in
in 1916
zij niet brengen.
dat ook
ook het
hetexamen
examenvoor
voorakte
aktegymnastiek
gymnastiekvolgens
volgenseen
eengewijzigd
gewijzigdprogramma
programmawerd
werdafgenomen,
afgenomen,
voorhet
hetnieuwe
nieuwevak
vakj (lichamelijke
j (lichamelijkeoefening)
oefening)een
eenexamenprogramma
examenprogrammawordt
wordtontworpen,
ontworpen,
dat voor
dat het
hetprogramma
programma voor
voor het
hetexamen
examenvoor
voornuttige
nuttigehandwerken
handwerkendringend
dringendvernieuwing
vernieuwingbebeen dat
zij terloops
terloops vermeld.
vermeld.
hoeft, zij
L.O.wet1920
1920bracht
brachtnog
nogveranderingen
veranderingenop
opverschillend
verschillendgebied:
gebied: Het
Het buitengewoon
buitengewoon
De L.O.wet
()nderwijs werd
werd als
alszelfstandige
zelfstandigesoort
soortbijbij
ingedeeld, nadat
nadat in
in 1905
1905 het
hetonderwijs
onderwijs
onderwijs
hethet L. O. ingedeeld,
aan zwakzinnigen,
plaats veroverde,
veroverde, buiten
het L.O.
L.O.was
was
aan
zwakzinnigen,dat
datzich
zich snel
snel een
een eigen plaats
buiten de wet op het
geplaatst, en nadat
nadat in 1909
1909 een
eeneigen
eigensubsidieregeling
subsidieregeling daarop
daarop was
was toegepast.
toegepast. Op
Op de
desamensamengeplaatst,
van het
het leerplan
leerplan kregen
kregen ook de
de openbare
openbare onderwijzers,
onderwijzers, die niet aan
aan het
het hoofd
hoofd van
van de
de
stelling van
debenoeming
benoemingvan
vanonderwijzend
onderwijzendpersoneel
personeelaan
aanbijzondere
bijzondere
stonden, invloed.
invloed. Inzake
Inzake de
school stonden,
rijksschoolinspectie geëischt.
geëischt.Aan
Aanopenbare
openbarescholen
scholenwerden
werden
scholen
werd overleg
overleg met
met dederijksschoolinspectie
scholen werd
oudercommissiën
daar den
band tusschen
huis nauwer
nauwer te
te leggen.
leggen.
oudercommissiën ingesteld,
ingesteld, om ook daar
den band
tusschen school en huis
hoofden der
der openbare
openbare scholen
scholen werd
werd behoudens
behoudensmogelijkheid
mogelijkheid van
van ontheffing
ontheffing een
eenvaste
vaste
Aan de hoofden
klasse
toegewezen:
De
schoolinspectie
werd
nieuw
geregeld,
zoowel
die
van
de
rijksregeering
klasse toegewezen.
schoolinspectie werd nieuw geregeld, zoowel die van de rijksregeering
uitgaand als
waarbij ook
in' veel
veel grootere
grootere mate
mate dan
dan vroeger
vroeger
uitgaand
als de gemeentelijke, waarbij
ook meer speciaal
speciaal en in
bewaarscholen in den
den kring
kringvan
vanhet
hetrijkstoezicht
rijkstoezichtwerden
werdengetrokken.
getrokken.
de bewaarscholen
Vele bepalingen en maatregelen
maatregelen van
van geringeren
geringeren omvang
omvang en
enminder
minderver
vergaande
gaandestrekking
strekking
moeten,
gegeven de
debeschikbare
beschikbareruimte,
ruimte,buiten
buitenbespreking
besprekingblijven.
blijven. Om
Omdezelfde
dezelfdereden
redenen
en
moeten, gegeven
zeermoeilijk
moeilijktetemaken
makenzou
zouzijn,
zijn,blijven
blijvenhier
hieronvermeld
onvermelddedetalrijke
talrijke
omdat een schifting
schifting hier
hier alal zeer
onderwijzersorganen en
en publicapublicaonderwijzers- en
en onderwijsvereenigingen,
onderwijsvereenigingen,haar
haarwerk
werkeneninvloed,
invloed, haar
haar organen
ties, ook
ookdedeuitingen
uitingen
haar
samenwerkingenenonderlingen
onderlingenstrijd.
strijd. Kon
Kondat
datalles
alles en
enzijn
zijn
vanvan
haar
samenwerking
geschiedenis
laatste kwarteeuw
kwarteeuw in uitvoeriger
uitvoeriger bestek
bestek worden
worden behandeld,
behandeld, dan
dan zou
zoutete
geschiedenis over de laatste
0,ininalalzijn
zijnvormen
vormenen
engeledingen,
geledingen,met
metalalzijn
zijnsamenstellende
samenstellendefactoren
factoren
meer blijken,
blijken, dat
dat het
het L.
L. 0,
een belangrijk
belangrijk deel
deelvan
vanhet
hetmaatschappelijk,
maatschappelijk,staatkundig
staatkundigen
enkerkelijk
kerkelijk leven
levenin
in ons
ons land beheerscht.
beheerscht.

de regeling
regeling der
der onderwijzersonderwijzersGeen wonder, dat de gescheidenis
gescheidenis van
van een
een dier
dier factoren:
factori:n: de
salarissen. van
grooten invloed bleef op het
het geheel,
geheel, zoolang
zoolang zij
zij lijdensgeschiedenis
lijdensgeschiedenis was,
was, en
en van
van
van grooten
even grooten
grooten invloed
invloed zal
zal blijken,
blijken, als
alsde
degevolgen
gevolgenvan
vandedeverbeterde
verbeterdesalarieering
salarieeringdóórwerken.
dóórwerken.
De groote
groote verandering
verandering greep
1919 en 1920
1920 plaats,
plaats, toen
toen het
het stelsel
stelsel van
van het
hetaangeven
aangeven van
van
greep in
in 1919
regeling van
vanburgerlijke
burgerlijke
minima
minima plaats
plaats maakte
maaktevoor
voordat
datvan
van gefixeerde
gefixeerdesalarissen,
salarissen,die
die bij
bij de
de regeling
zal blijken,
blijken, isis
ambtenaren
beste zal
ambtenaren onder
onder dak
dak gebracht
gebrachtwerd.
werd.Welk
Welkstelsel
stelselop
op den
den duur
duur het
het beste
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te zeggen;
zeggen; maar
maar dat
dat te
te lage
niet te
lage minima, zooals
zooals zij
zij in
in de
deopvolgende
opvolgende wetten
wettenwaren
warengegeven,
gegeven,
een fnuikenden
invloed hadden
haddenop
op het
het geheele
geheeleL.
L. 0.,
0., en
een
fnuikenden invloed
en dien
dienook
ook voor
voorhet
hetvervolg
vervolgzouden
zouden
hebben, indien
indien zij
zij wederom
wederom te laag
laag werden
werden gesteld, is wel zeker.
zeker. Genoeg
Genoeg zij,
zij, dat
dat in
in dit
ditververhebben,
band
worde
herinnerd
aan
het
feit,
dat
behoudens
de
mogelijkheid
van
verhooging
der
band worde herinnerd aan het feit, dat behoudens de mogelijkheid van verhooging der
1878voor
voordedehoofden
hoofdenvan
vanscholen,
scholen,onderwijzers
onderwijzers
minima
bepaalde plaatsen,
plaatsen, de
de L.O.wet
L.O.wet1878
minima voor bepaalde
met verplichte hoofdakte
hoofdakte en
en andere
andere onderwijzers
onderwijzers in
in minimum
minimumde
desalarissen
salarissen bepaalde
bepaalde op
op resp.
resp.
700 (met vrije
600) en ff 400;
400; dat
ff 700
vrije woning,
woning, ff 600)
dat verhoogingen
verhoogingen wegens
wegens diensttijd
diensttijd of
ofmeerdere
meerdere
bevoegdheid
waren voorgeschreven;
van 1889
1889hierin
hieringeen
geenverandering
verandering
bevoegdheid niet
niet waren
voorgeschreven; dat
dat ook
ook de
de wet van
bracht. Eerst
Eerst in 191
1901kwam
kwamdeze
dezeininzooverre,
zooverre,dat
datde
debedoelde
bedoeldebedragen,
bedragen,onder
onderbijberekening
bijberekening
bracht.
pe riodieke verhoogingen
jaren werden:
hoofden van
van
van periodieke
diensttijd van
van 20
verhoogingen over een diensttijd
20 jaren
werden: voor
voor de
de hoofden
met
vrije
voorde
onderwijzers
met
verplichte
hoofdakte
woning,
voor
de
onderwijzers
met
verplichte
hoofdakte
f
7OO-goo,
scholen ff 750~950
foo
—goo,
750-95o
voor de
voor
de overige
overigehoofdaktebezitters
hoofdakte bezitters ff 600-800,
voor
onderwijzerszonder
zonderhoofdakte
hoofdakte
600 800, enen
voor
de de
onderwijzers
5Ø700. DeDe
bedragen
voor
de gehuwde
onderwijzers
van
bijstand
ff 500-7°0•
bedragen
voor
de gehuwde
onderwijzers
van
bijstandwerden,
werden,indien
indiendezen
dezen
tenminste 28
28jaren
jarenoud
oudwaren,
waren,met
meteen
eentegemoetkoming
tegemoetkominginindedehuishuur
huishuurvan
van ff 25 verhoogd.
tenminste
In 1905
In
1905 werden
werden dedesalarissen
salarissenvan
vandedehoofden
hoofdenvan
vanscholen,
scholen, al
al nnaar
dat hun
hun standplaats
standplaats tot
tot
aa r dat
een der
der vier
vier klassen
klassen van
van gemeenten
gemeenten behoorde,
behoorde, op
op een
eenverschillend
verschillendbedrag
bedragbepaald,
bepaald,wisselend
wisselend
95o en als
als beginsalaris
beginsalaris tusschen
tusschen ff 750
en ff 950
als eindsalaris
eindsalaris tusschen
tusschen ff 1050
en ff 1250;
io5o en
1250; die van
75o en
de onderwijzers
onderwijzers bleven
bleven onveranderd,
onveranderd, behalve
behalve dat
dat eventueel
eventueel de
de tegemoetkoming
tegemoetkoming in
in de
de huishuur
huishuur
bepaald werd op
In 1907
1907volgde
volgdeverhooging
verhoogingvan
vande
desalarissen
salarissender
deronderwijzers,
onderwijzers, doordat
doordat
bepaald
op ff 50.
5o. In
dienstjaren bepaald
bepaald werd op resp.
het minimum na 20 dienstjaren
resp. ff 825,/
925
en
f
I025
en
laagste
f
1025
van
de
laagste
825, f 925 en
klasse der
derhoofden
hoofdenvan
van scholen,
scholen, die
die met de
klasse
de tweede
tweede categorie
categorie werd
werd samengevoegd.
samengevoegd. In
In 1913
1913
volgden
de kindertoeslagen;
kindertoeslagen; in 1918
1918 eindelijk,
eindelijk, toen
toen de
delevensomstandigheden
levensomstandigheden onder
onder invloed
invloed
volgden de
van den
den wereldoorlog
wereldoorlog reeds
reeds drukkender
drukkender werden,
werden, een
eenalgemeene
algemeene verhooging
verhooging met
met ff IOO
boven
ioo boven
het grondsalaris
200 à f 400
grondsalaris en
en bijzondere
bijzondereverhoogingen
verhoogingennaar
naargelang
gelangvan
vande
dedienstjaren
dienstj2renvan
van ff 200
boven het verhoogd salaris. Bij de wet van 14
14 Juli
Juli 1919,
1919, Stbl.
Stbl. 493
493 eindelijk werden de
de salarissen
salarissen
L.O.met
met
gebracht op
tot dusver
dusver ongekend
ongekend peil:
peil: de
de hoofden
hoofden van
van scholen
scholen voor
voor gewoon
gewoon L.O.
gebracht
op een
een tot
leerlingen ontvingen
ontvingen in
inde
dehoogste
hoogsteklasse
klasseeen
eensalaris
salaris(zonder
(zonder vrije
vrije woning)
woning) van
van
minder dan 200 leerlingen
f 1900-3200,
dievan
vanscholen
scholenmet
metmeer
meerdan
dan200
200leerlingen
leerlingen ff 100
meer. Het
Hetsalaris
salaris van
van de
de
1900-3200, die
ioo meer.
gehuwde onderwijzers
onderwijzers zonder
zonder hoofdakte
hoofdakte klom
klom in
indedehoogste
hoogsteklasse
klassevan
van ff 1000
tot
f
23°0;
gehuwde
100o
2300;
kindertoeslag gegeven.
bezit der
der hoofdakte
hoofdakte werd
werd met
met ff 300,
3°0, dat
dat van
van een
een
bovendien werd kindertoeslag
gegeven. Het bezit
negental
negental bijakten
bij akten met
met f 50
per akte
akte betaald;
betaald; daarbij
daarbij kwam
en MULO-onderMULO-onder5o per
kwam voor
voor ULOULO- en
wijzers eventueel
eventueel een
een meerdere
meerdere verhooging.
verhooging. Wel
Welwaren
waren de
debedragen
bedragen voor
voor ongehuwden
ongehuwden en
en
wijzers
voor de
de ininlagere
lagere
bezoldigingsklassengeplaatsten
geplaatstengeringer,
geringer,maar
maar ook
ook voor
voor hen
henbleven
blevenzeze
voor
bezoldigingsklassen
boven de vroeger
vroeger toegekende
L.O.wet 1920
bracht de
de salariëering
salariëering
ver boven
toegekende bedragen.
bedragen. De L.O.wet
1920 eindelijk bracht
bezoldigingsbesluitvoor
voorburgerlijke
burgerlijkeambtenaren
ambtenarenen
enstelde
steldehaar
haar
der onderwijzers over naar het bezoldigingsbesluit
gedeeltelijk anderen
anderen grondslag,
grondslag, zonder
zonder echter
echter terug
terug tetetreden
tredeninindedelagere
lagerebedragen,
bedragen,zooals
zooals
op gedeeltelijk
zij vroeger
vroeger werden
werden toegekend.
toegekend. Daarbij
Daarbij kwam
kwam vergoeding
vergoeding der
der pensioenpremiën,
pensioenpremiën, die
dieechter
echter
zij
- gelijk
gelijk door
door andere
andere burgerlijke
burgerlijke ambtenaren
ookweer
weerdoor
doordedeonderwijzers
onderwijzerszelf
zelf
ambtenareneerlang
eerlang- ook
zullen moeten worden
worden betaald.
betaald.Ook
Ookdient
dientbij
bijdedebeoordeeling
beoordeelingvan
vandedestijging
stijgingder
dersalarissen
salarissen
te worden gehouden
gehouden met
met den, bij vroeger vergeleken, zeer
zeer verhoogden
verhoogden levensstandaard,
levensstandaard.
rekening te
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HET BUITENGEWOON ONDERWIJS
ONDERWIJS
DOOR
BRANCO VAN
in zingen en spreken.
spreken.
BRANCO
VAN DANTZI,G,
DANTZIG, Leerares in

H
H

et Buitengewoon
Buitengewoon Onderwijs
Onderwijs (B.
0.) isisbestemd
bestemdvoor
voorkinderen,
kinderen,die
diewegens
wegenszielsziels(B. 0.)
of lichaamsgebreken,
lichaamsgebreken, of om
omredenen
redenenvan
vanmaatschappelijken
maatschappelijkenaard,
aard, niet
niet in
instaat
staatzijn
zijn
het gewone
gewone onderwijs
onderwijs geregeld
geregeld en
en met
met vrucht
vrucht tetevolgen,
volgen,ofofwier
wiergedrag
gedrag hen
hen ddaartoe
aartoe
ongeschikt maakt.
de toekomst
toekomst zullen
zullendedebuitengewone
buitengewonescholen
scholendeel
deeluitmaken
uitmakenvan
van
ongeschikt
maakt. In
In de
L.0.;
0.;alleen
alleende de
scholen
voor
zwakzinnigen
behooren
daarnunureeds
reedstoe.
toe.Echter
Echterververhet L.
scholen
voor
zwakzinnigen
behooren
daar
B.O.
O.een
eenzekere
zekerevrijheid
vrijheidininbelangrijke
belangrijkeaangelegenheden,
aangelegenheden,
zekert de wet
wet aan
aan alle
alle scholen
scholen voor
voorB.
men bij
bij de
de gewone
gewonescholen
scholenvoor
voorL.L.O.O.mist,
mist,zooals
zooals:
hetaantal
aantalleerkrachten,
leerkrachten,de
deuitgebreiduitgebreiddie men
: het
hdd
der klassen,
klassen, het aantal
aantal lesuren,
hoewel ten opzichte van dit
dit laatste
laatste een
een minimum
minimum isis
hcid der
lesuren, enz.
enz. hoewel
voorgeschreven. Ook
bevoegdheid van het
het personeel
personeel betreft,
betreft, geldt
geldtdeze
dezemeerdere
meerdere
voorgeschreven.
Ook wat
wat de
de bevoegdheid
vrijheid:
aan
het
hoofd
van
een
school
voor
B.
O.
kan
een
directeur
met
academischen
graad
vrijheid: aan
hoofd van een school voor B. O. kan een directeur met academischen graad
worden
geplaatst; bovendien
bovendien mag
mag in
in bijzondere
bijzondere gevallen
gevallen onderwijs
onderwijs gegeven
gegeven worden
worden door
door
worden geplaatst;
m~nschen
andere bevoegdheid
bevoegdheid dan
dan de
de vereischte,
vereischte, b.v.
b.v.door
doorgeestelijken
geestelijkenzonder
zonderonderondermenschen met andere
O. kunnen
kunnen hetzelfde
hetzelfde leerplan
leerplan volgen als
als de
degewone
gewone
wijzers-acte.
wijzers-acte. Sommige
Sommige scholen
scholen voor
voor B. O.
scholen, b.v.
b.v. die
dievoor
voorschippersschippers-enenkramerskinderen
kramerskinderenen
enlichamelijk
lichamelijkzwakke
zwakke kinderen.
kinderen. Dat
Dat
hst zangonderwijs
zangonderwijs niet
doofstommen en
en slechthoorenden
slechthoorenden en
en het
hetteekenteekenhot
niet bestemd
bestemd is
is voor doofstommen
onderwijs niet voor blinden,
blinden, dat
dat een
een mismaakt
mismaakt of
of gebrekkig
gebrekkig kind
kind de
de gewone
gewone gymnastiek
gymnastiekniet
niet
onderwijs
kan
meedoen, spreekt
spreekt vanzelf;
vanzelf; ook zijn
zijn er
er vakken
vakken zooals
zooalsgeschiedenis,
geschiedenis,aardrijkskunde
aardrijkskunde en
en
kan meedoen,
Of niet,
niet,afOfop
opeen
eenbepaalde
bepaaldewijze
wijzeaan
aanzwakzinnigen
zwakzinnigenkunnen
kunnenonderwezen
onderwezen
kennis der natuur, die af
worden,
terwijl het onderwijs
onderwijs aan
aan idioten nog
nog veel
veel meer
meer begrensd
begrensd is.
is.Van
Vandedegewone
gewonevakken
vakken
worden, terwijl
schieten voor
voor hen
hen als
als verplichte
verplichte alleen
alleenover:
over:lichamelijke
lichamelijke oefening,
oefening,zingen,
zingen,handenarbeid
handenarbeid en
en
Z<.akonderwijs,
kunnen leeren
leeren en
endaarom
daarom in
in den
den huiselijken
huiselijkenkring
kring
zzakonderwijs, terwijl
terwijl de
de ergste
ergste idioten niets kunnen
in gestichten
gestichten verpleegd
verpleegd worden.
worden.
of in
In overeenstemming
overeenstemming met
hoewel deel
deeluitmakend
uitmakend van
van het
het
met het
het denkbeeld,
denkbeeld, dat
dat het
het B.
B. 0.,
0., hoewel
L. 0.,
0.,daarbij
daarbij toch
tocheen
eenafzonderlijke
afzonderlijke pl
plaats
de Minister,
Minister, speci
speciaal
O.
aal voor het B. O.
aats inneemt, heeft de
inspecteur aangesteld.
aangesteld. Deze
Deze inspecteur,
inspecteur, DR.
DR. A.
A.VAN
VANVOORTHUYSEN,
VOORTHUYSEN, die jaren
jaren lang studie
studie
ecn inspecteur
enbovendien
bovendienals
alsschoolarts
schoolarts een
eengroote
grooteervaring
ervaringop
op
heeft gemaakt
gemaakt van
misdeelde kind,
kind, en
van het misdeelde
onderwijsgebied
heeft
opgedaan,
zal
zeker
door
zijn
inzicht
en
leiding,
een
invloed
ten
goede
onderwijsgebied heeft opgedaan, zal zeker door zijn
leiding, een invloed ten goede
de verdere
verdere ontwikkeling
ontwikkeling van het
het B.
B. O.
O.
uitoefenen op de
Terwijl de gewone
gewone school
school alleen
alleen tot
tottaak
taak heeft,
heeft,den
denleerlingen
leerlingeneen
eenzekeren
zekerengraad
graadvan
van
Terwijl
kennis en verstandelijke
verstandelijke ontwikkeling
taak van de school
school voor
voor B.
B.O.
O.een
een
kennis
ontwikkeling bij
bij te
te brengen,
brengen, is de taak
de leerlingen
leerlingen tevens
tevens op
opvoor
voorhet
hetleven,
leven,het
hetmaatschappelijk
maatschappelijk
veel meer
meer omvangrijke:
omvangrijke: zij
zij leidt de
En daarom
daarom is
is het
hetB.B.O.O.van
vanonschatbaar
onschatbaaralgemeen,
algemeen,maatschappelijk
maatschappelijk belang.
belang. Dat
Datkan
kan
leven. En
mm het
het best
best begrijpen,
begrijpen, als men
men zich
zich voorstelt,
voorstelt, hoe
hoe het
het er
er in
inde
demaatschappij
maatschappij zou
zou uitzien,
uitzien, als
als
men
al de misdeelden
misdeelden aan
aan hun
hun lot
lot werden
werden overgelaten;
overgelaten; als de mond
mond van
van den
den doofstomme
doofstomme sprakeloos
sprakeloos
bleef en hij
hij zich
zich af
àfin
inhet
hetgeheel
geheelniet,
niet,afàfalleen
alleenaan
aanlotgenooten
lotgenootenkon
konverstaanbaar
verstaanbaar maken,
maken, --- als
als
blinde gedoemd
gedoemd zou
inineen
te te
zitten,
- als
alserergeen
geenbuitenbuitende blinde
zouzijn
zijnzonder
zonderbezigheden
bezigheden
eenhoek
hoek
zitten,
scholen waren
waren om
om zieke
zieke of
ofherstellende
herstellendekinderen
kinderenvoor
vooraanhoudend
aanhoudendschoolverzuim
schoolverzuimtetevrijwaren,
vrijwaren,
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- als de
de zwakzinnige
zwakûnnige en
ende
deslechthoorende
slechthoorendeinineen
eengewone
gewone
klassemoesten
moestenplaatsnemen
plaatsnemenwaar
waar
klasse
zij
niets ofofbijna
bijnaniets
nietszouden
zoudenleeren,
leeren,enenbovendien
bovendiendedeandere
anderekinderen
kinderenzouden
zoudenverhinderen
verhinderen
zij niets
snelle vorderingen
vorderingen te
te maken.
maken.
Maar ook
volksgezondheid wordt
O.
Maar
ook de
de volksgezondheid
wordt gebaat
gebaat door
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geboren kind. Op een school, speciaal voor slechthoorenden, profiteert het van verschillende
omstandigheden: kleine klassen, hoogstens van twaalf leerlingen, de opstelling van de klasse
- evenals aan de doofstommenscholen - in den vorm van een hoefijzer, bijzondere toewijding
der leerkrachten en het liplees- en spreekonderwijs. Zelfs wanneer oudere menschen doof
worden, vermindert gewoonlijk de duidelijkheid der uitspraak, doordat ze die niet voldoende
kunnen controleeren. Om dezelfde reden is het noodig, uitspraakoefeningen en hoor-oefeningen
met het slechthoorend kind te doen. Een school voor slechthoorenden vindt men te 's-Gravenhage (1914), Amsterdam en Rotterdam.
Het oudste blindeninstituut is dat te Amsterdam (1808). In 1880 werd door de Vrijmetselaarsloges de Prins-Alexanderstichting te Huis ter Heyde opgericht,"· waar voorbereidend
onderwijs
meüs te
aan blinden
Zeist.
Het
Instituut
te
wordt gegeAmsterdam
ven tot hun
is een lagere
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school; is die
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langer,
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Voorts
ZlJn er
te
derwijs, terGrave nog
~ . ,wijl dan
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jongens en de
Wat bij
Wijnbergh
andere kinvoor meisjes Handenarbeid (klei) voor jongens, flöbelen voor meisjes in het instituut deren door
en de school
tot onderwijs van blinden te Amsterdam .
het oog
Bärtiwordt
gevan
leerd, moet bij blinden door tasten worden aangebracht. Moeten zij b.v.leeren wat een
polder is, dan maakt de onderwijzer er een van klei, die door de kinderen betast wordt. Het
Brailleschrift, in de vorige eeuw door den blinden LOUIS BRAILLE uitgevonden, heeft veel
bijgedragen tot de ontwikkeling der blinden. In Braille worden niet alleen boeken overgebracht, maar schrijft men ook muûek. Aan fröbelen en kleiarbeid wordt aan het blindeninstituut veel gedaan, als voorbereiding voor meer ingewikkelden handenarbeid. Mrisjes leeren,
om in haar onderhoud te voorzien: handwerken, raffia, Smyrnawerk, machine-naaien, rietvlechten, pantoffels maken van zelfkant, enz.
In Amsterdam zijn er jaarlijks een twintigtal plaatsen beschikbaar om blinden, jongens
en meisjes, voor de muziekvakken op te leiden. De meesten, die den muziekloopbaan kiezen,
worden piano-onderwijzer(-es) of organist. Evenals bij de zienden behooren degenen met
solistische eigenschappen tot de uitzonderingen. Ook pianostèmmen, massage en het typen
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lot worden
worden overgelaten.
overgelaten. D:
De
;~ behoorlijk
kinderen,
verzorgd en
meest voogvoogverzorgd
en
meest
beziggehoudijkinderen,
den
komen dikdikden wordt,
wordt,
komen
wijls
ardan
het na
na
dan is het
wijls uit arm:>edige
gedrie, vier
mDedige ge^.
^y
zinnen, zwermaanden
^"
.
_
Q
ven veel
veel
haast niet
haast
'g
avonds op
op
meer te
te herhermeer
s avonds
kennen, zoo
zoo
kennen,
straat,
zijn
+
'
r.;^
heeft
dan
bloedarm en
j
bloedarm
j
^^
t
reeds de
de bebeondervoed. Is
reeds
tere
omg.:.tere
omgc,zoo'n kind in
•N
,. ï
een
eene
^.^•
ving een
eene omge-..
omge-' L-..::.,......,..----.~
stempel
op
waar
stempel op
ving, w
aa r het
hem
gedrukt
orde
en
zinhem gedrukt
orde en zin- Klasse
Klasse in de
de duinen
duinen van
van het
hetherstellingsoord
herstellingsoord „De
"De Eerste
Eerste NederNederdelijkheid
van licham
licham:van
landsche Buitenschool" te
te 's-Gravenhage.
's-Gravenhage.
landsche
leert,
waar het
lijke en zedeleert,
waar het lijke en zedelijke verheffing.
verheffing. Daarom werd
voorloopigvoor
vooreen
eentwintigtal
twintigtaljongens.
jongens.
lijke
werd een internaat ingericht, voorloopig
Het ligt in de
de bedoeling,
bedoeling, aan
aan dit
dit huis
huislater
latereen
eenandere
andere bestemming
bestemming te
te geven,
geven, want
want ininde
de
Het
onmiddellijke
nabijheid
van
de
stad
wil
de
vereeniging
"Zoekt
het
verlorene"
een
stichting
onmiddellijke nabijheid van
stad wil de vereeniging „zoekt het verlorene" een stichting
brengë:n, waarin
waarin alles
alles wordt
wordtbijeengebracht:
bijeengebracht: paviljoens,
paviljoens, een
een school,
school,een
eengymnastiekgymnastiektot stand brengen,
een kerkzaal,
kerkzaal, een kleine
kleine boerderij,
boerderij, schoenmakerij,
schoenmakerij, kleermakerij
kleermakerij enz. zoodat
zoodat een
een langdurige
langdurige
en een
Deallereerste
allereerstebeginselen
beginselen van
van een ambacht
ambacht zullen
zullen
zorgvuldige opvoeding
opvoedingmogelijk
mogelijkwordt.
wordt.De
en zorgvuldige
dan
in deze
dezestichting
stichtingonderwezen
onderwezen worden,
worden, om
omteteverhinderen,
verhinderen, dat
dat de
deleerlingen
leerlingen als
alslooploopdan in
het intern
internaat
zal dan
dan dienst
dienst doen
doenals
alscentraal
centraal
jongens gebruikt
jongens
gebruiktworden.
worden. Het huis, dat nu het
aa t is, zal
die in
in de
de stad
stad werkzaam
werkzaam zijn. De
De bedoeling
bedoelingisislater
later ook
ook meisjes
meisjes op
op te
te nemen.
nemen.
punt voor degenen, die
slotte vindt
vindtmen
menvele
veleachterlijken,
achterlijken, psychopathen,
psychopathen, verwaarloosden
verwaarloosden en kinderen
kinderen met mismisTen slotte
dadigen
tuchtscholen, de
de rijksrijks-en
enparticuliere
particuliere opvoedingsgestichten,
opvoedingsgestichten, enz.
enz. IkIk
dadigen aanleg
aanleg op
op de tuchtscholen,
verwijs hiervoor
hiervoor naar:
"Zorg voor
voor verwaarloosde
verwaarloosde en
en misdadige
misdadige jeugd".
jeugd".
verwijs
naar: „zorg
de scholen
scholen voor
voor schippers
schippers-en
kramersEen
eenigsûns eigenaardige
eigenaardige pl
plaats
nemen de
aa ts nemen
Een eenigszins
en kramersvan de
de andere
andere scholen
scholen voor
voor B.
B. O.
O.in.
in.Ze
Zebehooren
behoorendaar
daartrouwens
trouwens ook
ookniet
niet
kinderen te midden van
kinderen
omdat haar
haar leerlingen afwijkend
afwijkend zijn,
zijn, maar,
maar, omdat
omdat de
de maatschappelijke
maatschappelijke positie
positieder
derouders,
ouders,
toe, omdat
.
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^

-
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de
kinderen niet in
in staat
staat stelt,
stelt, geregeld
geregeldonderwijs
onderwijs teteontvangen.
ontvangen. Evenals
Evenals de
demeeste
meestescholen
scholen
de kinderen
voor B.
B.O.,
zijnook
ookdeze
dezeontstaan
ontstaan uit
uiteen
eenpaar
paar klassen,
klassen, die
die voor
voor dit
ditspeciale
speciale doel,
doel, aan
aan een
een
voor
0., zijn
gewone school werden
werden toegevoegd.
toegevoegd. De eerste
eerste klassen
klassen werden
werden te
te Rotterdam
Rotterdam geopend
geopend in
in 1894.
1894.
gewone
zijn er,
er, alleen
alleen in
inRotterdam,
Rotterdam, alal vier
vierscholen
scholenvoor
voorschipperskinderen
schipperskinderen en
en vele
veleandere
anderedoor
door
Nu zijn
geheel
Nederland, zelfs
zelfs scholen
scholen met
metinternaat:
internaat: Vreeswijk,
Vreeswijk, den
den Briel,
Briel,Geertruidenberg.
Geertruidenberg. Het
Het
geheel Nederland,
typeerende van
deze scholen
scholen voor
voor B.
O. isis de derde
derde schooltijd,
schooltijd, die oorspronkelijk
oorspronkelijk bedoeld is,
is,
typeerende
van deze
B. 0.
aan oudere
oudere kinderen
kinderen herhalingsonderwijs
herhalingsonderwijs te
jongens voor
voor te
te bereiden
bereiden voor
voorhet
het
om aan
te geven
geven en jongens
toelatingsexamen voor de
de Rijnschippers-school.
Rijnschippers-school.
toelatingsexamen
Dikwijls
gebeurt het, dat
dat een
een schipperskind,
schipperskind, dat
dat 's's morgens
morgens de
de school
school in
inhet
hetcentrum
centrum
Dikwijls gebeurt
van
groote stad bezoekt,
bezoekt, 's
's avonds
avonds ter
ter school
school gaat
gaat aan
aan een
een der
der havens,
havens, omdat
omdat het
het =hip
S~hlp
van een groote
van ligplaats
ligplaats is
is
van
veranderd,
veranderd, en
en
dat het een
een paar
paar
dagen later
later in
in
dagen
een
heel ander
ander
een heel
gedeelte van
van het
het
land
onderwijs
land onderwijs
ontvangt.
Voor zieke
zieke
en
herstellende
en herstellende
kinderen,
kinderen, die tot
tuberculeus
een tuberculeus
behooren,
gezin behooren,
of zelf
zelf praepraeof
tuberculeus
tube
rcule us zijn,
is de
de bbuitenis
uitenschool bestemd.
eerste:: HerHerDe eerste
Een klasse
klasse in
in de
deAdriaanstichting
Adriaanstichting tete Hillegersberg.
Hillegersberg.
stellingsoord
Een
„De Eerste
"De
Eerste Nederlandsche
1917 uit
uit„De
"De
's-GravenhaagscheStadsgezondStadsgezondderlandscheBuitenschool"
Buitenschool"ontstond
ontstond in
in 1917
's-Gravenhaagsche
heidskolonie." De
De school
schoolmet
metdededaarbij
daarbijbehoorende
behoorende gebouwen
gebouwen en
en lighallen
lighallen is
is gelegen
gelegen in
inde
de
heidskolonie."
duinen
in de
dl!onmiddellijke
onmiddellijke nabijheid
nabijheid van
vanden
denHaag.
Haag.Het
Het
terrein
is zoo
gunstig
mogelijk
duinen in
terrein
is zoo
gunstig
mogelijk
gelegen, rondom
rondom door
doorhooge
hoogeduinen
duinenbeschut,
beschut,
zoodat
leerlingen,behalve
behalvebij
bijteteongunstig
ongunstig
gelegen,
zoodat
dede
leerlingen,
weer,
ook
gedurende
de
schooltijden
buiten
kunnen
zijn.
Zooals
de
naam
reeds
aangeeft,
weer, ook gedurende de schooltijden buiten kunnen zijn. Zooals de naam reeds aangeeft, isis
deze buitenschool
buitenschool in de
de eerste
eerste plaats
plaats een
een herstellingsoord.
eerste zorg
zorg geldt,
geldt, de
de gezondgezonddeze
herstellingsoord. De eerste
de leerlingen;
leerlingen; daarna
daarna komt
Het aantal
aantal lesuren
minimum dat
dat de
de
heid van
van de
komt het
het leeren.
leeren. Het
lesuren is
is het
het minimum
Hetfeit,
feit,dat
datdedeklassen
klassenklein
kleinzijn,
zijn,weegt
weegtruimschoots
ruimschootsop
optegen
tegenhet
hetnadeel
nadeelvan
van
wet toelaat: 22. Het
mindere lesuren.
lesuren.Van
Van's 'smorgens
morgensacht
achttottot
's avondszes
zeszijn
zijndedekinderen
kinderenbuiten
buitenen
enproprode mindere
's avonds
fiteeren
van de
de heerlijke
heerlijke buitenlucht,
buitenlucht, maar
maar ook
ook van
van baden,
baden, uitstekende
uitstekende voeding,
voeding,
fiteeren niet
niet alleen van
geregelde rusttijden
alles wat tot
tot een
eenhygiënische
hygiënischeverzorging
verzorgingbehoort.
behoort.
geregelde
rusttijden en
en alles
herstellingsoord: de
de Leidsche
LeidscheBuitenschool,
Buitenschool,werd
werdSeptember
Septemberj.l.
j.l.teteKatwijk
KatwijkgegeEen tweede herstellingsoord:
opend,
ook uitsluitend
uitsluitendvoor
voorexternen
externenen
enisisevenals
evenalsdie
dietete's-Gravenhage
's-Gravenhagehet
hetgeheele
geheelejaar
jaargeopend.
geopend.
opend, ook
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1919 dateert
dateert de
de eerste
eerste buitenschool
buitenschool met
ennachtverpleging,
nachtverpleging, opgericht
m~tdagdag-en
opgerichtdoor
door
Van 1919
Dordtsche Boschschool
Boschschool te
te Etten.
Etten.InInRotterdams
zeehospitium
Rotterdamszeehospitium
zee
hospitiumteteKatwijk
Katwijkaan
aan
Dordrecht: de Dordtsche
en ininverschillende
verschillendegezondheidskolonies
gezondheidskoloniesenenkinder-sanatoria
kinder-sanatoriawordt
wordtonderwijs
onderwijsgegeven,
gegeven,
Zee, en
in Huis
Huis ter
terDrift
DriftteteDoorn,
Doorn,Kindersanatorium
Kindersanatorium te
te Laren,
Laren, Koloniehuis
Koloniehuis Boschhuis
Boschhuis te
te NunNunb.v. in
men kan
kan echter
echter dergelijke
dergelijke inrichtingen
inrichtingen geen
geen buitenscholen
buitenscholen noemen.
noemen. Voor
Voor gebrekkige
gebrekkige
speet; men
mismaaktekinderen
kinderen bestaan
bestaan ook
B.
0.,de
deeerste:
eerste:de
deJohanna-stichting
Johanna-stichting
ook inrichtingen
inrichtingen voor
voor B.O.,
B. 0.,
en mismaakte
Arnhem, ontstond
1905; voorts
voorts de
de Cornelia-stichting
Cornelia-stichting te
te Beetsterzwaag
Beetsterzwaag en
en de
deAdriaanAdriaante Arnhem,
ontstond in
in 1905;
delaatste
laatste komen
kom::n ook
ook vele
velekinderen
kinderen voor
voor korteren
korteren tijd,
tijd, b.v.
b.v.een
een
te Hillegersberg.
Hillegersberg. In
In de
stichting te
paar maanden.
hun toestand
toestand het
hettoelaat,
todaat,
kinderendikwijls
dikwijlsop
opbrancard
brancard
maanden. Zoodra
toelaat,worden
wordendedekinderen
paar
loodra hun
den
naar het
bed,naar
hetschoolschoolden moed
moed wel
wel in,
in, en
en hoe
hoe
of bed,
begaan
ook met
met het
lokaal der
der inrichting
inrichting gegebegaan ook
het lot
lot
lokaal
van
die
jonge
menschen,
bracht
zóó
en
kan
het
van
die
jonge
menschen,.
bracht en zóó kan het
die
onderwijs zijn
zijn gewonen
gewonen
die het
het leven
leven nooit
nooit ten
ten
onderwijs
volle
Bij leerlingen
leerlingen
volle zullen
zullen genieten,
genieten,
gaan. Bij
gang gaan.
houdt zij hun steeds voor:
voor:
verschillenden leeftijd
leeftijd
van verschillenden
„maak
en aanleg,
aanleg, die
die alleen
alleen door
door
"maak ervan,
ervan, wat
wat ervan
ervan
te maken
maken is."
toeval zijn
zijn samengesam!ngehet toeval
Wanneer
we ten
kan er
er bijna
bijna geen
geen
bracht, kan
Wanneer we
ten
bracht,
slotte als
sprake zijn
zijn van
vanklassikaal
klassikaal
als laatste
laatste groep
groep die
die
sprake
spraakgebrekkigen
onderwijs.
Patiënten,
die
spraakgebrekkigen
der
onderwijs. Patiënten, die
noemen,
blijvende lichaamsgebrelichaam3gebrenoemen, is dit
ditvolstrekt
volstrekt
blijvende
ken hebben,
leeren in
in
i
n n i e t niet,
, omdat men zou kunhebben, leeren
ken
nen zeggen:
zeggen: lest-best. Inonderhoud voorzien,
voorzien,
Inhun onderhoud
tegendeel
dikwijls
door handenhandentegendeel; ; hoewel
hoewel er
er
dikwijls door
arbûd.
Zelfs,
wanneer
duizenden
spraakgebrekspraakgebrekarbeid. Zelfs, wanneer
armen
niet gekigen
Nederland zijn,
zijn,
kigen in
beenen niet
gein Nederland
armen en beenen
ze
heel intact
intact zijn,
zijn, leeren
leeren ze
er van
van overheidsoverheidswordt er
wege nog
mismaakte lichaamslichaamswege
nog maar
maar weinig
weinig
het mismaakte
Een jongen
jongen zonder
zonder linker benedenarm aan
aan
voor
hen
gedaan.
deel
toch
zoo
goed
mohandenarbeid in
Adriaanstichting voor hen gedaan. Te
Te
deel toch zoo goed mo- den
deAdriaanstichting
in de
den handenarbeid
's Gravenhage
Gravenhage werden
werden in
gelijk gebruiken. De
De wakwakte Hillegersberg.
's
in
te
Hillegersberg.
1902 gemeentelijke
houdt er
er
kere directrice
directrice houdt
1902
gemeentelijke curcurkere
Schiedam,
sussen voor
voor spraakgebrekkige
spraakgebrekkige kinderen
Rotterdam, Schiedam,
kinderen ingericht;
ingericht; enkele
enkele steden volgden: Rotterdam,
Amsterdam,
Groningen, Haarlem,
Haarlem, Leiden,
Hilversum, enz.
Leiden, Hilversum,
enz. In
InAmsterdam
Amsterdam en
enHilversum
Hilversum
Amsterdam, Groningen,
gemeentelijke zorg
zorg zich
tot het
vanstotteraars.
duizenden
beperkt
zich tot
hetverbeteren
verbeteren van
stotteraars. Maar
Maarduizenden
beperkt de gemeentelijke
hun lot
spraakgebrekkigen,
aan hun
lotovergelaten!
overgelaten!
spraakgebrekkigen,vooral
vooralop
ophet
het platteland,
platteland, worden
worden aan
én voor
Een
spraakgebrekkige, 't'tzij
voor
Een spraakgebrekkige,
zij hij
hij stamelaar
stamelaarisisof
of stotteraar,
stotteraar,isis én
én voor
voor zichzelf én
de maatschappij
maatschappij minder
waard dan
zijn spraakorganen
spraakorganen goed
gebruikt, al
al isishet
het
minder waard
dan iemand,
iemand, die zijn
goed gebruikt,
de beroepskeuze.
beroepskeuze.
maar
beperkt is in
in de
maar alleen,
alleen, omdat
omdat hij
hij beperkt
De stotteraars
stotteraars zijn
dit geval
geval wel
welhet
hetergst
ergstaan
aantoe.
toe.Onderhevig
Onderhevigaan
aanspraakangst,
spraakangst,
zijn er in dit
niet bij machte
machte hunne
hunne gedachten
gedachten te vertolken,
vertolken, zeggen
heel iets
iets anders,
anders, dan
dan in
in hunne
hunne
zeggen ze soms heel
behoort volstrekt
volstrekt niet tot
eenontwikkeld,
bedoeling
tot de
de uitzonderingen,
uitzonderingen, dat
dat een
ontwikkeld, fijngefijngebedoeling ligt. Het behoort
voelig stotteraar
stotteraar zenuwpatiënt
zenuwpatiënt wordt.
wordt.
O. zich
jarensterk
sterk ontwikkeld
ontwikkeld heeft,
heeft, bestaan
bestaan er
er toch
toch
Hoewel dus het B.
B. O.
zichin
inde
delaatste
laatste25
25jaren
18
1 898-1923.
1 923.
98-1923.
98-
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vele en
en gegronde
gegronde wenschen.
wenschen. De
De regeling
regeling van
van het
het B. O. laat
laat nog
nog altijd
altijd op
op zich
zich wachten.
wachten.
nog vele
O. laat nog zoo goed
B.O.laat
goed als
als alles
alles te
te wenschen
wenschenover;
over;
De opleiding
opleidingvan
vanonderwijskrachten
onderwijskrachten bij
bij het
het B.
De
opleidingsschool voor leeraren
leeraren in het
het spreken
spreken bestaat
bestaat b.v. in
in het
hetgeheel
geheelniet.
niet.Maar
Maarook,
ook,
een opleidingsschool
de leerplichtwet
leerplichtwet
kinderen, die
die voor
voor ontwikkeling
ontwikkeling vatbaar
vatbaar zijn, nog niet
niet door
door de
zoolang misdeelde kinderen,
genoodzaakt worden,
maatschappij mismisgenoodzaakt
worden, naar
naarschool
schooltetegaan,
gaan,zullen
zullenvelen
velenvan
vanhen
henlater
laterininde
de maatschappij
lukken.
slotte: indien
indien dedeStaat
Staatzich
zichniet
nietspoedig
spoedighet
hetlot
lotvan
vanhet
het B. O. aantrekt,
aantrekt, moet
moet
Ten slotte:
B.
O.
h'!t
mooie,
dat
er
nu
is,
vast
en
zeker
te
gronde
gaan,
want
vele
groote
inrichtingen
voor
hit mooie, dat er nu is, vast en zeker te gronde gaan, want vele groote inrichtingen voor
w.et op
op het
het L. O. staat toe, dat
dat de
de Staat
Staat ingrijpt.
ingrijpt. Het
Het
den bodem
bodem van hunne geldkist.
geldkist. De wet
zien den
kapitaal, besteed voor het
het B. O.
O. is niet
niet verloren,
verloren, maar
maar brengt
brengt ruimschoots
ruimschoots zijn rente
rente op.
op. En
En
kapitaal,
is in
instaat
staattetebepalen,
bepalen,ininwelke
welkemate
matehet
hetpersoonlijk
persoonlijkgeluk
gelukbevorderd
bevorderdwordt
wordtvan
vandedenaar
naar
wie is
lichaam of ziel
ziel misdeelden,
misdeelden, die
die gevoelen,
gevoelen,dat
dathun
hunbestaan
bestaanniet
nietgeheel
geheelnutteloos
nutteloosis,is,wanneer
wanneer
iets volbrengen!
volbrengen!
hoe weinig
weinig ook,
ook, iets
ze, hoe
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HET GYMNASIAAL ONDERWIJS
ONDERWIJS VAN !898-!923
DOOR

DR.
J. VINKESTEIJN
VINKESTEIJN 17!;pecteur
Gymnasia.
DR. C. J.
Inspecteur der Gymnasia.

D
D

e toestand
toestandvan
vanhet
het
gymnasiaal
onderwijswas
wasbijbijdederegeeringsaanvaarding
regeeringsaanvaarding van
van H. M.
M.
gymnasiaal
onderwijs
Koningin WILHELMINA niet gunstig
gunstig tetenoemen.
noemen.Bij
Bijdedeinvoering
invoeringder
derwet
wettot
totregeling
regeling
H. O.
O. van
van 28 April 1876 (Stbl. no. 102) was
een nieuw
nieuwtijdperk
tijdperk voor
voor de
de
van
het H.
van het
was een
gymnasia
een klassieke
klassieke opopgymnasiaaangebroken;
aangebroken;telken
telkenjare
jarebleek
bleekhet
het aantal
aantal leerlingen,
leerlingen, voor
voor wie een
nemenenen
resultatenvan
vanhet
hetonderwijs,
onderwijs,gegeven
gegevenvolgens
volgens
gewenscht werd,
werd,toe
toete tenemen
leiding gewenscht
dede
resultaten
waren over
over het
het algemeen
algemeen niet
niet ongunstig
ongunstig te
te noemen.
noemen. Wel
het leerplan van
van 21 Juni 1887, waren
Wel werden
werden
leerplan gehoord,
gehoord, die
die vooral
vooral betroffen
betroffen de
deonvoldoende
onvoldoendenatuurnatuurhier en daar bezwaren tegen dit leerplan
wetenschappelijke
faculteiten der
der Geneeskunde
Geneeskunde en
en der
der
wetenschappelijke vooropleiding
vooropleidingder
der a.s.
a.s. studenten
studenten in de faculteiten
en Natuurkunde.
Natuurkunde. De
Degroote
grootestroom
stroomvan
vaneerstgenoemden
eerstgenoemdenverplaatste
verplaatstezich
zichlangzamerhand
langzamerhand
Wis- en
enhad
haddaar
daarhet
hetvoordeel,
voordeel,beter
beterbeslagen
beslagenopopnatuurwetenschappelijk
natuurwetenschappelijk gebied
gebied
naar de
H.B.S. en
naar
de H.B.S.
dan
aan het
het gymnasium
gymnasiumen
en na
na een
een voorbereiding,
voorbereiding, die een jaar
jaar korter
korter was dan
dan de
de gymnasiale,
gymnasiale,
dan aan
naar de
te kunnen
kunnen vertrekken
vertrekken en daar
daar over het
het algemeen
algemeen een
een jaar
jaar vroeger
vroeger dan
dan de
de
naar
de Universiteit te
Tot de
dewet
wet LIMBURG
LIMBURG (1917)
oud-gymnasiasten het propaedeutisch examen te kunnen
kunnen afleggen. Tot
(1917)
werd aan
dezen 2 jaar
jaar korteren
onthouden in
in de
deGeneeskunde
Geneeskunde
korteren weg
weg kozen,
kozen, het recht onthouden
werd
aan hen,
hen, die dezen
H.B.S., die
die wél
wéldezen
dezengraad
graadververgraad van
verkrijgen. De
oud-leerlingen der
den graad
van doctor
doctor te
te verkrijgen.
De oud-leerlingen
der H.B.S.,
in de
defaculteit
faculteit der
derWisWis-en
enNatuurkunde
Natuurkundewenschten
wenschtentetestudeeren,
studeeren,konden
kondentot
tot
langden of die in
langden
universitaire studie toegelaten
toegelaten worden
worden tengevolge
tengevolge van
van een
een met
metgoed
goedgevolg
gevolgafgelegd
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lijke studie wijden 1). In 1898 werden de openbare gymnasia bezocht door 130 meisjes, die
ruim 5 % der geheele schoolbevolking vormden; in 1922 waren deze getallen 1507 en 40.
Aan sommigen openbare gymnasia werden aanvankelijk moûlijkheden gemaakt tegen de
toelating van vrouwelijke leerlingen; thans sluit geen enkel zijn
poorten voor haar.
Den lsten Sept. 1898 waren 29 gemeenten in het bezit
van een openbaar gymnasium 2), in 1904 richtte Alkmaar, in
19II Hengelo (0.), in 1913 Hilversum en Apeldoorn zulk een
school op; in 1917 opende 's-Gravenhage een 2e openbaar
gymnasium en in 1920 werden de openbare H.B.S. te Zaandam
en te Enschede hervormd tot een Lyceum met een afdeeling
gymnasium, zoodat thans aan 36 gemeenteinrichtingen gymnasiaalonderwijs wordt gegeven, welke alle, behalve die te
Rotterdam en te Amsterdam, Rijkssubsidie genieten 3).
Bij de Regeeringsaanvaarding van H. M. was het bijzonder gymnasiaal onderwijs van weinig beteekenis; het was volHet gymnasium aan de Laan komen vrij in zijn inrichting, maar bezat geen enkel recht. Zijn
van Meerdervoort te 's-Gra- leerlingen moesten, als zij tot de universitaire studie wenschten
venhage.
toegelaten te worden, het Staatsexamen, bedoeld in art. 12
der H.O.wet afleggen; sommige scholen van bijzonder H. O.
maakten hiervan gebruik.
Bij een wijziging der H.O.wet van 9 Juli
1900 werd op voorstel van Jhr. Mr. A. F. DE
SAVORNIN LOHMAN bepaald, dat door de
Koningin, den Raad van State gehoord, na ingewonnen advies van ieder der senaten van de
Rijksuniversiteiten, de scholen van bijzonder
H.O. zouden worden aangewezen, welker getuigschriften van bekwaamheid tot universitaire
studiën gelijkgesteld werden met het getuigschrift, Vestibule \'an het gymnasium aan de Laan van
in artikel 11 der wet tot regeling van het H. O.
Meerdervoort te 's-Gravenhage.
vermeld (eindexamen der openbare gymnasia).
Deze getuigschriften zouden moeten afgegeven worden tengevolge van een examen, gehouden,
1) Ook de H.B.S. zag haar leerlingental om deze reden toenemen, maar niet in zulk een sterke mate als
het gymnasium. Op 1 Jan. 1920 werden de openbare en aangewezen bijzondere gymnasia bezocht door 1848
vrouwelijke leerlingen (30146 % der geheele schoolbevolking) op denzelfden datum bedroeg dit percentage
voor de H.B.Scholen bijna 25.
2) 's-Hertogenbosch, Breda, Arnhem, Nijmegen, Zutphen, Doetinchem, Tiel, 's-Gravenhage, Rotterdam, Leiden, Dordrecht, Delft, Gorinchem, Schiedam, Gouda, Amsterdam, Haarlem, Middelburg, Utrecht,
Amersfoort, Leeuwarden, Sneek, Zwolle, Deventer, Kampen, Groningen, Winschoten, Assen en Maastricht.
3) Dit subsidie bedraagt 50 % van alle uitgaven, behalve die voor oprichting en onderhoud gebouwen.
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van
KUYPER
aandedeaangewezen
aangewezenbijzondere
bijzonderegaf,
gaf,toe
toetete staan
staan en
en hierdoor
hierdoor werd
werd de oprichting
Stedelijke Lycea
Lycea te
te Zaandam
Zaandam en
enEnschede
Enschedemogelijk;
mogelijk; ook
ookHengelo
Hengelo (0.)
Kampen zijn
zijn
de Stedelijke
(O.) en Kampen
gymnasia en H.B.Scholen
H.B.Scholen te
te hervormen
hervormen in een
een Lyceum.
Lyceum.
bezig hun gymnasia
hierniet
nietde
deplaats
plaatsbreedvoerig
breedvoerigde
devoorvoor-en
ennadeelen
nadeelenvan
vaneen
eenLyceum
Lyceumnanatetegaan.
gaan.
Het isishier
Als voordeel
voordeel wordt
wordt in de
de eerste
eerste plaats
plaats genoemd
genoemd het
hetuitstellen
uitstellenvan
vande
deberoepskeuze
beroepskeuzeder
derleerleerwas in
in den
den tijd,
lingen
na'. het tweede schooljaar,
schooljaar, een voordeel, dat
dat zeker
zeker van
van beteekenis
beteekenis was
lingen tot na
toen het
het gymnasium
gymnasium niet
niet voldoende
voldoende rekening
rekening hield
hield met
met de
de behoeften
behoeften van
van die
die leerlingen,
leerlingen,welke
welke
een duidelijk
duidelijk uitgesproken
uitgesproken aanleg
aanleg voor
studie in
inWisWis-enenNatuurkundige
Natuurkundigewetenschappen
wetenschappen
voor de studie
toonden.
Nuhet
hetnieuwe
nieuweleerplan
leerplanook
ookvolkomen
volkomenrecht
rechtdoet
doetwedervaren
wedervaren aan
aan deze
dezeleerlingen,
leerlingen,
toonden. Nu
is de
de beteekenis
beteekenis van
van dit
dit voordeel
voordeel minder
minder groot
groot geworden.
geworden. Een
Een nadeel
nadeel is,
is, dat
dat aan
aan een
een Lyceum
Lyceum
eigenlijk klassieke
klassieke vorming
rustig in
in 44 klassen
klassen kan
kan plaats
plaats hebben als aan
aan een gymde eigenlijk
vorming niet
niet zoo rustig
en daardoor,
daardoor, althans voor middelmatige leerlingen
leerlingenniet,
niet,zoo
zoogoed
goedtot
tothaar
haarrecht
rechtkomt.
komt.
nasium in 66en
Door het
het groote
groote aantal
aantal uren,
uren, dat
dat aan
aan Lycea
Lycea in
inde
dehoogere
hoogere klassen
klassen aan
aan de
de oude
oude talen
talen moet
moet
b~steed
worden,
zijn
daar
minder
uren
voor
het
onderwijs
in
andere
vakken
vooral
besteed worden, zijn daar minder uren voor het onderwijs in andere vakken
moderne talen
talen - beschikbaar
beschikbaar dan
van het
het onderwijs
onderwijs in
indie
die
dan aan
aan gymnasia.
gymnasia. Het hoofdgewicht van
talen moet
moetverlegd
verlegdworden
wordennaar
naar de
delagere
lagereklassen,
klassen, waar
waar de
de leerlingen
leerlingen uit
uitden
denaard
aardder
derzaak
zaak
talen
door
hun mindere
mindere ontwikkeling
ontwikkeling niet
niet zooveel
zooveel van
van dit
ditonderwijs
onderwijskunnen
kunnenprofiteeren
profiteeren als
als dit
dit
door hun
klassen het
het geval
geval is.
is. Evenwel
Evenwel moet
moetverklaard
verklaard worden,
worden, dat
dat sommige
sommige Lycea
Lycea aan
aan
de hoogere
hooge re klassen
in de
evengenoemd bezwaar
bezwaar trachten
komen door
door voor
voor die
die vakken
vakken meer
meer uren
uren uit
uittete
evengenoemd
trachtentete gemoet
gemoet te
te komen
trekken, dan
aan een openbaar
openbaar gymnasium
gymnasium zijn
zijn voorgeschreven.
voorgeschreven. Een afdoend
afdoend oordeel
oordeel over
over
trekken,
dan aan
Lycea uit
uit te
te spreken
spreken isis nog
nogniet
nietmogelijk:
mogelijk: slechts
slechts33hebben
hebbentot
totdusverre
dusverrehun
hunleerlingen
leerlingenaan
aan
de Lycea
eindexamen onderworpen
onderworpen en dit
dit 3-tal
3-tal werkte
werkte onder
onder gunstiger
gunstiger omstandigheden
omstandigheden dan
dan het
het
het eindexamen
meerendeel
jongere inrichtingen.
inrichtingen.
meerendeel der jongere

Het leerplan
leerplan der openbare
21 Juni 1887,
1887, no.
no. Io5,
105,
openbare gymnasia,
gymnasia, vastgesteld
vastgesteldbij
bij K.B.
K.B. van
van 21
dat behoudens de vrijheid
vrijheid van
van enkele
enkele afwijkingen
afwijkingen ook
ook de
de norm
norm was
wasvoor
voordat
datder
deraangewezen
aangewezen
dat
het onderwijs
onderwijs in
inverplichte
verplichteen
enfacultatieve
facultatievevakken
vakken;; tot
tot de
deeerste
eerstebehoorden
behoorden
bijzondere, splitste het
Grieksch,
Engelsch, Geschiedenis,
Geschiedenis,AardrijksAardrijksGrieksch, Latijn,
Latijn, Nederlandsch,
Nederlandsch, Fransch,
Fransch, Hoogduitsch,
Hoogduitsch, Engelsch,
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kunde,
enen
Natuurlijke
torie; tot
kunde, Wiskunde,
Wiskunde,Natuur-,
Natuur-,Scheikunde
Scheikunde
NatuurlijkeHis
Historie;
totdedelaatste
laatsteHebreeuwsch
Hebreeuwsch
en gymnastiek.
gymnastiek. Het
Hetonderwijs
onderwijsininlaatstgenoemde
onderwiis
laatstgenoemdetaal
taalwerd
werdlangzamerhand
langzamerhand op
opalle
alleopenbare
openbare
en
gymnasia
een gedeelte
derbijzondere
ingevoerd, dat
indedegymnastiek
gymnastiekbleef
bleefbeperkt
gymnasia en een
gedeelte der
bijzondere ingevoerd,
dat in
beperkttottot
27
inrichtingen. De
De leerlingen
van klasse
klasse I-IV
I IV ontvingen
openbare en enkele bijzondere
bijzondere inrichtingen.
leerlingen van
alle
27 openbare
ontvingenalle
netzelfde onderwijs,
onderwijs, die van
van klasse
klasse V
V en
en VI
VIwaren
warenvoor
voorsommige
sommigeuren
ureninintwee
tweeafdeelingen
afdeelingen
hetzelfde
en de
de Letteren
Letteren afzonafzonwaarin de a.s. studenten
studenten in
in de
de Godgeleerdheid,
Godgeleerdheid, de
deRechten
Rechten 1) en
gesplitst, waarin
Antiquiteiten, Oude
Oude en
en
derlijk les kregen
kregen in
in moeielijker
moeielijker Latijn
Latijn en
en Grieksch,
Grieksch, Romeinsche
Romeinsche Antiquiteiten,
derlijk
in Geneeskunde
Vaderlandsche Geschiedenis, die in
Geneeskunde en
en WisWis-en
enNatuurkunde
NatuurkundeininWis-,
Wis-,Natuur-,
Natuur-,
Vaderlandsche
Scheikunde en
en Natuurlijke
Natuurlijke Historie
Historie;; desverlangd
desverlangd ..konden
leerlingen beide
beideafdeelingen
afdeelingen
Scheikunde
konden de leerlingen
Het eindexamen
eindexamen strekte
strekte zich
zich
ûchuit
uitover
overalle
alleverplichte
verplichtevakken
vakkenmet
metuitzondering
uitzonderingvan
van
volgen. Het
Scheikunde en
en Natuurlijke
Aardrijks-, Natuur-,
Natuur-, Scheikunde
Natuurlijke Historie.
Historie.
Aardrijks-,
de bezwaren,
bezwaren, die
die tegen
tegen dit
ditleerplan
leerplan gerezen
gerezenwaren
waren op
ophet
hetgebied
gebiedder
dernatuurwetennatuurwetenOp de
schappen, is reeds
reeds hierboven
hierboven gewezen;
gewezen; andere
andere werden
werden ingebracht
ingebracht tegen
tegen de
de eischen
eischen voor
voorde
de
schappen,
Geschiedenis, die
die niet
nietverder
verder dan
dan tot
tot 1848
1848 behoefde
behoefde behandeld
behandeldteteworden
worden 2) en tegen het
het gering
gering
Geschiedenis,
stemming
aantal uren
uren
aantal
-_ .. -,---- ----^^ ..r; -met nieuwere
nieuwere
onhet ono
n
, _ ~ L':"
voor het
inzichten
inzichten en
derwijs in de
de
en
T
leermetholeermethomoderne tata'; `.:.
moderne
.^z^
den, maar
maar zij
zij
beschiklen beschikbleven
bleven alle
alle
baar gesteld.
gesteld.
` ^ '..^
baar
. vruchteloos.
vruchteloos.
Meermalen
In de laatste
werden popolaatste
werden
waren
jaren
waren
gingen ge
gingen
ge^
^ , ,. ^
l•
eerst de
eerst
ardaan
de ardaan om een
beid,
daarna
daarna
ander
leerander leerde
de voorstelvoors
plan te ververvoorstelte 1plan
Amsterdamsch
Lyceum.
Amsterdamsch
Lyceum.
len
van bobokrijgen,
meer
Het
len van
krijgen, meer
in
m
overeenvengenoemin
overeen- vengenoemde
Reorganisatiecommissie een
voor alle
alle verandering.
verandering. Toen
Toen deze
dezevoorstellen,
voorstellen,
de Reorganisatiecommissie
een beletsel
beletsel voor
ingetrokken
waren,
werd
bij
K.B.
belichaamd
in
een
wetsontwerp
waren,
werd
bij
HEEMSKERK,
ingetrokken
K.B. van
van
HEEMSKERK,
belichaamd in een wetsontwerp
no.
227A
en
26
Aug.
1921,
192I,
77 Juni
Juni 1919,
I919, no.
no. 313,
313, aangevuld
aangevuld door
Mei 1920,
1919,
Mei.
door die
die van
van 1i Mei
1031,
nieuwleerplan
leerplanvastgesteld,
vastgesteld,dat,
dat,geleidelijk
geleidelijkingevoerd,
ingevoerd, sedert
sedert 11I Sept.
no.
I031, een
eennieuw
Sept. 1922
no. 1031,
in
alle klassen
klassen gevolgd
gevolgd wordt.
wordt. Het
Het groote
groote verschil
verschil tusschen
tusschen dit
dit en
en het
hetvorige
vorigeleerplan
leerplan
in alle
bestaat
hierin, dat
dat aan
aan de
denatuurwetenschappen
natuurwetenschappen en
en de
demoderne
modernetalen
taleneen
eenruimer
ruimer
vooral hierin,
bestaat vooral
plaats
is
ingeruimd,
waardoor
onderwijs
in
de
oude
talen
over
minder
uren
de
beschikking
het
plaats
waardoor
oude talen over minder uren de beschikking
kreeg,
en de
leerlingen de Latijnsche
Latijnsche thema
thema en
de Romeinsche
Romeinsche
kreeg, wat
watmogelijk
mogelijkwas
wasdoor
doorvoor
voorde
de A.
A. leerlingen
het onderwijs
onderwijs in
in deze
deze talen
talen te
te beperken.
beperken.
Antiquiteiten te doen vervallen,
vervallen, voor de B.
B. leerlingen
leerlingen het
Bij
samenstellen van
van dit
dit leerplan
leerplan is,
is,wat
watdedenatuurwetenschappen
natuurwetenschappenbetreft,
betreft,uitgegaan
uitgegaanvan
van
Bij het samenstellen

_,

`

;.

voor de
de a.s. studenten
studenten in
in de Rechten
1)
I)
Bij K.B. van
Jan 192o
1920 werd
werd voor
Rechten de
de gelegenheid
gelegenheid geopend
geopend ook
ook
i) Bij
van 31 Jan
langs de afdeeling, oorspronkelijk alleen voor de a.s. studenten in de
de Geneeskunde
Geneeskunde en
ende
deWisWis-en
enNatuurkunde
Natuurkunde
bestemd,
universiteit te
te bereiken.
bereiken.
de universiteit
bestemd, de
2)
Volgenshet
hetnieuwe
nieuweleerplan
leerplanwordt
wordtde
deGeschiedenis
Geschiedenistot
totopoponzen
onzentijd
tijdvoortgezet.
voortgezet.
2) Volgens
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de volgende
„de ontwikkeling
ontwikkeling dezer
dezer wetenschappen
wetenschappenheeft
heeft zulk
zulk een
een invloed op
volgende gedachte
gedachte:: "de
op de
de
geheele
maatschappij uitgeoefend,
geen wetenschappelijk
wetenschappelijk gevormd
gevormd man
man geheel
geheel vreemd
vreemd
geheele maatschappij
uitgeoefend, dat
dat geen
kan
tegenover de verschijnselen
verschijnselen der natuur.
natuur. Voor
Voor de
de ontwikkeling
ontwikkeling van
van het
hetverstand
verstand
kan staan
staan tegenover
vereischte van
van het
het gymnasiale
gymnasialeonderwijs
onderwijs- is isinin
hooge
mate
bevorderlijk
hooge
mate
bevorderlijkkenniskennis- eerste
eerste vereischte
making met de methode
methode der
dernatuurwetenschappen
natuurwetenschappen en
en vorming
vormingvan
vanhet
hetnatuurkundig
natuurkundigbegrip.
begrip.
making
feitenmateriaal, maar
van inzicht
natuurverschijnhet bijbrengen
bijbrengen van
van veel
veel feitenmateriaal,
inzicht in de natuurverschijnmaar het geven van
Niet het
zij hier
hier het
het·hoofddoel.
Hetgymnasium
gymnasiumzal
zalhierbij
hierbijeen
eenandere
andereonderwijsmethode
onderwijsmethodehebben
hebben
selen zij
hoofddoel. Het
dan de
de H.B.S.
H.B.S.Aan
Aande
delaatste
laatsteinrichting
inrichtingheeft
heeftdedenatuurwetenschap
natuurwetenschapeen
eenuitgebreider
uitgebreider
te volgen dan
taak dan
gymnasium; aan
H.B.S. isis een
eenvan
vanhaar
haar hoofdplichten
hoofdplichten het denkapparaat
denkapparaat
taak
dan aan
aan het
het gymnasium;
aan de
de H.B.S.
in het
het algemeen
algemeen tetevormen
vormen naast het bijbrengen van de
de speciale
speciale natuurwetenschappelijke
natuurwetenschappelijke denkdenkmethoden. Op het
het gymnasium
gymnasium valt
valt het eerste
eerste deel
deel weg,
weg. doordat
doordat de
de oude
oude talen
talen dit
ditwerk
werkop
op
methoden.
wijze verrichten.
verrichten. Daarom
Daarom kan
kan hier
hier met
met een
eenminder
minderaantal
aantalwekelijksche
wekelijkschelesuren
lesuren
uitnemende wijze
uitnemende
dan
aan de
de H.B.S.
H.B.S.dezelfde
dezelfdenatuurwetenschappelijke
natuurwetenschappelijke ontwikkeling
ontwikkeling aangebracht
aangebracht worden
worden als
als
dan aan
laatstgenoemde inrichting
aan het
het gymnasium
gymnasium te
te volgen
volgen methode
methode bij
bijhet
hetnatuurnatuurlaatstgenoemde
inrichting geeft.
geeft. De
De aan
wetenschappelijk onderwijs
gevormd worden;
worden; daarom
daarom is het
het zaak
zaak de
detetebehandelen
behandelen
wetenschappelijk
onderwijs moet
moet nog gevormd
leerstof niet
niet angstvallig
angstvallig vast
vast te
te leggen,
leggen,maar
maar aan ernstige docenten
docenten de
de noodige
noodigevrijheid
vrijheidvan
vanbewebeweleerstof
laten, zoodat
zoodat zich
zichde
debovengenoemde
bovengenoemdemethode
methodegeleidelijk
geleidelijkkan
kanontwikkelen."
ontwikkelen."
ging te laten,
zij het
het
Voor de A
A leerlingen
leerlingen wordt
wordt de
de leerstof
leerstof in
in de
de Natuurkunde
Natuurkunde zóó
zóó uitgebreid,
uitgebreid, dat
dat zij
Voor
de kennis
kennis in
indeze
dezewetenschap
wetenschapkan
kanaanbrengen,
aanbrengen,die
diethans
thansvan
vanieder
iederwetenschappelijk
wetenschappelijk
inzicht en de
man behoort
Scheikunde wordt
wordt voor
voor hen
hen een
een verplicht
verplicht vak en heeft
man
behoort gevorderd
gevorderd te
te worden.
worden. De Scheikunde
tot doel
doel het
het verkrijgen
verkrijgen van
van een
een helder
helderbegrip
begripder
derscheikundige
scheikundigeverschijnselen
verschijnselenvoor
voorhet
hetleven
leven
en •.voor
maatschappij.
voor de
de maatschappij.
Het onderwijs
onderwijs in de
de natuurwetenschappen
natuurwetenschappen wordt voor
voor de
de BBleerlingen
leerlingenaanzienlijk
aanzienlijk uituitgebreid
beoogt, zooals
zooals boven
bovenisisuiteengezet,
uiteengezet,hun
huneenzelfde
eenzelfdenatuurwetenschappelijke
natuurwetenschappelijkeontontgebreid en beoogt,
wikkeling
te geven
gevenalsalsaan
aandede
H.B.S.
met
c. wordt
aangebracht.Voor
Voorhen
henzijn
zijnNatuur-,
Natuur-,
wikkeling te
H.B.S.
met
5 j.5c.j. wordt
aangebracht.
Scheikunde en Natuurlijke
Natuurlijke Historie
Historie in
in het
heteindexamenprogramma
eindexamenprogramma opgenomen.
opgenomen.
het veranderd
veranderd leerplan
leerplan is een
een nieuw
nieuweindexamenprogramma
eindexamenprogramma
In overeenstemming met het
vastgesteld bij
yan 26 Mei
Mei 1922,
387, dat
datden
denisten
1stenJan.
Jan.1923
1923ininwerking
werking isis getreden.
getreden.
1922, no. 387,
vastgesteld
bij K.B.
K.B. van
Bij
H.O.wet van
van i IMaart
Maart1920
I920werd
werdhet
hetverschil
verschiltusschen
tusschenverplichte
verplichte
Bij een wijziging der H.O.wet
en facultatieve
facultatieve vakken
vakken opgeheven
opgeheven - alle zijn
zijn thans
thansverplichtend
verplichtend - en in
in het
het leerplan
leerplan het
het
teekenen 1) opgenomen.
opgenomen.Evenwel
Evenwelkan
kanmet
mettoestemming
toestemmingvan
vanden
denMin.
Min.v.v.Ondw.,
Ondw.,ook
ookininandere
andere
alsvan
vandat
datininhet
het
vakken
volgen van
van dit
dit onderwijs,
onderwijs, evenmin
evenminals
vakken onderwijs
onderwijs worden
worden gegeven;
gegeven; het volgen
Hebreeuwsch, kan
kan verplicht
verplicht gesteld
gesteld worden.
worden. In
Indedevrijheid,
vrijheid,hier
hieraan
aanhet
hetopenbaar
openbaaronderwijs
onderwijs
thans
toegestaan, verheugde
verheugde het
het bijzonder
bijzonder zich
zich reeds
reedssedert
sedertdedeinvoering
invoeringder
deraangewezen
aangewezen
thans toegestaan,
gymnasia; hier hebben echter
recht te eischen,
eischen, dat
dat de
de leerlingen
leerlingen de
delessen
lessenook
ook
echter de besturen het recht
in deze
deze vakken
vakken volgen
volgen 2).
de hervorming
hervorming van
van het
hetleerplan
leerplan en
enhet
heteindexamenprogramma
eindexamenprogramma isishet
hetgymnasiaal
gymnasiaal
Door de
onderwijs sedert 1 Sept. 1922
nieuw tijdperk
tijdperk ingetreden.
ingetreden.Een
Eenzware
zwaretaak
taakwacht
wachtde
deleeraren;
leeraren;
1922 een nieuw
I) Reeds
vroeger werd onder goedkeuring
goedkeuring der
der Regeering
Regeering aan
aan sommige
sommige gymnasia
gymnasia onderwijs
onderwijs in
in het
het
Reeds vroeger
1)
teekenen gegeven.
2) Bijbelsche
Bijbelsche en Kerkgeschiedenis,
Kerkgeschiedenis, Godsdienstleer,
Godsdienstleer,Kunstgeschiedenis,
Kunstgeschiedenis,Wijsgeerige
Wijsgeerigepropaedeuse
propaedeuse
handenarbeid,
de programma's
programma's dezer
dezer Gymnasia
Gymnasiavoor.
voor.
handenarbeid, vrouwelijke
vrouwelijke handwerken
handwerken komen
komen in de
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vele platgetreden
platgetreden paden
paden moeten
moeten worden
worden verlaten,
verlaten, nieuwe
nieuwe leermethoden
leermethoden en
enleermiddelen
leermiddeleningeingevele
voerd. Het
Het Academisch
Academisch Statuut
Statuut laat
laat thans
thans ruimte
ruimte voor
voor een
een opleiding,
opleiding, die
diemeer
meerdan
danvroeger
vroeger
voerd.
rekening houdt met den invidueelen aanleg
aanleg der
docenten en voor een groote
groote verscheidenverscheidenrekening
der a.s. docenten
heid in
in de
de onderwijsbevoegdheden,
onderwijsbevoegdheden, die
die de
de school
school alleen
alleen ten
ten goede
goede kan
kan komen.
komen. De
Dewaarde
waarde van
van
heid
klassieke vorming
vorming wordt
wordt in
in steeds
steedsgrooter
grooter kringen
kringen ingezien.
ingezien.Onder
Ondergunstige
gunstigeauspiciën
auspiciën
een klassieke
Als zij
zij de
degelegenheid
gelegenheidkrijgen
krijgenzich
zichrustig
rustigininde
denieuwe
nieuwe
begint de
de nieuwe
nieuwe aera
aera voor
voor de
de gymnasia.
gymnasia. Als
begint
aak,
zij blijken
blijken volkomen
volkomen berekend
berekend te zijn
zijn voor
voor de
de nieuwe
nieuwe ttaak,
te ontwikkelen,
ontwikkelen, dan
dan zullen
zullen zij
richting te
die veranderde
veranderde tijden
tijden hun
hun heb
hebben
opgelegd.
ben opgelegd.
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HET MIDDELBAAR
MIDDELBAAR ONDERWIJS
ONDERWIJS VAN
VAN 1898-1923
1898-1923
HET
DOOR
DOOR
G. BOLKESTEIN,
G.
BOLKESTEIN, Inspecteur
hetMiddelbaar
MiddelbaarOnderwijs
Onderwijs.
Inspecteur van het
.

H

et middelbaar
et
middelbaar onderwijs,
onderwijs, inindedevolgende
volgenderegels
regelsbesproken,
besproken,isishet
hetonderwijs
onderwijsaan
aanhogere
hogere
burgerscholen en
en aan
aan middelbare
burgerscholen
middelbare scholen voor
voor meisjes.
meisjes.

De Wet.
De
Op iI September
Op
1898 werd
werd het
hetmiddelbaar
middelbaaronderwijs
onderwijsnog
nogaltijd
altijd geregeld
geregeld door
door
September 1898
wet van
THORBECKE'S wet
van 2 Mei
1863, S.
S.5o,
50,zoals
zoalsdeze
deze
was
gewijûgdbij
bijde
dewetten
wetten van
van
Mei 1863,
was
gewijzigd
Junie 1876, S.
5 . 143;
1 43 ;25
25April
April1879,
1879,S.S.87;
87;15
15April
April1886,
1886,S.S.64;
64;99Mei
Mei 189°,
189o,S.
S. 78.
78. Drie van
28 Junie
van
deze wijzingen
van minimale
deze
wijûngen waren
waren van
minimale betekenis
betekenis geweest. Anders
Anders stond het
het met
metde
de „wijziging"
"wijziging"
van 25
25 April
April 1879,
1879, die
die minder
minder een
een wijziging
wijziging was,
was, dan
dan een
een aanvulling
aanvulling door
door een
een nieuwe
nieuwe wet.
wet.
van
Daze nieuwe wet van
KAPPEYNE VAN
COPPELLO regelde
vanKAPPEYNE
VAN DE
DECOPPELLO
aantal heterogene
heterogene onderwerpen,
onderwerpen,
Dzze
regelde een aantal
het
middelbaar onderwijs
onderwijs betreffende.
eerste was
was het
het voornaamste
voornaamste artikel:
artikel: het
het tweede
tweede
het middelbaar
betreffende. Het
Het eerste
en derde lid
lid van
van artikel
artikel 33
33 der
der lager-onderwijswet
lager-onderwijswet van
van 1878
1878werd
werdook
ookvan
vantoepassing
toepassingverklaard
verklaard
op de leraren
leraren van middelbare scholen;
scholen; ook
ook aan
aan dezen
dezen werd
werd dus
dus daardoor
daardoor voorgeschreven
voorgeschreven zich
ûchtete
onthouden „van
"van iets te leeren,
leeren, te
te doen
doen of
of toe
toe tetelaten
latenwat
wat strijdig
strijdig isis met
metden
deneerbied,
eerbied,verschulverschuldigd
aan de
de godsdienstige
godsdienstige begrippen
begrippen van
van andersdenkenden".
andersdenkenden". En
van den
den beginne
beginne af
af werd
werd
digd aan
En van
middelbareschool
schoolnagenoeg
nagenoegalgemeen
algemeendedepraktijk
praktijkgevolgd
gevolgdvan
vanhet
hetlager
lager
in dezen
dezenook
ookin in
dede
middelbare
de bekende
ûn werd
werd gelezen,
gelezen, alsof
alsof de
de woorden
woorden „den
"deneerbied,
eerbied,verschuldigd
verschuldigd
onderwijs, waarbij
waarbij de
bekende zin
aan" er niet
aan"
niet in
invoorkwamen;
voorkwamen; men
menonthield
onthieldzich
zichbijbijhet
hetonderwijs
onderwijsniet
nietalleen
alleenvan
vanwat
watstrijdig
strijdig
was
eerbied verschuldigd
verschuldigd aan
aan de
de godsdienstige
godsdienstigebegrippen
begrippenvan
vanandersdenkenden,
andersdenkenden,
was met
met de eerbied
maar -rigoristieser
rigoristieser
dan
wetbepaalde
bepaaldevan
- van
alles
strijdig
wasmet
metdedegodsdienstige
godsdienstigz
maar
dan
dede
wet
alles
watwat
strijdig
was
van andersdenkenden.
andersdenkenden.Een
Eenpraktijk,
praktijk,begrijpelik
begrijpelik bij
bij het
hetlager
lageronderwijs,
onderwijs,werd,
werd,minder
minder
begrippen van
begrijpelik,
zonder nadere
begrijpelik, zonder
nadere overweging bij
bij het
het middelbaar
middelbaar onderwijs
onderwijs nagevolgd.
nagevolgd.
Nauwkeuriger
Nauwkeuriger dan
dan hierboven
hierboven gesproken:
gesproken: op
op 1I September
September 1898
1898 werd
werd dus
dus feitelik
feitelik het
het
middelbaar
middelbaar onderwijs
onderwijs geregeld
geregeld door
door de
degrote
grotewet
wetvan
van THORBECKE
THORBECKE en
en de
de kleine
kleine wet
wet van
van KAPPEYNE.
KAPPEYNE.
Zo is de
de toestand
toestand - na vijf
vijf en
en twintig
twintigjaren
jaren - nog.
nóg.
Maar
vele
veranderingen
heeft
Maar vele veranderingen heeft THORBECKE'S
THORBECKE'S wet
wet in
in de
de loop
loop dezer
dezer vijf
vijf en
en twintig
twintigjaren
jaren
ondergaan. De
Delapidaire
lapidairestijl
stijlvan
van
Thorbeckiaansewetten
wettenis isnog
nogmaar
maarininenkele
enkeleartikelen
artikelen
ondergaan.
dede
Thorbeckiaanse
Detoenemende
toenemendesamengesteldheid
samengesteldheidvan
vandedemaatschappij
maatschappij openbaart
openbaart zich
ûch ook
ookop
op
overgebleven. De
zo min
minalsalsenige
enigeandere
anderewet,
wet,kunnen
kunnenook
ookdedeonderwijswetten
onderwijswettenontkomen
ontkomen
onderwijsterrein; en
onderwijsterrein;
en zo
aan
noodzakelikheid van de regeling
regeling van
van allerlei
allerlei biezonderheden,
biezonderheden, die
die sommige
sommigewetsartikelen
wetsartikelen
aan de
de noodzakelikheid
tot ware
ware doolhoven
doolhoven van
óókvan
vanbiezonderheden
biezonderheden
tot
van bepalingen
bepalingenmaken.
maken.Maar
Maardeze
dezeregeling
regeling- bok
- heeft
heeft tot
tot gevolg
gevolgeen
eentweede
tweedeverschil
verschiltussen
tussen
wetten
van
vroegere
vanlatere
lateretijd:
tijd:
de de
wetten
van
vroegere
enen
diedie
van
de
grotere veranderltkheid
veranderltkheid der
der wetten
wettenvan
van de
denieuwere
nieuweretijd:
tijd: THORBECKE'S
THORBECKE'S wet
wet werd
werd tussen
tussen
de grotere
1863 en
en 1898
1898viermaal
viermaal,; maar
maar tussen
tussen 1898
18g8en
en1923
1923tienmaal
tienmaalgewijzigd!
gewijûgd!
Van deze
deze tienmalige
tienmalige wijziging
wijziging worde
worde slechts
slechtshet
hetvoornaamste
voornaamstegenoemd.
genoemd.
Van
Een principiële
principiële wijziging
wijziging werd
werdna
na1898
1898inindedemiddelbaar-onderwijswet
middelbaar-onderwijswetgebracht
gebrachtdoor
door
Een
de
de wet
wet van
van 22
22 Mei
Mei 1905,
1905, S.
S. 141,
141, houdende
houdende wijziging
wijûging en
en aanvulling
aanvulling der
der wet
wet tot
totregeling
regelingvan
van
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hoger onderwijs:
onderwijs: de
de gehele
gehelePolytechniese
Polytechnieseschool,
school,met
met
wat
daarmede
samenhing,werd
werd
het hoger
al al
wat
daarmede
samenhing,
de middelbaar-onderwijswet
middelbaar-onderwijswet gelicht
gelicht en
en als
als Techniese
TechnieseHogeschool
Hogeschoolnaar
naardedehoger-onderwijshoger-onderwijsuit de
Voor wie
wie de geschiedenis
KUYPER. Voor
geschiedenis der
der
overgebracht. Deze
Deze wetswijziging
wetswijziging was
was van
van DR.
DR. KUYPER.
wet overgebracht.
Nederlandse onderwijswetgeving
onderwijswetgeving in
wordt deze
deze wetswijziging
wetswijziging van
van 1905
Ig05 tot
tot een
Nederlandse
in dezen
dezen kent, wordt
stuk kultuurgeschiedenis.
kultuurgeschiedenis. Krachtige pogingen
pogingen waren
waren reeds
reeds in
in 1863
1863 gedaan
gedaan om
om de
de Polytechniese
Polytechniese
stuk
tothet
hethoger
hogeronderwijs
onderwijste te
rekenen.
stuitten
afde
optegenstand
de tegenstand
van THORBECKE,
school tot
rekenen.
Ze Ze
stuitten
af op
van THORBECKE,
aan het
het polytechnies
polytechniesonderwijs
onderwijs het
hetpredikaat
predikaat van
van hoger
hoger niet
nietwilde
wildetoekennen,
toekennen,omdat
omdathet
het
die aan
"de vormende
vormende kracht
kracht van
van de
de studie
studieder
derklassieke
klassiekeoudheid".
oudheid".En
Eneen
een amenamengrondslag miste „de
als grondslag
d, ment STORM
STORM VAN
om om
de de
Polytechniese
hoger onderwijs
onderwijs
VAN'S-GRAVESANDE
'S-GRAVESANDE
Polytechnieseschool
schoolnaar
naar het
het hoger
THORBECKE'S tegenstand
In1863
1863
te brengen,
brengen,viel
vielinin1863
1863nanaTHORBECKE'S
over te
tegenstandmet
met39
39 tegen
tegen 26 stemmen. In
THORBECKE had
de kennis
kennisder
derexakte
exakte
het open
openoog,
oog,dat
datTHORBECKE
vermocht het
hadvoor
voor de
de ontwikkeling van de
wetenschappen, hem nog
nog niet
niet tot
toteen
eenbetere
beterewaardering
waarderingvan
vanhet
hethoger
hogertechnies
techniesonderwijs
onderwijstete
wetenschappen,
Ditbleef
bleefna
naeen
een40
40jaar
jaarvoorbehouden
voorbehoudenaan
aaneen
eenininalalzijn
zijndenken
denkendogmaties-theologies
dogmaties-theologies
brengen. Dit
staatsman, als
alsKUYPER
KUYPER was. Het
Het„neen"
"neen"van
vanTHORBECKE
THORBECKE en
het „ja"
"ja"van
vanKUYPER
KUYPER was
was
staatsman,
en daarna het
triomfvan
vande
deexakte
exaktewetenschappen.
wetenschappen. Maar
Maartot
totdie
dieoverwinning
overwinningwas
was het
het in
in 1905
Ig05 niet
nietgegeeen triomf
niet een
eenveertig
veertigjaren
jarenH.B.S.-onderwijs
H.B.S.-onderwijsdaaraan
daaraanhadden
haddenmedegewerkt.
medegewerkt.
komen, indien niet
Bij een geheel
geheel andere
andere wetswijziging
wetswijziging bleek
bleek de
de kracht
kracht van
van het
hetmiddelbaar
middelbaar onderwijs
onderwijs op
op
Bij
geheel andere
andere wijze.
wijze. Tientallen
Tientallen van
van jaren,
jaren, na
na 1863,
1863,had
hadhet
hetorthodox-Protestantse
orthodox-Protestantse en
enhet
het
geheel
Katholieke deel
deel van
van ons
ons volk
volktegenover
tegenoverhet
hetmiddelbaar
middelbaar onderwijs
onderwijs zich
zichop
opeen
eenafstand
afstand
gelovig Katholieke
gehouden; het wenste,
wenste, meer
meer of
of minder
minder bewust,
bewust, zijn
zijn kinderen
kinderen te
te houden
houden buiten
buiten de
de sfeer
sfeer van
van
gehouden;
het in hoofdzaak
hoofdzaak wiskundig
wiskundigen
ennatuurwetenschappelik
natuurwetenschappelikonderwijs,
dat
op
de
hogere
burgerschool
onderwijs, dat op de hogere burgerschool
In 1898
18g8telde
teldehet
hetmiddelbaar
middelbaaronderwijs
onderwijs dan
dan ook
ooknog
nogmaar
maaréén
éénbiezondere
biezondere
werd gegeven.
gegeven. In
werd
hogere burgerschool,
burgerschool, de bekende
bekende school te
te Rolduc.
Rolduc. Maar
Maar én
éneen
eenbetere
beterewaardebepaling
waardebepaling van
van
hogere
techniese en
ennatuurwetenschappen,
natuurwetenschappen,énéndedeeisen
eisen
vandedemaatschappij,
maatschappij,waarin
waarindeze
dezewetenschappen
wetenschappen
techniese
van
steeds grotere
grotere invloed
invloed oefenden,
oefenden,brachten
brachteninindedehouding
houdingvan
vanhet
hetgenoemde
genoemdedeel
deelvan
vanons
onsvolk
volk
langzamerhand
dat het
het zonder
zonder middelbaar
middelbaar onderwijs
onderwijs niet
niet langer
langer ging.
ging.
langzamerhand verandering.
verandering. Het zag in, dat
hield ook
ook hier
hier weer
weer de
de natuurlike
natuurlike ontwikkeling
ontwikkeling van
van het
het onderonderVoorliefde voor het gymnasium hield
wijs
tegen; maar
maar ook hier weer
weer zonder
zonder blijvend
blijvend gevolg.
gevolg. Na
Na1888
18g8begint
beginthet
hetbiezonder
biezonder
wijs een tijd tegen;
middelbaar
tweede, in
in 1901
IgOI de
de
middelbaar onderwijs
onderwijszich
zich langzaam
langzaamtete ontwikkelen;
ontwikkelen;in
in Igoo
1900 ontstond
ontstond de tweede,
derde,
Ig05 de
de vierde
vierde biezondere
biezondere hogere
hogere burgerschool.
burgerschool. Een
Een nieuwe
nieuwe wetswijziging
wetswijziging in
in 1909
Igog
derde, in 1905
was
logies gevolg
gevolg van
van deze
dezeontwikkeling,
ontwikkeling, eenmaal
eenmaal gegeven
gegeven de
dehoofdlijnen,
hoofdlijnen, waarin
waarin zich
zich
was het logies
de Nederlandse
Nederlandse onderwijswetgeving
onderwijswetgeving sinds
sindsMACKAY'S
MAcJ{AY'S wet
18go bewoog.
bewoog. Een
Eenbelangrijk
belangrijk
wet van
van 1890
aantal
hogere burgerscholen
burgerscholen geheel te onderhouden,
onderhouden, ging
gingde
dekracht
krachtvan
van het
hetpartipartiaantal biezondere
biezondere hogere
kulier
te boven:
boven: HEEMSKERK'S
HEEMsKERK's wetwet
vanvan
14 14
Junie
IgOg,
bracht de
de eerste
eerste
kulier initiatief te
Junie
1909,S.S.173,
173, bracht
subsidieën
wet twee
twee nieuwe
nieuwe
subsidieën aan
aanhet
het biezonder
biezonder middelbaar
middelbaaronderwijs.
onderwijs. Ingelast
Ingelast werden
werden in
in de wet
artikelen
45ter van
van grote
grote omvang,
omvang, waarvan
waarvan de
de hoofdzaak
hoofdzaak luidde
luidde:: „Aan
"Aan de
de besturen
besturen
artikelen 45bis
45bis en 45ter
van bijzondere hoogere
hoogste vijfjarigen
vijfjarigen cursus
cursus
hoogere burgerscholen
burgerscholen met
met tenminste
tenminste driejarigen en ten hoogste
subkan
een tijdvak,
tijdvak, overeenkomende
overeenkomende met
met den
den duur
duur van
vanhet
hetaantal
aantalleerjaren,
leerjaren, subkan door
door Ons voor een
sidie uit
uit's'sRijks
Rijkskas
kasworden
wordentoegekend".
toegekend".
subsidiebepalingen
HEEMSKERK'S wet van
van
DeDe
subsidiebepalingen
vanvan
HEEMSKERK'S
r90g
herhaaldelik wijziging ondergaan,
ondergaan, de wettelike
wettelike bepalingen,
bepalingen, zo
zo goed
goedals
als
1909 hebben sindsdien herhaaldelik
de daarmede
daarmede samenhangende
samenhangende Koninklike
Koninklike Besluiten;
Besluiten;dedelaatste
laatstewijziging
wijzigingbracht
brachtde
dewet
wetvan
van2020
Mei 1922,
1922,S.S.367,
367,door
doorminister
minister
Eris
reeks van
DEDEVISSER
VISSER tot stand gebracht. Er
is in deze reeks
van subsidiewijzigingen na 1909
r909 tweeërlei
tweeërlei richtingslijn
richtingslijn te
te zien.
zien.Steeds
Steedsgroter
groterwerden
werdenvooreerst
vooreerstdedebijdragen
bijdragen
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van de publieke
van
publieke kas
kas aan
aan de
de kosten
kosten van
van het
hetbiezonder
biezondermiddelbaar
middelbaar onderwijs;
onderwijs; zelfs
zelfs wordt
wordt door
door
de wet van 20 Mei 1922;
1922, die art. 45
de
der
middelbaar-onderwijswet
deed
vervallen,
zodat
novies
der
middelbaar-onderwijswet
deed
vervallen,
zodat
45
gi!m~entebesturen ook
ook het
h~t biezonder
biezonder middelbaar
middelbaar onderwijs
onderwijs mogen subsidiëren,
provinciale
provinciale en gemeentebesturen
de
mogelikheid geschapen,
geschap~n, dat
dat dit
dit onderwijs
onderwijs geheel
geheel komt
komt ten
ten laste
lasteder
derpublieke
publiekekas.
kas.Maar
Maar
de mogelikheid
daarnaast
deze wetsontwikkeling
wetsontwikkeling een
andere richtingslijn:
richtingslijn: steeds
steeds kleiner
kleiner werd
werd de
de
daarnaastloopt
loopt in
in deze
een andere
vrijheid
het biezonder
biezonder gesubsidiëerd
gesubsidiëerd middelbaar
middelbaar onderwijs.
onderwijs. Tussen
Tussenbeide
beidelijnen
lijnenbestaat
bestaat
vrijheid van
van het
kausaal verband.
kausaal
Het is dan
dan ook
ook juist
juist op
op het
het terrein
terrein van
van het
hetmiddelbaar
middelbaar onderwijs,
onderwijs, dat
dat het
het eerst
eerst duidelik
duidelik
een nieuwe
nieuwe schoolstrijd
schoolstrijdvoorspeld
voorspeldwerd,
werd,nunu
oude
tussen
openbaarenenbiezonder
biezonderonderwijs
onderwijs
dede
oude
tussen
openbaar
toch eigenlik
eeneen
algemene
„Rijkschool";
toch
eigenlik geëindigd
geëindigd isisinin
algemene
"Rijkschool";dedestrijd
strijdvoor
voordede„vrijheid
"vrijheidvan
van
het middelbaar
middelbaar onderwijs".
onderwijs". Het is
is hier
hier niet
nietde
deplaats
plaatsdeze
dezeleus
leusvan
vandedetoekomst
toekomstininhaar
haarvóór
vóór
en tegen
tegen te
te ontleden;
ontleden; hier
hier wordt
wordt in
indezen
dezenslechts
slechtsgeschiedenis
geschiedenisgeschreven.
geschreven.
Nog één
één wijziging
wijziging in
in de
demiddelbaar-onderwijswet
middelbaar-onderwijswet worde
worde vermeld,
vermeld, nu niet
niet een
een van
van
systematiese,
wdke de
de Techniese
Techniese Hogeschool
Hogeschool betrof,
betrof, noch
noch een
een van
van politieke,
politieke, als
als die
die
systematiese, als
als die welke
waarin
vervat waren,
waren, maar
maar een van
van paedagogiese
paedagogiese aard.
aard. Onder
Onder minister
minister
waarin de subsidiebepalingen vervat
CORT
LINDEN
voorbereid,
kwam
onder
dedewet
1920,
CORTVAN
VANDER
DER
LINDEN
voorbereid,
kwam
onderminister
minister DE
DEVISSER
VISSER
wetvan
van II Maart 192o,
a. 106,
106, tot stand,
stand, welke
nu toe
toe een
een staatsexamen
staatsexamen te
te achten,
achten,
welke het
het eind~xamen
eindexamen der
der H.
H. B. S., tot nu
tot een gedeeltelik schoolexamen
schoolexamen omvormde; de
devolle
vollenadruk
nadrukmoet
moethierbij
hierbijvallen
vallenop
ophet
hetwoord
woord
„gedeeltelik". Tegenstand ondervond deze wijziging
"gedeeltelik".
wijziging bij
bij een
een grote
grote meerderheid
meerderheid van
van de
de leraren,
leraren,
die vreesden, dat het peil van
examens door de
de nieuwe
nieuwe maatregel
maatregel zou
zouzakken,
zakken, én
éndoordat
doordat
van de
de examens
nu iedere
iedere school
school voor
voor een
eendeel
deelaan
aaneigen
eigenkracht
krachtwerd
werdtoevertrouwd,
toevertrouwd, én
éndoordat
doordatde
deleraren
leraren
niet mee
meerr de gelegenheid
gelegenheid kregen,
kregen, als
als inindedestaatskommissies,
staatskommissies,elkaars
elkaars werk
werk te
te leren
lerenkennen
kennenen
en
te beoordelen
beoordelen en ook
ook daardoor
daardoor eigen
brengen. De
Devoorstanders
voorstanders wezen
wezenop
op
eigen werk
werk omhoog
omhoog te
te brengen.
aan de
de scholen
scholen geschonken
geschonken werd,
werd, om
om eigen
eigenonderwijs
onderwijs meer
m~er
de gedeeltelike
gi!deeltelike vrijheid,
vrijheid, die
die nu aan
naar
b~ste inzicht in
in te
te richten.
richten.Dat
Datzulk
zulkeen
eennieuw
nieuwingrijpende
ingrijpendemaatregel
maatregeleerst
eerststroef
stroef
naar eigen
eigen beste
liep en allerlei
allerlei onvoorziene
onvoorziene mozilikheden
moûlikh~den gaf,
te begrijpen.
begrijpen. Toch
Toch isis de
denieuwe
nieuweregeling
regelingmet
met
gaf, is te
haar algemeen
algem~en schriftelik examen
exam~n en
en haar
haar individueel mondeling
mondeling examen
examen een
een gelukkige
gelukkige poging
poging
go~d~ in
in de
d~ redenering
red::nering van
vanvoorvoor-en
entegenstanders
tegenstandersvan
vaneen
eenschoolexamen
schoolexamen
te achten,
achten, om
om het goede
bijeen te
houd~n. Slechts
Slechtsblijve
blijvehet
hetalgemeen
algem~enschriftelik
schriftelik examen
examen bewaard;
b~waard; viel dit
dit weg,
weg, het
het
te houden.
ware zeer tot
tot nadeel
nadeel van
vanhet
hetmiddelbaar
middelbaaronderwijs.
onderwijs.
ware

s..

middelbaar-onderwijswet zelf,
zelf,brachten
brachtenverandering
verandering
Maar niet alleen wijzigingen
wijzigingen in
in de
demiddelbaar-onderwijswet
Maar
de wettelike
wettelike positie
positievan
vanhet
hetmiddelbaar
middelbaaronderwijs.
onderwijs.
in de
ooitbij
bijhet
h~tmiddelbaar
middelbaaronderwijs
ond~rwijskon
kongesproken
gesprokenworden
worden van
van één
éénverlangen,
verlangen, dat
dat allen
allen
Als ooit
b~zielde, die bij
bij dat
datonderwijs
onderwijs werkzaam
werkzaam waren,
waren, dan
dan isis het
hetgeweest
geweesthet
hetverlangen
verlangenom
omvoor
voorde
de
bezielde,
b~zitters van het
h~t einddiploma der H.B.S.
m~t 5-j.
5-j.c.c.het
hetrecht
rechtteteverkrijgen,
verkrijgen, examens
examens te
te mogen
mogen
bezitters
H.B.S. met
te promoveren
promoveren in de
de fakulteiten
fakulteiten der
der geneeskunde
geneeskunde en
en der
der wiswis-en
ennatuurkunde.
natuurkunde.
afleggen en te
Het verhaal
verhaal van
vande
depogingen,
pogingen,om
om dit
ditrechtte
rechtte verkrijgen,
verkrijgen,isis een
een stuk onderwijsgeschiedenis
onderwijsgeschiedenis
op zich zelf.
zelf. De
Deplaats
plaats ontbreekt
ontbreekt dit
dit hier
hiertetedoen.
doen.Uitdrukkelik
Uitdrukkelik worde
worde vastgesteld,
vastgesteld, hoe
hoe de
de
alseen
eenaangedaan
aangedaan onrecht.
onrecht. Dieper
H.B.S., wat
wat haar
haar lang
lang onthouden
onthouden werd,
werd, steeds
steedsgevoelde
gevoeldeals
H.B.S.,
opgevat, was
was de
de roep
roep om het
het ius
ius promovendi
promovendi der H.B.S.
H.B.S. een
een deel
deel van
van de
de strijd,
strijd, die
die de
de natuurnatuurde desonkundigen,
desonkundigen,erkend
erkend tete worden
worden als
als de
degelijke
gelijke
voerden om,
om,ook
ook en
en vooral bij
bij de
wetenschappen voerden
der geestelike
geestelike wetenschappen.
wetenschappen.
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In
1917 werd
werd het
het begeerde
begeerde doel
doel bereikt.
bereikt. Voorbereid
Voorbereid door
door een
een petitionnement
petitionnement van
van alle
alle
In 1917
betrokkenen,
dat tot
totstand
standwerd
werdgebracht
gebrachtdoor
doorde
deVereniging
Verenigingvan
vanLeraren
Lerarenbij
bijhet
hetmiddelbaar
middelbaar
betrokkenen, dat
onderwijs, vond MR.
MR. J.
LIMBURG met
enige andere
andere leden
leden der
derTweede
TweedeKamer
Kamereindelik
einde lik
onderwijs,
J.LIMBURG
met enige
een
gunstige atmosfeer
atmosfeer voor
voorzijn
zijninitiatief-voorstel,
initiatief-voorstel,waardoor
waardoorkrachtens
krachtens de
deeerste
eerstealinea
alinea
een gunstige
van
een nieuw
nieuwart.
art.133133
hoger-onderwijswet werd
werd toegelaten
toegelaten tot
tot „de
"deexamens
examens
van een
derder
hoger-onderwijswet
in de
en der
in
de faculteiten
faculteiten der
der geneeskunde
geneeskunde en
der wiswis- en
en natuurkunde",
natuurkunde", hij,
hij, die
diein
inhet
het bezit
bezit is
is
"van
een getuigschrift
getuigschrift van
van met
met goed
goedgevolg
gevolgafgelegd
afgelegdeindexamen
eindexamen van
van de
dehoogere
hoogereburgerburger„van een
scholen
vijfjarigen cusus". Een
Een statige
statige stroom
stroom van
van adressen
adressen aan
aan de
deStaten-Generaal
Staten-Generaalhad
had
scholen met vijfjarigen
dit voorstel
voorstel gesteund, voorop
voorop die
die van
van de
de Koninklike
Koninklike Akademie
Akademie van
van Wetenschappen
Wetenschappen en
envan
vande
de
Senaten der
der Universiteiten.
Universiteiten.Meesterlik,
Meesterlik,door
doorde
dekorte,
korte, krachtige
krachtige weergave
weergave van
van alle
alle argumenten,
argumenten,
Akademie
was vooral het stijlvolle
stijlvolle adres
adres van de wiswis- en
en natuurkundige
natuurkundige afdeling van de }Koninklike
oninklike Akademie
van
het pectus
pectus quod
quod disertum
disertum facit
facit 1)
Door de
de beleidvolle
beleidvolle
van Wetenschappen;
Wetenschappen; iets van het
bleek hier.
hier. Door
1) bleek
MR. LIMBURG
verdediging van
van MR.
LIMBURG werd
voorstel in de
de beide
beide Kamers
Kamers aangenomen;
aangenomen; de
de Eerste
Eerste
werd het voorstel
Kamer
op de
de dag,
dag, dat
datde
deVereniging
Verenigingvan
vanLeraren
Lerarenhaar
haarvijftigjarig
vijftigjarigbestaan
bestaanvierde;
vierde;
Kamer deed
deed het op
was, geen
geen betere
betere gave.
gave. Ook
Ook ininhet
hetkorte
korteverhaal
verhaal
voor
onderwijsvereniging, als
voor een onderwijsvereniging,
als zij
zij toen was,
de geschiedenis
geschiedenis van
van het
hetmiddelbaar
middelbaar onderwijs
onderwijs in de
de laatste
laatste vijf
vijf en
en twintig
twintig
van dit hoofdfeit
hoofdfeit uit
uit de
jaar, mag
naam niet ontbreken.
ontbreken. Het
Het voorstel
voorstel van
van MR. LIMBURG
LIMBURG was
ontstaan in de
de
jaar,
mag nog
nog één naam
was ontstaan
"Nationale
Vereeniging ter
verkrijging van
wettelijke gelijkstelling
Nederland en
en in
in de
de
„Nationale Vereeniging
ter verkrijging
van wettelijke
gelijkstelling in
in Nederland
Koloniën
klassieke en niet-klassieke
niet-klassieke opleiding
opleiding als
als voorbereiding
voorbereiding tot de
de studie
studieaan
aaneene
eene
Koloniën van klassieke
Universiteit of Hoogeschool".
Hoogeschool". Deze
lange naam
naam is een
een kort
kort program.
program. De
De Vereniging
Vereniging werd
werd
Universiteit
Deze lange
opgericht in 1917.
1917. Haar
Haar oprichter
oprichter was
was PROF.
Wie LIMBURG'S
PROF. DR. J. HAMBURGER te Groningen. Wie
naam
noemt, behoort
behoort ook
ook die
die van
van HAMBURGER
dezen te
te kennen.
kennen.
naam in
in dezen noemt,
HAMBURGER in dezen
strijd om
promovendi der
der H.B.S. is
is 1917
1917 geen
geen eindpunt.
eindpunt.
Maar
Maar in
in de
de strijd
om het ius promovendi
De wet
wet tot
totwijziging
wijzigingenen
aanvullingderder
hoger-onderwijswet, van
van I1 I Junie
Junie 1921,
aanvulling
hoger-onderwijswet,
S. 782,
782, formuleerde
formuleerde de
de tweede
tweede alinea
alinea van art.
art. 133
133 dezer
dezer wet aldus,
aldus, dat
dat de
de bezitters
bezitters van het
het
ookworden
wordentoegelaten
toegelaten„tot
"tot
het
afleggender
derExamens
€xamens
einddiploma
H.B.S. met
met5 5j.j.c.c.ook
einddiploma der
der H.B.S.
het
afleggen
in de
de vereenigde
vereenigdefaculteiten
faculteitender
derrechtsgeleerdheid
rechtsgeleerdheiden
ender
derletteren
letterenenenwijsbegeerte
wijsbegeertebetreffende
betreffende
de studie van den Oost-Indischen
Oost-Indischen Archipel,
Archipel, als
als mede
mede tot
tothet
hetafleggen
afleggender
derexamens
examens in
inde
deververder wiswis- en
ennatuurkunde
natuurkunde en
ender
derletteren
letterenen
enwijsbegeerte".
wijsbegeerte".Het
Hetnieuw
nieuwAkaAkaeenigde faculteiten der
demies Statuut
Statuut werkt
werkt deze
deze bepaling
bepaling uit.
uit. Zo
Zowerd
werdhet
hetius
iuspromovendi
promovendider
derH.B.S.,
H.B.S.,waarvan
waarvan
demies
wet-LIMBURG dedegrondslagen
Haar leerlingen
leerlingen
de wet-LIMBURG
grondslagenlegde
legdeinin1917,
1917,in
in 1921
1921 opnieuw uitgebreid. Haar
werden toegelaten
toegelaten tot de
de Indiese
Indiese en
en tot
totde
deIndologiese
Indologieseexamens
examens enerzijds,
enerzijds, anderzijds
anderzijds tot
tot de
de
werden
universitaire examens in zowel
natuurkundige als
als de
de sociale
socialeaardrijkskunde.
aardrijkskunde. Zo
Zo isis voor
voorde
de
universitaire
zowel de natuurkundige
bezitters van
van een einddiploma
einddiploma H.B.S.
H.B.S. 55 j.c.
promotie in
in de
defakulteit
fakulteit der
derletteren
letterenen
enwijswijsbezitters
j. c. de
de promotie
begeerte mogelik
mogelik geworden,
geworden, en
en schenkt
schenkt het
hetdoctoraal
doctoraal examen
examen inindedesociale
socialeaardrijkskunde
aardrijkskunde
begeerte
hun de
de onderwijsbevoegdheid
onderwijsbevoegdheid zowel
zowel voor
voor de
de aardrijkskunde
aardrijkskunde als
voor de
de geschiedenis.
gesch:edenis.
hun
als voor
In deze
deze feiten van
van 1917
1917 en
en 1921
1921 ligt
ligteen
eenontwikkelingsgeschiedenis.
ontwikkelingsgeschiedenis. De strijd
strijd om
om de
de
"Gleichberechtigung" van
einddiploma van
van alle
alle inrichtingen
inrichtingen voor
voorvoorbereidend
voorbereidend hoger
hoger
„Gleichberechtigung"
van het einddiploma
onderwijs, isis de
stuk ontwikkelingsgang
ontwikkelingsgang der wetenschappen. Zoals
Zoals de
destand
standder
der
onderwijs,
de reflex van een stuk
wetenschappen nu is, zijn
zijn zij
zij teteonderscheiden
onderscheideninindrie
driegroepen
groepennaar
naarhet
hethoofdobjekt
hoofdobjektvan
vanhaar
haar
wetenschappen
belangstelling: de
de menselike
menselike geest,
geest, de natuur,
natuur, de maatschappij.
maatschappij. Het heeft
heeft eeuwen
eeuwen geduurd
geduurd
belangstelling:
de geestelike
geestelikewetenschappen
wetenschappen dedenatuurwetenschappen
natuurwetenschappen als
alsharer
harergelijkwaardig
gelijkwaardigwilden
wilden
eer de
r)
I)
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= de diepe overtuiging,
overtuiging, die
die welsprekend
welsprekend maakt.
maakt.

—

erkennen; geestelike
geestelike aanmatiging
aanmatlgmglaait
laaitbij
bijdedebeoefenaren
beoefenarender
dereerstgenoemde
eerstgenoemdenog
nogtelkens
telkensop,
op,
erkennen;
sterker naar
naar mate
mate de
de natuurwetenschappen
natuurwetenschappen hun
hun meer
meer vreemd
vreemd zijn.
zijn.Maar
Maarook
ookdedemannen
mannen
te sterker
natuurwetenschappen plegen
jongste der drie
drie zusters
zusters als
als Assepoes
Assepoes tetebejegenen:
bejegenen:dede
der natuurwetenschappen
plegen de
de jongste
maatschappijleer achten
volwaardig. De strijd
strijd om
omdedenatuurwetenschappen
natuurwetenschappenmocht
mocht
maatschappijleer
achten zij
zij niet
niet volwaardig.
anders tot lering dienen.
dienen. Echter
Echter is de
de toekomst
toekomst in
in dezen
dezen niet
nietduister.
duister.En
Eneen
eenonderwijsonderwijshun anders
regeling, die toekomstwerk
toekomstwerk wil leveren,
leveren, moge
moge er
er rekening
rekening mede
mede houden.
houden. Zoals
Zoalsererdrieërlei
drieërlei
regeling,
er drieërlei
drieërlei hoger
hoger onderwijs,
onderwijs, in de
de humaniora,
humaniora, in
in de
de exacte,
exacte, in
indede
wetenschap is ontstaan,
ontstaan, zij
zij er
wetenschap
aanduidingen). De stichekonomiese wetenschappen (ook
(ook hier
hier zijn
zijn woorden
woorden slechts gebrekkige
gebrekkige aanduidingen).
stichvan handelshogescholen
handelshogescholen en
enhandelsfakulteiten
handelsfakulteiten isiseen
eenfeit
feitvan
vanhistoriese
historieseontwikkeling.
ontwikkeling.
ting van
Gelijke tred hiermede
hiermede houde
houde de
de stichting
stichtingvan
vandrieërlei
drieërleischolen
scholenvan
van voorbereidend
voorbereidend hoger onderGelijke
van voorbereiding
voorbereiding tot
tot de
destudie
studieder
dergeestelike,
geestelike,natuurnatuur-enenmaatschappijwetenschappen,
maatschappijwetenschappen,
wijs: van
elk dezer
dezer scholen met
met een
een eigen centrum van onderwijs. Maar
Maar ook met
met de
de erkenning,
erkenning, dat
dat elk
elk
in staat
staat isis voorbereidend
voorbereidend hoger
hoger onderwijs
onderwijs te geven,
geven, dat
dat isis haar
haar leerlingen,
leerlingen, door
door
dezer scholen in
hoofdvakken, die het
het leerplan
leerplan der
der school
school vormen,
vormen, vatbaar
vatbaar te maken
maken voor
voor eigen beoefening
de hoofdvakken,
"Gleichder wetenschap onder
onder leiding
leiding van
van een
een universiteit
universiteit of
of hogeschool.
hogeschool. Zó
zó beschouwd, is de „Gleichzelf sprekend.
sprekend. Verzet
Verzet er
er tegen
tegenis,
is,voor
voorwie
wie de
de hoofdlijnen
hoofdlijnenvan
vande
deontwikkeontwikkeberechtigung" van zelf
der wetenschappen
wetenschappen ziet, verzet
verzet tegen
tegen wat
wat niet
niet meer
meer tegen
tegentetehouden
houdenis;
is;inindedepregnante
pregnante
ling der
zin van
van het
het woord
gegevendedeaktie
aktieinindedewetenschappen
wetenschappen zelf
zelf gelegen
gelegen -reaktionnair.
reaktionnair.
zin
woord -gegeven
beschouwd is de geschiedenis van
iuspromovendi
promovendi der
der H.B.S.
H.B.S. meer
meer dan
dan een biezonder
biezonder
Zó beschouwd
van het ius
voor beoefenaars
beoefenaars der
der onderwijsgeschiedenis,
onderwijsgeschiedenis, en
en ziet
zietmen
menhet
hetverdere
verdereverloop
verloopdezer
dezer
feit slechts voor
ontwikkeling
gerustheid tegemoet. Een
Een samenstel
samenstel van
van wetsbepalingen
wetsbepalingen kan
kan een
een ogenblik
ogenblik
ontwikkeling met
met gerustheid
tegenhouden,het
heteinde
eindeligtklaar
ligt klaarvoor
voorogen.
ogen.Slechts
Slechtslere
lerede
deH.B.S.,
H.B.S.,enenerkenne
erkenne
deze ontwikkeling tegenhouden,
moet
dezenog
noggroeien
groeienaan
aaninnerlikheid
innerlikheid als
- als
haar
gelijke:
immersook
ook
haar jongste
haar
jongste zuster
zuster-al al
moet
deze
haar
gelijke
: immers
de school,
school, die
dieonder
onderde
deverwarrende
verwarrendenaam
naamvan
van handelschool
handelschoolleeft,
deschool
schoolvan
vanhet
hetekonomiese
ekonomiese
leeft, de
onderwijs, isis tot
totvoorbereidend
voorbereidendhoger
hogeronderwijs,
onderwijs,krachtens
krachtenshet
hetobjekt
objektvan
vanhaar
haarhoofdvakken,
hoofdvakken,
Al zal
zalvoorzichtige
voorzichtigewetgeving
wetgevingmet
metdede„Gleichberechtigung"
"Gleichberechtigung"der
derH.B.S.
H.B.S.beginnen.
Qeginnen.
bekwaam.
bekwaam. Al
de
één wetswijziging
wetswijziging worde,
worde, ook
ook in
in een
een kort
kort overzicht,
overzicht, vermeld,
vermeld, ditmaal
ditmaal niet
niet in
in de
Nog één
middelbare,
de hoger-onderwijswet,
hoger-onderwijswet, maar
maar in de
de Grondwet
Grondwetzelf,
zelf,een
eenverandering
veranderingdie
die
middelbare, noch in de
elke
wetgever van het
het toekomstig
toekomstig middelbaar
middelbaar onderwijs
onderwijs in moeilikheden
moeilikheden brengt
brengt en
en reeds
reeds
elke wetgever
gebracht
hoe het
het korte
korte artikel
artikel 192,
I92, dat in de
de Grondwet
Grondwet van
van 1887
I887 het
het onderondergebracht heeft.
heeft. Men weet, hoe
I9I7veranderd
veranderdwerd
werdin
ineen
eenlangademig
langademigartikel,
artikel,aan
aanbekende
bekende
wijs regelde, bij
bij de
de wijziging
wijzigingvan
van1917
vergaderingsmoties
ongelijk. Plotseling dook in dit
dit nieuwe
nieuweartikel
artikel een
eenwettelik-ongekend
wettelik-ongekend
vergaderingsmoties niet
niet ongelijk.
erin
inwerd
werdopgenomen
opgenomen:
"Dewet
wetstelt
steltdedevoorwaarden
voorwaardenvast,
vast,waarop
waaropvoor
voor
woord op, toen de
de zin
zin er
: „De
het bijzonder
bijzonder algemeen
algemeen vormend
vormendmiddelbaar
middelbaaren
envoorbereidend
voorbereidendhooger
hoogeronderwijs
onderwijsbijdragen
bijdragen uit
uit
men kende
de
openbare kas
kas worden
worden verleend".
verleend". "Voorbereidend
hogeronderwijs"
onderwijs" - men
kende het
het
de openbare
„Voorbereidend hoger
woord in de
de onderwijs-omgangstaal;
onderwijs-omgangstaal; maar
maar waar
waar was
was de
de wettelike
wettelike omschrijving?
omschrijving? De
Dewet
wetkende
kende
hoger-,
middelbaar- en
en lager
lager onderwijs,
onderwijs, geen
geen„voorbereidend
"voorbereidendhoger
hogeronderwijs".
onderwijs".En
Enverder:
verder:
hoger-, middelbaarvoor
middelbaar onderwijs
onderwijs eiste de
de Grondwet
Grondweteen
eenonderzoek
onderzoeknaar
naarde
debekwaamheid
bekwaamheidvan
van
voor het middelbaar
de
onderwijzer, voor
voor het
hethoger
hogeronderwijs
onderwijs niet;
niet;maar
maar dan
danvoor
voorhet
hetvoorbereidend
voorbereidend hoger
hoger
de onderwijzer,
onderwijs?
herinnert schrijver
I917
onderwijs? Altemaal
Altemaalvragen.
vragen. Nog
Nog met
met voldoening herinnert
schrijver dezes
dezes zich,
zich, hoe in 1917
op
deze moeilikheid
moeilikheid gewezen
gewezen werd,
werd,alalkostte
kosttehet
hetwie
wieditditdeed,
deed,dedeongegronde
ongegrondetoedichting
toedichting
op deze
van
boze bedoelingen
bedoelingen met
metsommige
sommigetakken
takkenvan
vanonderwijs
onderwijstetehebben,
hebben,wat
watechter
echtergemakkelik
gemakkelik
van boze
kon
weerlegd worden.
worden.InIn
een
adresaan
aandedeStaten-Generaal
Staten-Generaalwees
weesdedeVereniging
Verenigingvan
vanLeraren
Leraren
kon weerlegd
een
adres
375
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bij het Middelbaar
Middelbaar Onderwijs
vergeefs. In
In de
de do
do-ut-desbij
Onderwijs op
op deze
deze komende
komende moeilikheid.
moeilikheid. Te
Te vergeefs.
ut desatmosfeer van
Grondwetsherziening van 1917
1917 was
was voor
voor zulk
zulkeen
eentechniese
techniesewaarschuwing
waarschuwing
atmosfeer
van de Grondwetsherziening
geen
gehoor. De
De uitdrukking
uitdrukking voorbereidend
voorbereidend hoger
1923, komen
komen de
de
geen gehoor.
hoger onderwijs
onderwijs bleef.
bleef. Nu,
Nu, in 1923,
moeilikheden. De
hethet
wetsontwerp-DE
VISSER
De hoofdaanval,
hoofdaanval,op
opdedeoorspronkelike
oorspronkelikeredaktie
redaktievan
van
wetsontwerp-DE
VISSER
regeling van
fout van
van 1917.
1917.
tot regeling
van het
het middelbaar
middelbaar onderwijs
onderwijsgedaan,
gedaan,steunde
steunde op
op de fout
Een overzicht
overzicht van
van de
de wettelike
wettelikeregelingen,
regelingen,waaronder
waaronderhet
hetmiddelbaar
middelbaaronderwijs,
onderwijs,van
van
1898
1923 heeft
heeft geleefd,
geleefd, en
en gebloeid,
gebloeid, mag
mag niet
niet eindigen
eindigen zonder
zonder de
devermelding
vermelding van
van wat
wat
1898 tot
tot 1923
klaar
ter
behandeling
ligt:
het
wetsontwerp-DE
VISSER.
De
wordingsgeschiedenis
van
dit
klaar ter behandeling ligt: het wetsontwerp-DE VISSER.
wordingsgeschiedenis van dit
wetsontwerp is weinig minder dan vijf en twintig
twintig jaar
jaar oud; het begin
begin is
is toch
toch tetevinden
vindeninin190o,
1900,
toen minister
een"bevoegdheidskommissie"
„bevoegdheidskommissie"instelde,
instelde, wier werk werd
minister BORGESIUS
BORGESIUS een
werd opgenomen
opgenomen
hetmonumentale
monumentalerapport
rapportder
der„Ineenschakelings-kommissie"
"Ineenschakelings-kommissie" van
van 1903,
1903, welk
welkrapport
rapportzijn
zijn
in het
wettelike uitwerking
uitwerkingvond
vondininhet
hetwetsontwerp-HEEMSKERK
wetsontwerp-HEEMSKERK van
toen het
hetonbehandeld
onbehandeld
wettelike
van 1913,
1913, dat, toen
bleef, werd
werd vervangen
vervangen door
door het
het wetsontwerp,
wetsontwerp,dat
datnu
nuhet
hetkomend
komendmiddelbaar-onderwijsmiddelbaar-onderwijsliggen bleef,
staat
regelen. Een
Een bespreking
bespreking van
van dit
dit ontwerp
ontwerp isisinineen
eengeschiedkundig
geschiedkundigoverzicht
overzicht niet
niet
staat te
te regelen.
haar plaats,
plaats, en schrijver
schrijver dezes acht
acht het
het bovendien
bovendien tot
totzijn
zijnambt
ambttetebehoren,
behoren,zich
zichvan
vaneen
een
op haar
openbare
te onthouden.
onthouden.
openbare bespreking
bespreking van
van het ontwerp te
Zestig jaar
jaar lang
wet van
van a2Mei
Mei1863
1863voor
voorhet
hetmiddelbaar
middelbaaronderwijs
onderwijseen
eengoede
goede
Zestig
lang is
is de wet
Dat dit
dit niet
nietminder
minderdan
danzestig
zestigjaar
jaar isis geweest,
geweest,isisde
deroem
roemvan
vanhaar
haarauteur,
auteur,
leidsvrouw geweest. Dat
van
THORBECKE.
van THORBECKE.
-

-

De Scholen.
Scholen.
Bij de
de bespreking
bespreking van
van de
de scholen
scholenvoor
voormiddelbaar
middelbaar onderwijs
onderwijs worden
worden hier
hier eerst
eerstde
de
Bij
hogere
burgerscholen, daarna
daarna de
middelbare scholen
scholen voor
voor meisjes
meisjesbehandeld.
behandeld.
hogere burgerscholen,
de middelbare
anders opgevat
opgevat dan
dan in
in de
de gewone
gewone zin
zinder
dervertaling,
vertaling,gold
goldvan
van
De H.B.S. Enigszins
Enigszins anders
de hogere
hogere burgerschool
burgerschool „palma
"palma sub
sub pondere
pondere crescit"
crescit" 1). Immers
Immers een
"pondus", dat
dat steeds
steeds
een „pondus",
op de
de hogere
hogere burgerschool
burgerschool rustte,
gemis van
van officiële
officiële waardering.
waardering. Dit
was een
een tete
rustte, was
was het gemis
Dit was
begrijpen verschijnsel.
verschijnsel. Immers
Immers tot
totvóór
vóórkort
kortwas
washet
hetmeerendeel
meerendeelvan
vandedemannen,
mannen,die
dieininstaat
staat
begrijpen
en stad regeerden,
regeerden, van de mannen
mannen verder,
verder, die schreven
schreven en
en spraken,
spraken, op
op een
een gymnasium
gymnasiumgroot
groot
geworden; „gevormd",
"gevormd", zo zij
zij dit
dit plachten
plachten te
te noemen.
noemen.De
Dehogere
hogereburgerschool
burgerschoolkenden
kendenzij
zij niet,
niet,
geworden;
of slechts
slechts eenzijdig.
eenzijdig.Ongetwijfeld,
Ongetwijfeld,daarnaast
daarnaast stond
stondeen
eenachtbare
achtbare rij
rijvan
vanwetenschappelike
wetenschappelike
mannen, beoefenaars
beoefenaars van
wetenschappen, die hun
hun vooropleiding
vóóropleiding op
op de
de
mannen,
van natuurnatuur- en
en mediese wetenschappen,
hogere
burgerschool ontvingen; maar
maar overeenkomstig de aard van hun studie,
studie, hechtten
hechttendezen
dezen
hogere burgerschool
meer aan
aan de daad
daad dan aan
aan het
het woord.
woord. Zo
Zowas
wasdedeondeskundige
ondeskundigeopenbare
openbarebeoordeling
beoordelingvan
van
meer
de
ho'gere
burgerschool
meest
die
van
eenzijdigen.
Voeg
daarbij,
het
werd
reeds
opgemerkt,
de hogere burgerschool
die van eenzijdigen. Voeg daarbij, het werd reeds opgemerkt,
dat reeds de
de vóór-beoefening
vóór-beoefening der
der exakte
exakte wetenschappen
wetenschappen in
in vele
velereligieuse
religieusekringen
kringeneen
eenstille
stille
dat
huivering opwekte,
opwekte, en,
en,helaas,
helaas,soms
somseen
een
enkeleuitwas,
uitwas,
hierenendaar
daarinineen
eenschool
schoolgekonstateerd,
gekonstateerd,
enkele
hier
"pondie huivering schijnbaar rechtvaardigde.
rechtvaardigde. Dit
Dit waren
waren twee
tweevoorname
voornamebestanddeelen
bestanddeelenvan
van het
het „pongroeide zij.
zij. Het
Het kan
konniet
nietanders.
anders.De
Deschool,
school,die
dieinin
dus", dat de hogere burgerschool drukte. Toch groeide
haar onderwijs
trachtte te
te kristalliseren,
kristalliseren, móést
móést de
detoenemende
toenemende
haar
onderwijs de
de kennis
kennis van het moderne leven trachtte
belangstelling trekken,
trekken, nu meer
meer en
en meer
meer het
hetmoderne
moderneleven
levenzijn
zijn eigen eisen aan de jonge mensen
belangstelling
stelde. Meer
Meer en
en meer
meer liet
liet men,
men,onder
onderde
dedrang
drangder
derfeiten,
feiten,ininreligieuse
religieusekringen
kringenzijn
zijnantipathie
antipathie
het hogere-burgerschoolonderwijs
hogere-burgerschoolonderwijs varen.
onderwijs, ook voor
voor die
die
tegen het
varen.De
De behoefte
behoefte aan
aan dit onderwijs,
I)
= de
de palm
palm groeit
groeit onder
onder de
de druk.
druk.
i) =
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kringen, riep
subsidiëring van
van het
hetbiezonder
biezondermiddelbaar
middelbaaronderwijs
onderwijsin
inhet
hetleven,
leven,gelijk
gelijk omomkringen,
riep de subsidiëring
gekeerd
mogelikheid van subsidiëring
subsidiëring het
het bestaan
bestaan van
van steeds
steedsmeer
meerbiezondere
biezonderehogere
hogere
gekeerd de
de mogelikheid
burgerscholen mogelik
mogelik maakte. Voor
Voor wie
wie zijn
zijnsympathie
sympathievoor
voorde
dehogere
hogereburgerschool
burgerschool boven
boven
burgerscholen
de partijen
partijen weet te
te verheffen,
verheffen, zullen
zullen daarom
daarom de
de subsidiewetten
subsidiewetten een
eenheuglik
heuglikfeit
feitblijven,
blijven,wat
wat
niet instemming
instemming met
met elk
elkonderdeel
onderdeeldaarvan
daarvan inhoudt.
inhoudt.
toenemende aantallen
aantallen van
van hen, die
die na
na de
dehogere
hogere burgerschool
burgerschool het
het leven
leven ingingen
ingingen
De toenemende
eerste plaats
plaats bezetten,
bezetten, deed
deed allengs
allengs ook
ook de
deeenzijdige
eenzijdige openbare
openbare beoordeling
beoordeling van
van
en daarin een eerste
school ophouden.
ophouden.Haar
Haaroud-leerlingen
oud-leerlingentraden
tradenininde
deregeringszaal
regeringszaalen
enop
opdedevóórplaatsen
vóórplaatsenvan
van
de school
openbare leven.
meer werd het „pondus"
"pondus" van
van de
de school
school afgewenteld.
afgewenteld. Het
Het is
is een
een
het openbare
leven. Meer en meer
grote
kortzichtigheid, dat
voorstanders van
het gymnasiale
gymnasiale onderwijs,
onderwijs, van
van de
deklassieke
klassieke
grote kortzichtigheid,
dat vele
vele voorstanders
van het
het voorwerp
voorwerp hunner
hunner
opvoeding, zoals zij dit eemphaties
mphaties noemen,
noe men,de
dekomende
komende ondergang
ondergang van
van het
voorliefde
menen waar
waar te
met het
het ach
ach en
enwee
weehunner
hunnerbrochures
brochures het
het land
land in
in gaan.
gaan.
voorliefde menen
te nemen, en met
gymnasiale onderwijs
onderwijs kan
niet gaan,
gaan, zolang
zolang één
één geestesrichting
geestesrichting in
in de
de mensheid
mensheid
Het gymnasiale
kan niet
niet te niet
niet teniet
teniet gegaan
gegaan is.
is. Slechts
Slechtserkenne
erkenne men
men het
hetfeit,
feit,dat
dateen
eenandere
anderegeestesrichting
geestesrichtinghet
het
nog niet
gelijkheid heeft
heeft gevraagd.
gevraagd. De
Debloei
bloeivan
vandedehogere
hogereburgerschool,
burgerschool,enenhaar
haarresultaten,
resultaten,
woord van gelijkheid
zij
leerschool.
zij een leerschool.
bloei manifesteert
manifesteert zich
zich eerst
eerst goed
goed ininde
dekwart-eeuw,
kwart-eeuw,waarover
waarover dit
dit overzicht
overûcht zich
zich
Die bloei
uitstrekt. Tien jaren
jaren na
na de wet
wet van
van 1863
I863 bedroeg
bedroeg het
hetaantal
aantal scholen
scholen 48;
48; dat
datwaren
waren de
dejaren
jaren
uitstrekt.
van stichting.
de 25
25 jaren,
jaren, die
die toen
toen volgden,
volgden, dus
dus tot
tot 1898
I898 liep
liep dit
dit aantal
aantal op
op van
van 48
48 tot
tot 63;
63;
van
stichting. In de
vermeerdering I5.
laatste kwarteeuw,
groeide dit
dit getal
getal van
van63
63
vermeerdering
15. Maar
Maarin
in de
de laatste
kwarteeuw,van
van I898-I923
1898-1923 groeide
tot 167
I671);
vermeerdering 104.
I04. De laatste
laatste 25
25 jaren
jaren waren
waren in ons
ons land
land de
de grote
grote groeitijd
groeitijd van
van de
de
1); vermeerdering
hogere
burgerschool. Geen
wonder dan
ook, dat in het
het Voorlopig
Voorlopig Verslag
Verslag op
op hoofdstuk
hoofdstuk Va
Va
hogere burgerschool.
Geen wonder
dan ook,
van
deStaatsbegroting
Staatsbegrotingvoor
voor1923
I923dedeerkenning
erkenningvoorkomt,
voorkomt,waarop
waaropde
dehogere
hogereburgerschool
burgerschool
van de
reeds lang
onze hogere
hogere
reeds
lang.wachtte:
wachtte:"De
„De toekomst
toekomstvan
van ons
ons volk
volk hangt
hangt voor
voor een
een groot
groot deel
deel van
van onze
2)
burgerscholen
af".
Tandem
fit
surculus
arbor!
burgerscholen af". Tandem fit surculus arbor!
Maar
het laatste
laatste 25-jarig
25-jarig tijdperk
tijdperk was
was de
de toename
toename van
van scholen
scholenen
enleerlingen
leerlingen
Maar ook
ook in het
niet gelijkmatig;
gelijkmatig; het hoofdmoment
hoofdmoment ligt in
in de
de laatste
laatste jaren.
jaren. Enige
Enigecijfers
cijfers mogen
mogenhet
hetbewijzen,
bewijzen,
telkens
toestand op
op1IJanuarie
Januarie aangevende:
telkens de toestand

~

Aantal H.B.S.
Aantal

Jaar.

1915
I5
I9
1916
I9 i6
1917
19 1 7
1918
18
19
1919
19
19
1920
1 920

RijksH.B.S.
Rijks
H.B.S.

27
27
27
29
29
33
35
39

Aantal leerlingen
leerlingen
Aantal

Gem. H.B.S. , Biez. H.B.S.
Gem.

5o
5°
50
5°
49
49
4488
49
55 6

I6
16
16
16
21
21
26
26
35

^

i

Totaal

93
93
94

102
IO2
110
I IO
130
13°

.

Mannelik Vrouwelik
Vrouwelik
Mannelik

11799
II799

8
I259
12 598
135°7
1 35 07
14552
5497
1I5497
16 543
I6543

8I 3
22813
3°99
3099
3530
353°
1°3
44103
84 11
4484
55 06

Totaal

14612
I46I2
15
97
1 56
697
17°37
1 70 37
186 55
18655
203
2033388
22°49
220
49

Sterker
de stijging
stijging in
inde
deallerlaatste
allerlaatste jaren.
jaren.
Sterker nog was de
I) Buiten
Buitenbeschouwing
beschouwingblijven
blijvenhierbij
hierbij nog
nog de
demiddel
middelbare
voor meisjes.
meisjes.
ba re scholen voor
2)
=
Ten
slotte
wordt
het
rijsje
een
boom.
a) = Ten slotte wordt het rijsje een boom.
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Hieronder volgt de volledige
volledige staat
staat op
op iI Januarie
Januarie 1923,
1923,waarin
waarin ook
ook de
de middelbare
middelbare meisjesmeisjesscholen zijn opgenomen.
opgenomen.
Rijks-H.B.S.en 5 j.c
Rijks-H.B.S.en
i·c . .
49
49
Rijks-H.B.S.en 33 j. c.
Rijks-H.B.s.en
c.
o
Gemeentelike
j.c.
Gemeentelike H.B.S.en
H.B.S.en 5 j.c
30
Gemeentelike H.B.S.en
j.c.
Gemeentelike
H.B.S.en 3 j.c
17
Biezondere H.B.S.en
H.B.S.en g5 j.c.
Biezondere
i.c.
34
34 (hieronder
Biezondere
H.B.S.en 3 j.c.
Biezondere H.B.S.en
j.c.
77 (hieronder
van Gem.-Lyceum
Gem.-Lyceum • • • • • •
Afd. H.RS.
H.B.S. van
z
2
Lyceum(5-óf6-j.c.) 18
Afd. H.B.S.
H.B.S. van
van Biezonder
BiezonderLyceum(5-óf6-j.c.)
18 (hieronder
Gemeentelike H.B.S.en
met 66 j.c.
j.c. voor
voor meisjes
Gemeentelike
H.B.S.en met
meisjes zo
10
Biezondere
H.B.S.en met
met 6 j.c.
Biezondere H.B.S.en
i .c. voor meisjes
meisjes . o
Gemeentelike Middelbare
Middelbare Scholen
voor meisjes.
meisjes. 14
14
Scholen voor
Middelbare Scholen
voor meisjes
meisjes • 4
Biezondere Middelbare
Scholen voor
Andere Middelbare
Middelbare Scholen
voor meisjes
meisjes • . • 2
Scholen voor

2 uitsluitend voor meisjes).
meisjes).
3 uitsluitend voor
voor meisjes).
meisjes).
3 uitsluitend voor meisjes).
meisjes).

Totaal 187
187 middelbare
middelbare scholen
scholen
Totaal
zijn op
op verschillende
verschillende wijzen
wijzentetekombineren:
kombineren:
Deze zijn
a.
a.

I

b.

1
cc..

~

H.B.S.en
(en 6-)jarige
6-)jarige cursus
cursus .
H.B.S.en 55- (en
H.B.S.en 33 jarige
jarige cursus
cursus .
H.B.S.en
Middelbare Meisjesscholen
Meisjesscholen
Middelbare

....

Openbare H.B.S.en
Biezondere
Biezondere H.B.S.en
Openbare Midd. Meisjesscholen
Meisjesscholen
Biezondere
Meisjesscholen
Biezondere Midd. Meisjesscholen
Scholen voor
voor jongens
jongens en meisjes.
meisjes
Scholen
uitsluitend voor
voor meisjes
meisjes .
Scholen uitsluitend

143
1 43
24
20
108
1e8
59
14
14
6
1491)
38

I

!

totaal 187.

totaal
totaal 187.
187.

totaal 187.

aantal leerlingen
leerlingen van deze
deze scholen
scholen bedroeg
bedroeg op zI Januarie
Januarie 1923
1923:: 21162
2II62 jongens
Het aantal
10062 meisjes;
meisjes; te zamen
zamen 31224 leerlingen.
en 10062
Uit deze
deze getallen
getallen blijkt
blijkt vooreerst
vooreerst de
deopkomende
opkomendekracht
krachtvan
vanhet
hetbiezonder
biezondermiddelbaar
middelbaar
HEEMSKERK'S wetwet
vanvan
1909.
zich snel
snel
onderwijs na HEEMSKERK'S
1909.Brabant
Brabantwerd
werdeerst
eersthet
hetcentrum
centrum van
van het zich
ontwikkelende Nederlandse
NederlandseKatholieke
Katholiekemiddelbaar
middelbaaronderwijs,
onderwijs,waar
waar de
de vereniging
vereniging„Ons
"OnsMiddelMiddelbaar Onderwijs" haar
haar krachtige werking openbaarde
openbaarde onder
onderleiding
leidingvan
vanDR.
DR.H.H.W.W.
MOLLER.
baar
E.E.
MOLLER.
Het orthodox-Protestantse
orthodox-Protestantse middelbaar
gecentraliseerd dan het
het
middelbaar onderwijs,
onderwijs, uiteraard
uiteraard minder
minder gecentraliseerd
Katholieke, bleef
niet achter
achter in
in aantal
aantal en
en omvang
omvang van
van scholen.
scholen.
Katholieke,
bleef niet
I) Slechts
Slechtszeer
zeerenkele
enkelehiervan
hiervanzijn
zijnalleen
alleenvoor
voorjongens.
jongens.
i)
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Iet openbaar
Het
openbaar middelbaar
middelbaar onderwijs
onderwijs nam
nam natuurlik
natuurlik naar
naar verhouding
verhoudingminder
minderininaantal
aantal
zijn
scholen
dijden
niet
minder
in
klassen-aantallen
uit.
Kleine
in
klassen-aantallen
uit.
Kleine
toe
dan
het
biezondere,
maar
zijn
scholen
dijden
niet
minder
toe dan het biezondere, maar
hogere burgerscholen
burgerscholen met
metdriejarige
driejarigecursus
cursus(Coevorden,
(Coevorden,Winterswijk,
Winterswijk,enz.)
enz.)
werden
grote
hogere
werden
. grote
vijfjarige.
vijfjarige.
Zo ontstond
ontstondtussen
tussende
dejaren
jaren1914
I9I4 en
en 1920
I920 een
een gevaarlike
gevaarlike crisis,
crisis, „un
"uncrise
crisede
decroissance".
croissance".
Zo
ingroei
groeiuitschietend
uitschietendmiddelbaar
middelbaaronderwijs;
onderwijs;anderzijds
anderzijdseen
eengroot
groot
Enerzijds een
een zeer
zeer plotseling
plotselingin
Enerzijds
belemaantal leraren
leraren gemobiliseerd
aantal
gemobiliseerd en
en aanstaande
aanstaandeleraren
lerarendoor
doorde
demobilisatie
mobilisatieininhun
hun studie belemm~rd. Er
Er kwam
kwam een
eennijpend
nijp~ndte-kort
te-kortaan
aanleraren,
leraren, en
en slechts
slechtsmet
metde
deuiterste
uiterstemoeite
moeite kon
kon in
inde
de
merd.
behoeften aan
aan leraren
leraren van
vanhet
hetmiddelbaar
middelbaaronderwijs
onderwijs voorzien
voorzien worden.
worden. Een
Eente-kort,
te-kort,dat
dataan
aan
behoeften
geen andere
andere oorzaken
oorzaken dan aan de genoemde te
te wijten
wijten was,
was, en
endat
datdan
danook
ookonmiddellik
onmiddellikbegon
begon
geen
te minderen,
minderen, zodra
zodra deze
deze oorzaken
oorzaken wegvielen. Aangroeiend
Aangroeiend is nu
nu weer
weer het
het getal
getal van
van bevoegden,
bevoegden,
te
die een
een betrekking
betrekking bij
bij het
hetmiddelbaar
middelbaar onderwijs
onderwijs wensen;
wensen; voor
voor sommige
sommige vakken
vakken is
is dit
ditgetal
getal
die
reeds biezonder
bie zonder groot.
groot. Voor
Voor wie
wiedede
overtuigingheeft,
heeft,dat
dathet,
het,ook
ookbijbijhet
het
middelbaar
reeds
overtuiging
middelbaar
de eerste
eerste plaats
plaats om
om de
de belangen
belangen van
van het
het onderwijs
onderwijs gaat,
gaat, ligt
ligt in
indeze
dezetoename
toename
onderwijs, in de
onderwijs,
beschikbare leerkrachten
vervulling van
van de
de
van beschikbare
leerkrachteneen
een toenem~nde
toenemende verheugenis.
verheugenis. Dat
Dat voor
voor de vervulling
vakatures bij
middelbaar onderwijs
onderwijs weer
weer een keus
keus gedaan
gedaan kan
kan worden,
worden, is,
is,nanamoeilike
moeilike
vakatures
bij het middelbaar
jaren, weer
weer een betere
betere toestand;
toestand; het
het tijdelik
tijdelik gemis
gemis van
van keus
keusheeft,
heeft,nog
nogmeer
meerkwalitatief
kwalitatiefdan
dan
jaren,
g.::volgen gehad.
gehad.
kwantitatief, slechte gevolgen
kwantitatief,

de afgelopen
afgelopen kwarteeuw
kwarteeuw heeft de
de hogere
hogere burgerschool
burgerschool op vele
vele plaatsen
plaatsen en
en in
intoetoeIn de
nemende mate
mate bij
bij oprichting zich verenigd
verenigd met
met het
het gymnasium
gymnasium in
ineen
eenschoolvorm,
schoolvorm,die
diemen
men
nemende
pleegt te
te noemen.
noemen. Aan
Aan het
hetbegin
beginvan
vanhet
hetbehandelde
behandeldetijdperk,
tijdperk, ininhet
hetjaar
jaar 1898,
I898, staat
lyceum pleegt
Gidsartikel van
van DR.
DR. J.J. H.
H.GUNNING
GUNNING WzN.,
WZN., dat een gemeenschappelike
gemeenschappe1ike onderbouw
onderbouw van
van
een Gidsartikel
gymnasium en hogere
hogere burgerschool
burgerschool bepleitte,
bepleitte, al
al beantwoorden
beantwoorden de
de tegenwoordige
tegenwoordige lycea
lyceaniet
niet
gymnasium
1903 konstrueerde
De Ineenschakelingskommissie
Ineenschakelingskommissievan
van I903
meer aan
aan de
de wensen van dit Gidsartikel. De
WOLTJER een drieledig lyceum, met
met
onder
leiding van
van een
een schoolastieke
schoolastieke geest
geest als
als DR. J.J.WoLTJER
onder leiding
een tweejarige
tweejarige onderbouw,
onderbouw, waarin
waarin Latijn
Latijn onderwezen
onderwezen werd. Het
Het Rapport-betoog,
Rapport-betoog, van
van welke
welke
kon zijn,
zijn, ook voor hen, die
waarde
tweejarig Latijn-onderwijs
Latijn-onderwijsaan
aan I2I3-jarigen kon
die daarna
daarna
12- en 13-jarigen
waarde dit tweejarig
het Latijn vaarwel
vaarwel zeiden, blijft een eigenaardig voorbeeld, hoe ver een theorie,
theorie, op
opgrond
grondvan
van
het
„Nederlandsch
1909
redenering-alleen,
toen in
in I909
"Nederlandsch
redenering-alleen, gaan
gaan kan.
kan. Praktijk
Praktijkwerd
werd het
het lyceum
lyceum eerst, toen
rector werd.
werd. Het Latijn
Lyceum" in Den
Den Haag
Haag werd
werd geopend,
geopend, waarvan
waarvan R.
R. CASIMIR rector
Latijn werd
werd in
in
het lyceum
de
onderbouw niet opgenomen.
opgenomen. De
De grondgedachte,
grondgedachte, w
waaraan
lyceum zijn
zijn bestaansrecht
bestaansrecht
aa raan het
de onderbouw
de loop
loop der
derjàren
jaren na
na 19°9
I909 niet overal dezelfde gebleven.
gebleven.Oorspronkelik
Oorspronkelik
moest
moest ontlenen,
ontlenen, is in de
r
het
de puberteitsaa
gold
het
uitstel
van
beroepskeuze,
die
men
wilde
verplaatsen
naar
het
begin
van
gold
men wilde verplaatsen n
leeftijd,
deskundiger keuze
keuze tetekunnen
kunnen doen.
doen.Echter
Echterdrong
dronglater
laterde
deerkentenis
erkentenisdoor,
door,dat
dat
leeftijd, om deskundiger
ook
I4-jarige leeftijd
het
ook op
op 14-jarige
leeftijd een
een keuze
keuze voor
voor de
de jongen
jongen of het meisje nog evenzeer een tasten in het
minder genoemd.
genoemd. Inderdaad,
Inderdaad, alleen
alleen het
het bebedonker
beroepskeuze werd
donkerbleef.
bleef. Uitstel
Uitstel van
van beroepskeuze
werd nu minder
ginsel
"Gleichberechtigung" van
van alle
alle scholen
scholen van
van voorbereidend
voorbereidend hoger
hoger onderwijs,
onderwijs, zou
zou een
een
ginsel der „Gleichberechtigung"
waardevol
lyceum hier
hier
waardevoluitstel
uitstel van
van beroepskeuze
beroepskeuzekunnen
kunnengeven.
geven. Zo
Zo kwam
kwam het,
het, dat
dat onder
onder het lyceum
en
"geest
en daar
daar een
een andere
andere bestaansgrond
bestaansgrondwerd
werdgeschoven:
geschoven: de
de "heilzame"
„heilzame" wisselwerking van de „geest
van
gymnasium en
geest der
der hogere
hogere burgerschool"
burgerschool" in
schoolsfeer. Echter
Echter is ons
ons
van het
het gymnasium
en de geest
in één schoolsfeer.
volk,
rijk aan
aan gewoon gezond
gezond verstand
verstand om
om deze
dezerhetoriek
rhetoriekteteaanvaarden.
aanvaarden. Beter
Beter
volk, gelukkig,
gelukkig, te
te rijk
pakte
zich op
opvroeg:
opeen
lyceumware
waremeer
meerkontakt
kontakt
pakte een
een ander
ander kenmerk,
kenmerk, dat
dat het
het lyceum voor zich
vroeg: op
een lyceum
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tussen school
tussen
school en
en huis,
huis, harteliker
harteliker verhouding
verhouding tussen
tussen leraar
leraar en
en leerling,
leerling, minder
minderschoolsheid,
schoolsheid,
meer
jongens- en
en meisjesleven.
meisjesleven. Er
Er isisechter
echtergeen
geen
meer vrijheid;
vrijheid; meer
meer belangstelling
belangstelling voor
voor het gehele jongensenkele reden
reden denkbaar,
denkbaar,waarom
waaromdit
ditalles,
alles,indien
indien het
het gewenst
gewenst is,
is, niet op
enkele
op een
een gymnasium
gymnasium of
of
hogere burgerschool
hogere
burgerschool zou
zou kunnen
kunnen bestaan
bestaan en
en waarom
waarom alleen
alleen onder „lyceïsten"
"lyceïsten" (zoals
(zoals het
het wel
wel
eens enigszins
enigszins hooghartige
hooghartige woord
woord luidt).
luidt). Maar
Maar niettemin
niettemin heeft
heeft deze voorstelling,
voorstelling, door
door enkele lycea
lycea
met
nadruk gepropageerd,
het bestaan
bestaan van
van een
een lyceum
lyceum
met nadruk
gepropageerd, haar
haar uitwerking
uitwerkingniet
niet gemist.
gemist. Echter, het
nog allerminst
is daardoor
daardoor nog
allerminst verdedigd.
verdedigd. Vooral,
Vooral, omdat
omdat de
de schaduwzijde
schaduwzijde er
er niet
nietdoor
doorweggeweggehogereburgerschool
burgerschoolvrijwel
vrijwel
werkt
Immers, terwijl
terwijl het
het lyceum
lyceumininzijn
zijnkonstruktie
konstruktiededehogere
werkt wordt. Immers,
onaangetast
kind van
van de
de rekening:
rekening: het
hetsamendringen
samendringen van
van
onaangetastlaat,
laat,wordt
wordt het
het gymnasium
gymnasium het
het kind
het klassieke
klassieke onderwijs
onderwijs binnen vier jaar
jaar moet de
de rustige
rustige ontwikkeling,
ontwikkeling, die
die dit
ditonderwijs
onderwijs nu
nu
eenmaal
meer naar
naar mate
mate het
het gymnasiale
gymnasialeonderwijs,
onderwijs,helaas,
helaas,meer
meer
eenmaal kenmerken
kenmerken moet,
moet, schaden, te meer
en meer
meer meent
meentdoor
dooropname
opnameen
enuitbreiding
uitbreidingvan
vande
de„moderne"
"moderne"vakken
vakkende
dehogere
hogereburgerschool
burgerschool
Het gevaar
gevaar voor
voor het
het klassieke
klassieke onderwijs,
onderwijs, welk
welkonderwijs
onderwijsin
ingeen
geenvolk,
volk,juist
juist
te moeten
moeten bijhouden.
bijhouden. riet
in deze
deze tijd,
tijd, gemist
gemist worden
worden kan,
kan, ligt niet
niet in
in het
hetwetsontwerp
wetsontwerp-DE
VISSER, maar
-DE VISSER,
maar wél
wél in
in de lycea
en in de
de modernisering
modernisering der
der gymnasia.
gymnasia.
Het laatste
laatste motief voor
voor de
de oprichting
oprichting van
van lycea
lyceaheeft
heefthet
hetallerkrachtigst
allerkrachtigstgewerkt,
gewerkt, zelfs
zelfs
zó, dat
dat het
het woord
woord lyceomanie
lyceomanie niet
niet teteonpas
onpaswordt
wordtuitgesproken:
uitgesproken: de
de bezuiniging.
bezuiniging. Men
Menacht,
acht,
en meestal
meestal niet ten
ten onrechte,
onrechte, een
een lyceum
lyceumgoedkoper
goedkoperdan
dan een
eengymnasium
gymnasiumplus
plushogere
hogereburgerburgerschool.
Somber dreigend
dreigend hangen
hangenboven
bovenhet
hetNederlandse
Nederlandseonderwijs
onderwijs de
de zware
zware wolken
wolken der
der
school. Somber
bezuiniging.
Maar voor
toekomst van het
het lyceum
lyceum isis tetehopen,
hopen,dat
datwanneer
wanneereenmaal
eenmaal deze
deze
bezuiniging. Maar
voor de toekomst
ellende overgedreven is, deze
deze schoolsoort
school soort er
er niet
niet staan
staan zal
zal als
als een
eenhervorming
hervormingvooral
vooralvan
vandeze
deze
zwarte tijd.
zwarte
tijd.
Op I1 Januarie
het middelbaar
middelbaar onderwijs,
onderwijs, zoals
zoalsbovenstaande
bovenstaandetabel
tabelaange€
aangedt,
Januarie 1923 telde het
ft,
en 18
20 lycea: 2 openbare
openbare en
18 biezondere,
biezondere, met
met 2495 leerlingen.
leerlingen.

MiddelbareMeisjesscholen.
Meisjesscholen.
De Middelbare
Middelbare
31 December
December 1898
1898ten
tengetale
getalevan
van
Middelbarescholen
scholen voor
voor meisjes
meisjes waren
waren er
er op
op 31
IO openbare: te
te Haarlem,
Haarlem, (opgericht
(opgericht 1867),
1867), te
te Arnhem
Arnhem (opgericht
(opgericht 1871),
1871), te
te 's-Graven's-Gravenelf: io
hage, Amsterdam,
Amsterdam, Rotterdam,
Rotterdam, Leiden,
Leiden,Utrecht,
Utrecht,Leeuwarden,
Leeuwarden,Deventer,
Deventer,Groningen;
Groningen;verder
verder
hage,
Op
één biezondere
biezondere te
Amsterdam. Behalve
c. Op
één
te Amsterdam.
BehalveteteDeventer
Deventerhadden
haddendeze
dezescholen
scholeneen
een 55 j.j. c.
de genoemde
genoemde datum
datumtelden
teldendeze
deze
scholen
1586
leerlingen,met
met
leraressenenenleraren.
leraren.
de
elfelf
scholen
1586
leerlingen,
174174
leraressen
Aan de vermeerdering
vermeerdering van
het aantal
aantal dezer
dezer scholen
was een hinderpaal
hinderpaal in
de weg
weg gelegd,
gelegd,
Aan
van het
scholen was
in de
1885 en 1886
1886 bij
bij de
de behandeling
behandeling van de Staatsbegroting
Staatsbegroting de
de Rijksubsidieën
Rijksubsidieënvoor
voordeze
deze
toen in 1885
scholen op voorstel
voorstel van de
de heren
heren DE
DE SAVORNIN
SAVORNIN LOHMAN,
LOHMAN, HAFFMANS
HAFFMANS en anderen
anderen werden gegescholen
schrapt. Voortaan
Voortaan waren
scholen geheel
geheel toevertrouwd
toevertrouwd aan
zorgen van
van gemeente
gemeente en
en
schrapt.
waren de
de scholen
aan de zorgen
partikulieren. Geen
poging om
om de
de Rijksubsidieën
Rijksubsidieën voor deze scholen weer
weer op de
de StaatsbegroStaatsbegropartikulieren.
Geen poging
terug te
te brengen,
brengen, isis geslaagd;
geslaagd; vele
vele zijn
zijn er
er ook
ookniet
nietgedaan.
gedaan. Dat
Datniettemin
niettemingeen
geender
dertoen
toen
ting terug
bestaande middelbare
middelbare meisjesscholen
bezweken, bewijst,
bewijst, dat
dat daarin
daarin een
een beginsel
beginsel woont
woont
bestaande
meisjesscholen isis bezweken,
van levensvatbaarheid.
levensvatbaarheid. Echter
Echter was
was de
deaanvankelike
aanvankelike belangstelling
belangstelling voor
voor deze
deze scholen
scholen niet
niet
van
men nog
nog verder
verder dan
dan nu
nuverwijderd
verwijderd van
vande
deverwezenliking
verwezenlikingder
dereenvoudige
eenvoudige
groot. Vooreerst was men
waarheid, dat het onderwijs
onderwijs aan
aan meisjes
meisjes gelijke
gelijke belangstelling
belangstelling behoort
behoort te
te hebben
hebben als
alsdat
data2a;m
waarheid,
n
jongens. Ten
Ten tweede
tweede uitte
uitte de
debelangstelling
belangstellingvoor
voorhet
hetmeisjes-onderwijs
meisjes-onderwijs zich
zichvoorlopig
voorlopiguituitjongens.
nog langs
langs één
één weg:
weg: plaats
plaats voor
voor haar
haar te
te vragen
vragen op
op de
dejongens-H.B.S.
jongens-H.B.S.Daar
Daarvermeervermeersluitend nog
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derden de
de meisjesgetallen
dus ook sterk.
van de H.B.S.
derden
meisjesgetallen dus
sterk. Het
Het jongensonderwijs
jongensonderwijs van
H.B.S. ontvingen
ontvingen inin
ontvingeh
allen
1898 nog
nog slechts 63o
1898
630 meisjes,
meisjes, waaronder
waaronder dan nog 96
96 voor
voor enkele
enkele vakken;
vakken; maar
maar deze
deze get
getallen
Januarie 1916;
1916; 4841
4841 in
in 1919; 6976 op I1I Januarie
Januarie 1923, en daardaarliepen geweldig op: 3099 op iI1Januarie
onder
maar weinigen
meer voor
enkele vakken.
vakken. Tussen
1898 en 1923
1923 ligt
ligt dan
dan ook
ook de
detijd
tijd
voor enkele
onder maar
weinigen meer
Tussen 1898
van
aanbidding van
van wat
watmen
menkoëdukatie
koëdukatie placht
placht te
te noemen,
noemen, tot
tot beter
beter inzicht
inzicht met
met het
het bebevan de aanbidding
scheidener woord koïnstruktie
scheidener
koïnstruktie genoegen
gmoegen deed
deed nemen.
nemen.
Behalve
koëdukatie-waan leed
middelbare school
school voor
voor meisjes
meisjes door
dooreen
een
Behalve onder
onder de koëdukatie-waan
leed de middelbare
andere
de gegoede
gegoede
andere omstandigheid:
omstandigheid:aanvankelik
aanvankelikeen
eenschool
schooluitsluitend
uitsluitendvoor
voorde
de meisjes
meisjes uit
uit de
kwam!n
beroepvoor
voorhet
hetmeisje
er
klassen der maatschappij, kwam
kwam~n
meisjeer
!n daardoor de eisen vaneen
van een toekomstig
toekomstig beroep
niet aan het woord;
woord; de
deleerlingen
leerlingendezer
dezerscholen'kregen
scholen'kregener
ereen
eenalgemene,
algemene,hoofdzakelik,
hoofdzakelik,zo
zomen
mendat
dat
de huiselike
huiselikekring
kringterug,
terug,
noemde,
"literaire ontwikkeling";
ontwikkeling"; na haar
haar schooljaren
schooljaren keerde
keerde zij
zij in de
noemde, „literaire
m~t
het uitzicht
uitzicht spoedig
spoedigzelf
zelfeen
eenandere
andere te
te stichten.
stichten.Op
Opzichzelf
zichzelf
ûchzelfeen
eenideale
idealetoestand.
toestand.
met de wens en het
Maar
minder ideale
ideale werkelikheid
werkelikheid drong
drong ook
ook deze
deze scholen
scholenbinnen;
binnen;het
hetmaatschappelik
maatschappelik
Maar een
een minder
leven begon
begon meer
meer en
en meer
meer
jes-onderwijs bleek moeiaan de toekomstige
aan
toekomstige vrouliker dan dat voor
voor jongens.
jongens.
wen eisen
wen
eisen te
te stellen
stellen niet
niet
En
teleurstellende is,
En het teleurstellende
alleen van
alleen
van huishoudelike
huishoudelike
dat
men zelfs
zelfs nu
nu nog
nog
;,^ w
dat men
aard; bovendien kwamen
aard;
kwamen
echte
belangstelling ;t
echte belangstelling
andere vrouwen-idealen
a
andere
vrouwen-idealen
belangstelling
gelijk
^;^^i
belangstelling op
op gelijk
naast
de oude
tot ont- tot ont- r r peil als dat peil
als dathet
voor jonhet jonnaast
de oude
voor
D e. middelbare
wikkeling. De
middelbare
gens-onderwijs nog
D<:
meisjesschool werd
werd er
wud
er
maar
De
mûsjesschool
maa r schaars aantreft. De
rust geschud;
geschud;
door uit haar rust
organisatie
organisatie van
van het meiseen beweging ontstond
ontstond in
in
jes-onderwijs, enerzijds
enerzijds
enerûjds
jes-onderwijs,
haar
midden,
die
nog
niet
rekening
houdende
de H.B.S.
H.B.S. voor
meisjes
rekening houdende met
met
haar midden,
„hof" van
van de
De "hof"
voor meisjes
is bedaard.
Het
vraagstuk
bedaard. Het vraagstuk
te Arnhem.
het typerend
typerend vrouwelike,
vrouwelike,
te
Arnhem.
van
van het voortgezet
voortgezet meismeisanderûjds
met de
de eisen,
eisen,
anderzijds met
maatschappij aan
stelt, isisveel
veelmoeiliker
moeiliker dan
dan die
die voor
voor jongens,
jongens, en
enveel
veel
die de huidige maatschappij
aan de
de vrouw stelt,
urg<:nter.
urgenter. Ook
Ook in deze
deze tijd
tijd treft
treft men
men de
deware
warebelangstelling
belangstellingerervoor
voornog
nogmaar
maarverspreid
verspreidaan.
aan.
urgenter.
verdienstelike poging tot
tot verbetering
verbetering van
van het
hetmiddelbaar
middelbaaronderwijs
onderwijs voor
voormeisjes
meisjes
Een verdienstelike
uitvan
van's-Gravenhage.
's-Gravenhage.Een
Eensam
sam!nwerking
tussende
dedirectrice
directriceder
dermiddelbare
middelbaremeisjesmeisjessam~nwerking
ging uit
inwerking tussen
school aldaar,
aldaar, mejuffrouw A. S.
S. C.
C. TEN
TEN HoET,
HOET, en de inspekteur
inspekteur van
van het
hetmiddelbaar
middelbaaronderwijs,
onderwijs,
DR.
CAMPERT, deed de
de gereorganiseerde
gereorganiseerde meisjesscholen
meisjesscholen ontstaan:
ontstaan: twee
tweejaar
jaargemeenschapgemeenschapDR. J.J.CAMPERT,
daarna drie
drie jaar
jaar middelbare
middelbare meisjesschool
mûsjesschool
enerûjds,
vierjaar
jaarhogere
hogereburgerburgermeisjesschool enerzijds,
enerzijds, vier
pelik onderwijs, daarna
anderûjds;
aan het
het einde
einde der
der laatste
laatste opleiding,
opleiding, dus
dus na
na zes
zesjaren,
jaren,hetzelfde
hetzelfdeexamen
examenals
als
anderzijds; aan
school anderzijds;
aan de hogere burgerschool met
met 55j.j. c.c. Deze
Dezereorganisatie
reorganisatiebleek
bleekeen
eengelukkige
gelukkigegreep;
greep;dedemeisjesmeisjesaan
Leeuwarden, Leiden
volgden;Nijmegen
Leiden volgden;
Nijmegen
scholen van Arnhem, Rotterdam, Utrecht, Groningen, Leeuwarden,
grote gemeenten
gemeentenontbrak
ontbrakalleen
alleenAmsterdam').
Amsterdam 1).Voor
Voorsommige
sommigedezer
dezerscholen
scholen
kwam er bij. Van de grote
bouwde
de
gemeente
gem~ente
schoolgebouwen,
die
tot
de
mooiste
(als
te
Arnhem)
en
de
best-ingebouwde de gemeente schoolgebouwen, die tot de mooiste (als te Arnhem) en de best-ingerichte (als
(als te
te Rotterdam)
Rotterdam) van
van het
het gehele
gehele middelbaar
middelbaar onderwijs
onderwijs behoren. Dat
Dat deze
deze scholen
scholende
de
richte
gelegenheid
geven
aan
meisjes
om
het
vijfjarige
program
der
hogere
burgerschool
voor
jongens
gelegenheid
geven
aan
meisjes
om
het
vijfjarige
program
der
hogere
burgerschool
voor
jongens
_..._--_
_-- _._-'- ^

..

I)
Gelukkig wordt
ookdáár
dááropop
1I September
reorganisatieeen
eenvast
I) Gelukkig
wordtook
vastbegin
begin
1 September
19231923
met met
dezedeze
reorganisatie
gemaakt.
gemlilkt.
geml<lkt.
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in zes
zes jaren
jaren door te
te werken,
werken, maakt
maakt ze tot de
de aangewezene
aangewezene voor de meisjes,
meisjes, die het
het „einddiploma
"einddiploma
J-LB.S."
H.B.S." wensen
verkrijgen. Ook
Ook de
de Regering
Regering gaat
gaat voort
voort door
doortelkens
telkensnieuwe
nieuwefaciliteiten
faciliteiten
wensen te verkrijgen.
en rechten
rechten deze
deze zesjarige
zesjarige hogere
hogere burgerscholen
burgerscholen voor
voor meisjes
meisjes te
te bevestigen
bevestigen en
enteteversterken.
versterken.
Wanneer
dezer tijden,
tijden, die
dieook
ookvoor
voormeisjesopleiding
meisjesopleidingvijf
vijfjaar
jaargoedkoper
goedkoperdan
danzes
zesjaar
jaar
Wanneer de zorg dezer
zijn, voorbij
voorbij is, en
enbovendienbovendien.sterker
sterker wordt het
het besef
besefder
derwaarheid,
waarheid, dat
datop
opgemengde
gemengde
doet zijn,
zijn;
vooral,wanneer
wanneerdede
scholen·
het noodzakelik
noodzakelik te-kort
te-kort steeds
steeds aan
aandedekant
kantder
dermeisjes
meisjes
scholen het
zalzal
zijn;
vooral,
meisjesscholen zelf
z;èlf zich
zich meer
meer bewust
bewust zullen
zullen zijn,
zijn, dat
dat in
inhet
hetonderwijs
onderwijs (meer
(meer nog
nogdan
dan ininde
de
meisjesscholen
programma's)
voor
de
meisjes
andere
wegen
te
bewandelen
zijn
dan
voor
jongens,
moet
deze
programma's)
de meisjes andere wegen te bewandelen zijn dan voor jongens, moet deze
reorganisatie
reorganisatie van het
het meisjesonderwijs,
meisjesonderwijs, die ondanks deze ongunstige
ongunstige tijden
tijden toch
tochreeds
reedsslaagt,
slaagt,
een grote
grote vlucht nemen.
nemen.
Moeiliker nog is het
het probleem
probleem van
van de
dehervorming
hervormingder
dermiddelbare
middelbare meisjesschool,
meisjesschool, voor
voor
Moeiliker
zover zij leeralle
moeilikalle moeiliklingen
lingen telt,
telt,
heden,
die
heden, die
de
uit het
het veelveeldie niet in de
uit
richting
van
omvattende
richting van
^
het
„vrouwenhet hogerhoger"vrouwenburger..,:á-.
vraagstuk" in
school-ononze maatmaatr`
onze
derwijs
schappij
scha pp ^ij
vv gaan.
der^^s
gaan. ^
^
^,
De afgelopen
voortvloeien.
t:
vijf
vij~ en twintwinGelijk
in
Gelijk er in
!'
jaren
tig jaren
dit laatste,
I'r j''! _
dit
grotere,
nog
bracht
rotere, nog
vraagstuk
een
zoeken
en zoeken
wettehk
enn tasten
tasten is,
is,
wettelik geen
schrede vergeschiedt dit
dit
der.
Deze
ini de
de vraag,
vraag,
..„echte
echte meismeishoe
deze
hoe deze
meisjesd
melsJesjesschool "
jesschool"
2e H. B. S. voor
voor meisjes
meisjes teteRotterdam.
Rotter am.
Docentenkamer der
der 2e
omvat
ook
school
zijn
school zijn
omvat ook
zal, ook. Geen
Geen nood,
nood, mits
mits slechts
slechts de
dewil
wiltot
tothervormen
hervormenereris.is.Wat
Wataan
aanjaren
jarenachter
achter ons
onsligt,
ligt,
laatstetijd
tijdhet
hetvraagstuk
vraagstuk
oplossingvan
vanhet
hetmiddelbaar
middelbaaronderwijs
onderwijsvoor
voormeisjes;
meisjes;dat
datdedelaatste
gaf geen oplossing
-— want
want dat
dat is het
het -- Øn
é}andedeorde
ordestelde,
stelde,is isreeds
reedseen
eenverheugend
verheugendfeit.
feit.
Ia
hogere
burgerscholen
metzesjarige
zesjarige cursus
cursus
Zoals
boven
werd
vermeld,
waren
er
Zoals boven werd vermeld, waren er io hogere burgerscholen met
18middelbare
middelbare scholen
scholen voor
voor meisjes
meisjes (14
(14openbare
openbare en
en 44biezondere).
biezondere).
uitsluitend voor meisjes en i8
18 vallen
vallen er
er io
10met
metdedeeerstgenoemde
eerstgenoemdehogere
hogereburgerscholen
burgerscholen in
in de
deeerste
eersteen
entweede
tweede
Van deze 18
Van
klasse samen.
^

Onderwijs.
Het Onderwijs.
het onderwijs
onderwijsaan
aan de
dehogere
hogereburgerscholen
burgerscholendoor
doorreglementen
reglementenbeheerst
beheerstwordt,
wordt,
Voor zover het
er in
inop
optetemerken,
merken,
gedurendedede
laatste2525jaren,
jaren,een
eentoenemende
toenemendedrang
drangnaar
naarreglemenreglemenvalt er
gedurende
laatste
Dewens
wensnaar
naareen
eennormaal-programma
normaal-programma voor
voor de
de hogere
hogere burgerschool
burgerschool met
met
taire eenvormigheid.
eenvormigheid. De
taire
5-jarige
3-jarige cursus
cursus liep tot
tot dusver
dusver vrij)
vrij) kwam
kwam op
op in
in de
delaatste
laatste jaren
jaren van
van
5-jarige cursus
cursus (die
(die met 3-jarige
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de
vorige eeuw. Op
Op de
de Algemene
Algemene Vergadering
Vergadering van
van de
de Vereniging
Vereniging van
van Leraren
Leraren (te
(teArnhem
Arnhem
de vorige
in 1894)
1894) werd
werdvoor
voorhet
heteerst
eersteen
een
normaal-programmavantoelatingenvanonderwijsbehandeld.
normaal-programma
van toelating en van onderwijs behandeld.
Dat de vervulling
vervulling door
door middel
middel van
van een
eenalgemene
algemene maatregel
maatregel van bestuur
bestuur nog
nog niet
niet dadelik
dadelik zou
zou
volgen,
is
duidelik
voor
wie
uit
de
vroegere
geschiedenis
van
deze
Vereniging
weet,
hoe
zij
volgen,
duidelik voor wie uit de vroegere geschiedenis van deze Vereniging weet, hoe zij
een
regeringsmaatregel steeds
meer jaren
jaren vóór
vóór was.
was. De
Deeminente
eminentepersoonlikheid
persoonlikheid inin
een regeringsmaatregel
steeds tien
tien en meer
de oude
oude Vereniging,
Vereniging,die
dieherhaalde
herhaaldemalen
malenals
alssekretaris
sekretarisen
envoorzitter
voorzitteren
ensteeds
steedsdoor
doorzijn
zijnwoord,
woord,
de Vereniging
Vereniging heeft
de
heeft beheerst,
beheerst, de
de heer
heer HERMAN SNIJDERS
SNIJDERS te Middelburg, heeft
heeft de
de eigenaardige
eigenaardige
regelingen in de
de oude
oude Vereeniging
Vereeniging tete
voldoening
van maatregelen
maatregelen en
voldoening kunnen
kunnen smaken,
smaken, tal
tal van
en regelingen
hebben
en gepropageerd,
die eerst
eerst na
velejaren
officiëleprogramma's
programma'senenwetten
wetten
gepropageerd, die
navele
jarenininofficiële
hebben bepleit en
werden verwezenlikt.
verwezenlikt.
Ook
leerplan van
hogere burgerscholen
burgerscholen bleef in de
de nieuwe
nieuwe eeuw
eeuwnog
nog
Ook het algemeen leerplan
van de hogere
de Rijkshogere
Rijkshogere burgerscholen
burgerscholen alleen
lang uit; maar
maar kwam toch, eerst voor de
alleen (1916),
(1916),later
latervoor
voor alle
alle
burgerscholen,'
openbare
hogere hogere
burgerscholen,
gebleven.
openbare
burgerscholen, gebleven.
bij de
Maart192o,
Bij
een algemeen
algemeen leerleerbij
de wet
wet van
vanr 1IMaart
1920,
Bij een
S. Io6,
106, waardoor
waardoor in
in artikel
artikel 20
20
plan behoren gelijkvormige
gelijkvormige eisen
eisen
der middelbaar-onderwijswet de
van toelating.
toelating. Wat
Wat de Vereniging
Vereniging
eis van
een
algemeen
leerplan
van een algemeen leerplan
van
Leraren in
1894 vroeg,
vroeg,
van Leraren
in 1894
werd opgenomen. De Memorie
werd
Memorie
werd
opgenomen in de
de wetswetswerd opgenomen
van Toelichting
van
Toelichting bij
bijdeze
deze wetswetswijziging
van 1I Maart 1920:
wijziging van
1920:
.."Het
Het schijnt
wijziging bevatte:
r
schijnt
een uniform-program
uniform-program van toetoewijziging
bevatte: „Het
bis
aanbeveling
verdienen het
het
lating geldt
geldt krachtens
krachtens art.
art. 22Ibis
aanbeveling te
te verdienen
..4/
2 Iibis
leerplan uitsluitend voor
leerplan
voor openen 45ter
45ter der
der wet
wetvoor
voor openbare
openbare
bare scholen verplicht te stellen.
bare
stellen.
en biezondere
biezondere ''hogere
burgerhogere burgerVoor de bijzondere
bijzondere scholen blijve
scholen en,
en, krachtens
krachtens latere
latere
al
ook voor
eenige afwijking
afwijking geoorloofd,
geoorloofd, al
ministeriële beslissing, ook
zal deze
deze uiteraard
uiteraard beperkt
beperkt moemoede
Het toelatingsprotoelatingsprode 1lycea.
ycea. Het
ten
vastgesteld bij
zijn". Inderdaad
Inderdaad is deze
deze
gramma
bij
ten zijn".
gramma werd
werd vastgesteld
HERMAN
van 25
HERMAN SNIJDERS.
SNIJDERS.
Koninklik Besluit van
25 Junie
Junie
afwijking
voor de
de biezondere
biezondere
afwijking voor
Koninklik
scholen
scholen „uiteraard
beperkt"
1920,
316. Nieuw
Nieuw was
was daarin,
daarin,
.."uiteraard
uiteraard beperkt"
1920, S. 316.
dat geen
geen Frans
Fransmeer
meerwerd
werdvereist
vereistvoor
voor
toelatingtottot
hogereburgerschool.
burgerschool.De
Dehogere
hogere
dat
toelating
dede
hogere
burgerschool zou
aansluiten kunnen
kunnen aan
aan de zesjarige
zesjarige gewone
gewone lagere
strijd om
om
burgerschool
zou aansluiten
lagere school.
school. De strijd
het25-jarig
ditoverzicht
overzicht loopt,
loopt, ook
ook
Frans vond
vond aan
aan het
het einde
einde van
vanhet
hef
25-jarigtijdperk,
tijdperk,waarover
waaroverdit
het Frans
Taai was
tegenstand
gewee:s.t.
lIJ. IB90
ISgO
verklaardeeen
gewee&t.
reeds
eenalgemene
algemene
wasdedetegenstand
zijn eindbeslissing. Taai
geweest.
In Iq
1890
reeds
verklaarde
l.eraren
vergadering van
de Vereniging
Verenigingvan
·vanLeraren
Leraren zich
zichmet
metgrote
grotemeerderheid
meerderheidvóór
vóórde
detoestand,
toestand,
vergadering
van de
nu isis ingetreden:
ingetreden: geen
geen Frans
Frans voor
voor de
detoelating
toelatingtot
totdedehogere
hogereburgerschool.
burgerschool.Sinds
Sindsdeinde
deinde
die nu
strijdop
met wisselende
wisselende kansen,
kansen, totdat
totdat minister
minister DE
DE VISSER
aan m
maakte.
de strijd
op en neer, met
VISSER er een eind aan
aa kte.
aanslag te
de Nederlandse
Nederlandse kennis
kennis van
van de
de Franse
Fransekultuur,
kultuur,isisnietszeggende
nietszeggende
Hierin een aanslag
te zien op de
woordenpralerij. De
De hogere
hogereburgerschool
burgerschoolvoerde
voerdehaar
haarlesurentabel
lesurentabel voor
voor Frans
Frans in
inhet
hetnieuwe
nieuwe
woordenpralerij.
algemeen leerplan op tot
tot 5-4-3-2-2
5-4-3-2-2 lesuren
lesuren per
per week,
week, het
het grootste
grootste aantal
aantal uren
uren na
na de
de wiskunde.
wiskunde.
verwachten geweest,
was te
te verwachten
geweest, dat
dat de
de overgangsjaren
overgangsjaren moeilikheden
nu
Het was
moeilikheden zouden
zouden scheppen, nu
.."met
met en zonder
zonder Frans" tegelijk op school zouden
zouden komen.
komen. Het
Het was
was niet
niet te
te verwachten
verwachten
kinderen „met
geweest, dat
Fransecursussen
dat frondérende
frondérende losse
losseFranse
cursussen zouden trachten deze moeilikheden te
te bestenbestenEchter worde
worde streng
streng de
de hand
handgehouden
gehoudenaan
aande
deovergangsbepalingen
overgangsbepalingenvan
vanhet
hetalgemeen
algemeen
digen. Echter
,
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leerplan, dat,
aanvangende Ii September
September 1924,
I924, in
in de
deeerste
eersteklasse
klasse ener
enerhogere
hogereburgerschool
burgerschool
leerplan,
dat, aanvangende
geen leerling meer geacht
Het zal
zal de
de natuurlike
natuurlike dood
dood voor
voor de
de
geacht wordt
wordt Frans
Frans geleerd
geleerd te hebben. Het
cursussen betekenen.
betekenen.
frondérende cursussen
Techniese bespreking
bespreking van het
het algemeen
algemeen leerplan
leerplan zou
zou de
de grootte
groottevan
vandit
ditoverzicht
overzichtover
over
er van
van worde
worde vermeld. Steeds
Steedsmeer
meeren
enmeer
meerwist
wistde
degymnastiek,
gymnastiek ..
de maat
maat brengen.
de
brengen. Eén ding er
later tot lichamelike
lichamelike oefening
oefening uitgebreid,
uitgebreid, haar
haar plaats
plaats op
opdedehogere
hogereburgerschool
burgerschoolteteveroveren;
veroveren;
later
veroveren is het rechte woord, daar
daar het tegenstand onderstelt. Het
Hetlesurengetal
lesurengetal in
in het
hetalgemeen
algemeen
veroveren
maar
sinds
kort.
In
1903
adresseerde
aan
de
Regering
de
Vereniging
leerplan is 3-3-3-2-2;
maar
nog
In
I903
adresseerde
de
Vereniging
leerplan
3-3-3-2-2;
SNIJDERS, en berichtte:
berichtte:
van Leraren,
Leraren, toen
toen onder
onder voorzitterschap
voorzitterschap van
van HERMAN SNIJDERS,
Q.
dat niet in
in alle
alle klassen
klassen der
derhogere
hogereburgerscholen
burgerscholen met
met5-jarige
5-jarigecursus
cursusonderwijs
onderwijswordt
wordt
a. dat
de gymnastiek;
gymnastiek;
gegeven in de
b.
dat niet aan
aan alle
alle scholen
scholen de
de gymnastieklessen
gymnastieklessen binnen
binnen de
de gewone
gewone lesuren
lesuren vallen;
vallen;
b. dat
c. dat
dat niet aan
aan alle
alle scholen
scholen cijfers
cijfers voor
voor gymnastiek
gymnastiek op
op de
derapporten
rapporten worden
worden gegeven;
gegeven;
daarom vroeg
vroeg de
de Vereniging
Verenigingverbetering
verbeteringin
inde
deaangegeven
aangegevenzin.
zin.Maar
Maarreeds
reedsveertien
veertiendagen
dagen
en daarom
dedatum
datumvan
vanhet
hetadres
adresantwoordde
antwoordde minister
minister KUYPER, dat
de uitvoerbaarheid
uitvoerbaarheid van
van wat
wat
dat de
na de
"niet was
was gebleken".
gebleken".
adressant wenste,
adressant
wenste, „niet
De uitvoerbaarheid
uitvoerbaarheid bleek
later. De plaats
plaats van
van de
de lichamelike
lichamelike oefening
oefening op
op de
de
bleek dus
dus eerst later.
middelbare scholen
een van
van de
dekenmerkende
kenmerkende veranderingen,
veranderingen, die
die het
hetleerplan
leerplan onderging.
onderging.
middelbare
scholen is een
juiste inzicht worde
worde echter verkregen
verkregen omtrent
de lichamelike
lichamelike oefening
oefening
omtrent de verhouding van de
Het juiste
zij dient,
dient,
de „intellektuele"
"intellektuele" vakken.
vakken. De lichamelike
lichamelike oefening is niet
niet een
een vak
vak als
als elk
elk ander;
ander; zij
tot de
onder
meer, om
omdedestudie
studie
vakken
steunen,door
doordedegezondheidstoestand
gezondheidstoestand van
van het
het
onder meer,
in in
diedie
vakken
te te
steunen,
lichaam te verbeteren.
verbeteren. Cijfers
Cijfers voor
voor lichamelike
lichamelike oefening
oefening met
met cijfers
cijfers voor
voorde
deschoolvakken
schoolvakken tete
vergelijken
te kombineren, is vergelijken
vergelijken en kombineren
kombineren wat
wat volstrekt
volstrekt ongelijksoortig
ongelijksoortig is.
is.
vergelijken en
en te
Men haalt
haalt er
er de
de lichamelike
lichamelike oefening
oefening door
door omlaag.
omlaag.
Men
Het is gemakkeliker
gemakkeliker te spreken over wetten en
en reglementen,
reglementen, die
dieinineen
eenbepaald
bepaaldtijdvak
tijdvak
het middelbaar
middelbaar onderwijs
onderwijs golden
golden ofofveranderingen
veranderingenondergingen,
ondergingen,dan
dantetespreken
sprekenover
overwat
wat
van het
Tenslotte
slottemaken
maken niet
nietwetten,
wetten,regering
regeringen
enautoriteiten
autoriteiten
voornamer is: het
het onderwijs
onderwijs zelf. Ten
veel voornamer
onderwijs. maar
maar komt dit
dit tot
totstand
standdoor
doordedewisselwerking
wisselwerkingvan
vanleraren
lerarenenenleerlingen.
leerlingen.Maar
Maar
het onderwijs.
daardoor is het eigenlike onderwijs
onderwijs te bespreken
bespreken een
een uiterst
uiterst moeilike
moeiliketaak.
taak. Het
Het eigenlike onderonderdaardoor
Enzelfs,
zelfs,tetetrachten
trachteninineen
eenbepaald
bepaaldtijdperk
tijdperk
iets niet-tastbaars,
niet-tastbaars, wijl
wijl zuiver
zuiver persoonliks.
persoonliks. En
wijs is iets
van het
het onderwijs
onderwijs bepaalde
bepaalde algemene
algemene tendenzen
tendenzen aan
aan te
te wijzen,
wijzen, is
is een
eensubtiele
subtielezaak,
zaak,omdat
omdat
van
~o gemakkelik
gemakkelik eigen
voor algemene
algemene overtuiging
overtuiging wordt
wordt in de
de plaats
plaats gezet.
gezet.
zo
eigen inzicht voor
Het middelbaar
middelbaar onderwijs
onderwijs (en
(en nu wordt
wordt het
het eigenlike
eigenlike „onderwijs"
"onderwijs" bedoeld)
bedoeld) isisininzijn
zijn
()orspronkelike
vorm
de
meest
zuivere
vertegenwoordiger
van
een
bepaalde
kultuur-periode,
oorspronkelike vorm de meest zuivere vertegenwoordiger van een bepaalde kultuur-periode,
STEIJN PARVÉ
~eg van
van 1850-1870.
I850-I870'Door
Doordedehechte
hechtekonstruktie,
konstruktie,die
raadsmanSTEIJNPARVÉ
zeg
die THORBECKE en zijn raadsman
er aan
aan wisten te geven,
geven, weerstond
weerstond het
het de
detijden,
tijden,ook
ooktoen
toendie
dieveranderden.
veranderden.Als
Alsde
denieuwe
nieuweeeuw
eeuw
ingaat, isisde
degeest
geestvan
vanhet
hetderde
derdekwart
kwartder
dernegentiende
negentiendeeeuw,
eeuw,ininstaat,
staat,maatschappij,
maatschappij,kerk,
kerk,
ingaat,
de hogere
hogere burgerschool.
burgerschool. Daar
Daar leeft
leeft
wetenschap,
reeds overwonnen;
overwonnen; maar
wetenschap, kunst,
kunst, reeds
maar nog
nog niet in de
geest nog
nogkrachtig,
krachtig, door
door wet,
wet,examenprogramma's,
examenprogramma's, vooral
vooral ook
ook door
door de
de leraren.
leraren. Maar
Maarniet
niet
die geest
houden was,
was, wat
wat nooit
nooit te
te houden
houden is.
is. De
Deintellektuele
intellektuele mens
mensisisniet
nietde
dekomplete
kompIe te mens: deze
deze
te houden
oOvertuiging
langzaam door in het
het eerste
eerste kwartaal
kwartaal der nieuwe eeuw,
eeuw, en
enook,
ook,maar
maar uiterst
uiterst
overtuiging drong langzaam
langzaam,
burgerschool. Het is niet
niet toevallig,
toevallig, dat
dat het
heteerste
eerste vak,
vak, dat
datdie
dieinvloe
invloed
langzaam, op
op de hogere burgerschool.
d
-
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onderging, het
het taaltaal- en
envooral
vooralhet
hetliteratuuronderwijs
literatuuronderwijs omvatte
omvatte:: de
van '8o",
'80", zelf
zelf
de "beweging
„beweging van
inde
deschool
schooldoor.
door.Andere
Anderevakken
vakken
deel reaktie
reaktie op
op de
de geest
geestvan
x850-x870,greep
ook in
voor een deel
van 1850-1870,
greep ook
toonden later
later de invloed
invloed van
van de
deveranderde
veranderde geestesgesteldheid.
geestesgesteldheid. De
Deopkomst
opkomstder
derlichamelike
lichamelike
toonden
oefening vindt hier haar
haar verklaring.
verklaring. De plantplant- en
en dierkunde
dierkunde richtte
richtte de
debelangstelling
belangstellingminder
minder
op haar
haar systematiek
systematiek en
meer op
op de
de levende
levende natuur
natuur zelf.
zelf.Stemmen
Stemmenwerden
werden gehoord
gehoord om
omde
de
en meer
der
natuurkunde enigszins
maken van
wiskunde. De
De wiskunde
wiskunde zelf,
zelf, het
hetcentrum
centrumder
natuurkunde
enigszinslos
los te
te maken
van de wiskunde.
hogere burgerschool,
burgerschool, kreeg
kreeg aanvallen
aanvallen op
haar methode
methode en
en omvang
omvang teteverduren.
verduren.Algemeen
Algemeen
hogere
op haar
werd
gevraagde feitenkennis
feitenkennis minder;
minder; beperking
beperking van de
de leerstof
leerstof werd
werd een
eenwachtwoord;
wachtwoord;
werd de gevraagde
de laatste
laatste tijden
tijden ondervond
ondervond het
het
verkorting van
examenduur greep
greep periodiek
periodiek plaats.
verkorting
van de examenduur
plaats. In de
geschiedenisonderwijs de
de invloed
invloedvan
vande
dewereldoorlog,
wereldoorlog,die
diemede
medetetewijten
wijtenisisaan
aandedeaverechts
averçchtsgegegeschiedenisonderwijs
schiedkundig onderwezen
onderwezen volken.
volken.
merkwaardig verschijnsel
daardoor voor, dat,
dat, terwijl
terwijl uiterlik
uiterlik de
de eenheid
eenheid
Het merkwaardig
verschijnsel deed zich daardoor
van
onderwijs door een
een algemeen
algemeen leerplan
leerplan werd
werd nagestreefd,
nagestreefd, innerlik
innerlik het
het onderwijs
onderwijs meer
meer en
en
van onderwijs
m~er aan
aan verschillende
Het echte
echte onderwijs
onderwijs vertoonde
vertoonde in
in de
devorige
vorigeeeuw,
eeuw,
meer
verschillende scholen
scholen uiteenliep. Het
Bij het
hetonderwijs
onderwijs
zonder algemeen leerplan, meer eenheid, dan het nu met dit leerplan vertoont. Bij
in de Nederlandse
Nederlandse taal
taal en letterkunde heerst zelfs een ware anarchie.
geschiedenisonderwijs
anarchie. Het
Iet geschiedenisonderwijs
Bijdedeaardrijkskunde
aardrijkskunde werken
werken„universitaire
"universitairerichtingen"
richtingen"nanaop
opde
dehogere
hogere
zal misschien
misschien volgen.
volgen.Bij
burgerschool. Zo is er
er aan
aan alle
alle zijden
zijden nieuw
nieuw leven.
leven.
burgerschool.
Daarom
het beter,
beter, dat
dat niet
nietlanger
langer meer
meer een
eenwet
wetuit
uiteen
eenvroegere
vroegerekultuurperiode
kultuurperiodehet
het
Daarom is het
middelbaar
merita est
est de
de patria
patria 1).
middelbaar onderwijs
onderwijs regelt.
regelt. Bene merita
Een
nieuwe wet
wet omvange
omvange het
het nieuwe
nieuwe leven
leven binnen
binnen ruime
Een nieuwe
ruime grenzen.
Over één gevaar,
gevaar, dat alle
alle onderwijs,
onderwijs, maar
maar in
in biezondere
biezondere mate
matehet
hetmiddelbaar
middelbaaronderwijs
onderwijs
kan in
in een
eenkwarteeuw-overzicht
kwarteeuw-overzichtniet
nietgezwegen
gezwegenworden,
worden,omdat
omdathet
hetgevaar
gevaarzich
zichjuist
juist
bedreigt, kan
Datgevaar
gevaar wordt
wordt gekenschetst
gekenschetst door
door een
een leus,
leus, die
die niets
niets
de nieuwe
nieuwe eeuw
eeuw heeft
heeftontwikkeld.
ontwikkeld. Dat
in de
kwaads behoefde aan
aan te duiden, maar
maar die voor
voor alle
alle onderwijs
onderwijs een
een imminente
imminente bedreiging
bedreigingbleek:
bleek:
kwaads
"de
eeuw van het
het kind".
kind". Oorspronkelik
Oorspronkelik goed bedoeld,
bedoeld, werd
werd deze
deze uitdrukking
uitdrukking de
de paradevlag
paradevlag
„de eeuw
van
de meest
meestweerzinwekkende
weerzinwekkende wekelikheid,
wekelikheid, de
de stimulans
stimulans van
vandedeellendigste
ellendigstearbeidsverarbeidsvervan de
de school
school zelf,
zelf,onderwijzers
onderwijzers en
en
slapping. Gelukkig
Gelukkig ontstond deze
deze beweging
beweging buiten
buiten de school; de
"de eeuw
eeuwvan
vanhet
hetkind"
kind"nog
noggewerkt
gewerkt
leraren, boden
boden en bieden
bieden weerstand;
weerstand; zij
zij menen,
menen, dat ook in „de
het werken
werken geleerd
geleerd moet
moetworden
wordenaan
aan het
het„kind".
"kind".Maar
Maarhier
hieren
endaar
daarkreeg
kreegdie
die
moet worden en het
de school,
school, ook
ookin
inde
demiddelbare
middelbare
in keurige
keurige paedagogie
paedagogiese
geparafraseerd, voet in de
leuze, in
se opstellen geparafraseerd,
denodige
nodigevakanties!
vakanties!
school. Geen
Geen huiswerk
huiswerk meer,
meer, en
en veel
veel vrij
vrij van
van school;
school; de
de nodige
nodige pauzes
pauzes en
ende
Wanneer de
acht weken
weken rust,
rust, nauweliks
nauweliks begonnen
begonnenwas,
was,moest
moesteen
eenherfstvakantie
herfstvakantie
Wanneer
de cursus,
cursus, na acht
In de
de school
schoolvooral
vooralgezelligheid;
gezelligheid; tucht
tucht
volgen, die
die de
de juist
juistgekweekte
gekweekte werklust
werklust weer
weer afbrak.
afbrak. In
en orde waren ouderwets. Strenge leseisen,
leseisen, niet
niet toegestaan;
toegestaan; een
een degelik
degelik afgenomen
afgenomen examen
examen. ..•
..
horribile dictu!
dictu! 2) De
De programma's
programma's besnoeid
besnoeid en
en de
deleerstof
leerstofverminderd!
verminderd!
horribile
Er
in elk
elk van
vandeze
dezeonderdelen
onderdeleneen
eenkern
kernvan
vanwaarheid;
waarheid; maar
maar te
te zamen
zamen vormen
vormen zij
zij
Er ligt in
de bedreiging
bedreiging der
middelbare school,
waardoor men
maar liever zou
zou terugzien
terugzien het
het
der middelbare
school, waardoor
men dan
dan nog maar
Hetisisergerlik
ergerliktetezien,
zien,wanneer
wanneersommige
sommigeinstellingen
instellingen
strenge intellektualisme der vorige eeuw.
eeuw. Het
Er moet
moetharder
harder en
en meer
meer gewerkt
gewerkt worden,
worden, isis een
eenvan
vandede
dáárdoor
populariteit komen.
dáárdoor tot
tot populariteit
komen. Er
1)
1)

2)
2)

= groote
grooteverdiensten
verdiensten had
hadzij
zijvoor
voorhet
hetvaderland.
vaderland.
_
= om
omvan
van tetegruwen.
gruwen.
=
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vermaningen aan
na de
de oorlog
oorlogchaoties
chaotiesverworden
verwordenmaatschappij.
maatschappij. Wanneer
Wanneer de
de
strenge vermaningen
aan deze
deze na
middelbare school
daartoe niet opvoedt,
opvoedt, is
is haar
haar taak
taak afgelopen.
afgelopen. Wetten
Wetten zijn
zijn onmachtig
onmachtig tot
tot
middelbare
school daartoe
verbetering,
verbetering, wanneer
wanneer de
de geest
geestvan
van'verslapping
verslappinghet
hetonderwijs
onderwijsaantast.
aantast.De
Deovergrote
overgrotemeerderheid
meerderheid
van wie
wie bij
bijhet
hetmiddelbaar
middelbaaronderwijs
onderwijswerkzaam
werkzaamzijn,
zijn,wil
wilvan
vandie
dieslapheid
slapheidniets
niets.
weten.
Maar
. weten. Maar
kleine minderheid
minderheid wint
wint door
door haar
haar luidruchtigheid
luidruchtigheid terrein,
terrein, en
en steunt
steuntop
opdedearbeidsverarbeidsvereen kleine
..en
enleerlingen.
leerlingen.
slapping van
slapping
vanpubliek.
publiek ...
laatste een
een laatste
laatste woord.
woord. Het
Hetmiddelbaar
middelbaaronderwijs
onderwijs onderging
onderginginindedelaatste
laatste
Over deze laatste
kwarteeuw geen
Voor zover
zoverdit
ditongelukkige
ongelukkigewoord
woord
kwarteeuw
geen grotere
grotere verandering
verandering dan
dan in
in zijn leerlingen. Voor
juistheid vermag
vermag uit
uit te
te drukken,
drukken, was
was de
de middelbare
middelbare schoól
schoól in
inde
devorige
vorigeeeuw
eeuween
een„stan"stanenige juistheid
er toe,
toe, dat
datdit
dit moest
moest veranderen. En ververDeontwikkeling
ontwikkeling der
der maatschappij
maatschappij leidde
leidde er
denschool". De
188gbepleitte
bepleitteinineen
eenlerarenvereniging
lerarenverenigingeen
eenvooruitstrevend
vooruitstrevend man,
man, dat
dat het
het
anderd is dit. InIn1889
mingegoeden;
middelbaar onderwijs meer
meer dan
dantoen
toen het
het geval
geval was,
was, moest
moest ten
ten nutte komen aan de mingegoeden;
een geestverwant
geestverwant noemde
noemde als
als middel
middeldaartoe
daartoe proportioneel
proportioneel schoolgeld.
schoolgeld.Deze
Deze„demokraten"
"demokraten"
en een
toen als
als zeldzame
zeldzameexemplaren
exemplarenaangekeken.
aangekeken.Eerst
Eersttwintig
twintigjaar
jaarlater
laterkwam
kwamdedeuitwerking
uitwerking
werden toen
Door verlaging
verlaging en
en proportionnering
proportionnering van het schoolgeld,
schoolgeld, bij
bij Rijk
Rijk en
en gemeengemeenvan hun gedachte. Door
ging de
de deur
deur van
van de
dehogere
hogere burgerschool,
burgerschool, lang
lang op
op een
een kier
kier staande,
staande, wijd
wijd open.
open. Later
Later
ten, ging
kwam een poging,
poging, om
omdoor
dooreen
eengeorganiseerd
georganiseerdbeurzenstelsel
beurzenstelsel - een Rijksbeurzenkommissie
Rijksbeurzenkommissie
kwam
VISSER ingesteld
ingesteld - nog
nóg meer
meer te
te geven
geven dan
dan alleen
alleen vrij
vrij schoolgeld.
schoolgeld.
werd door
door minister
ministerDEDEVISSER
werd
laatstgenoemde, nog
nog nauweliks
nauweliks werkende
werkende poging.
poging.Maar
Maarook
ookde
de
knakte weldra de laatstgenoemde,
Bezuiniging knakte
demokratisering der
tegenstand. Er
Er was,
was, van
van één
éénzijde
zijdebeschouwd,
beschouwd,
demokratisering
der middelbare
middelbare school
school vond
vond tegenstand.
hogere
burgerschooldede
aangeWtzen
zen
reden toe. Het
Het isiseen
eenvolstrekt
volstrektonjuiste
onjuistemening,
mening,dat
datdedehogere
reden
burgerschool
aangewe.
voor de
de grote
grote meerderheid
meerderheid van
van de
de kinderen,
kinderen, die
die voortgezet
voortgezet onderwijs
onderwijs behoeven.
behoeven. Die
Die
school is voor
school eist,
eist, om haar
haar onderwijs
onderwijs op peil te
te kunnen
kunnen houden,
houden, van
vanhaar
haar leerlingen
leerlingeneen
eenintellekt,
intellekt,dat
dat
boven het middelmatige
middelmatige is. De
De drommen
drommen van
van leerlingen,
leerlingen, die
die in
inde
delaatste
laatstetien
tienjaren
jarenhaar
haartoetoeboven
stroomden, hadden
hadden dit
dit peil
peil niet
niet bereikt.
bereikt. Tegelijk
Tegelijk dat
dat de
de nieuwe
nieuweschoolgeldregelingen
schoolgeldregelingende
dekandikandidatengetallen deden aanzwellen,
aanzwellen, werd
het
zeer
betreuren—aan
-aandedemiddelbare
middelbareschool
schoolhet
het
datengetallen
werd-het
is is
zeer
tetebetreuren
recht ontnomen
ontnom~n zelf aan haar
haar poorten
onderzoek in te stellen.
stellen. De
Deexport
exportder
derlagere
lagere
recht
poorten een
een eigen onderzoek
school
automaties import
middelbare. Zo
Zo zakte
zakte de
de laagste
laagste klasse
klasse der
der hogere
hogere
school werd automaties
import voor
voor de middelbare.
burgerschoolonverbiddelik
omlaag. En is
is de
de klacht
klacht hierover
hierover algemeen.
algemeen. Maar niet is
is dit
dit de
de schuld
schuld
burgerschool onverbiddelik omlaag.
hiervan, dat alle klassen
toegang hebben.
hebben. Daaruit
Daaruitkan
kanslechts
slechts
klassen der maatschappij
maatschappij nu
nu tot die school toegang
verbetering
laten vallen
vallen van
van
verbetering voortvloeien.
voortvloeien.De
Deoorzaak
oorzaakder
derklacht
klachtligt
ligtininhet
hetfeit,
feit,dat
datmet
methet
het laten
maatschappelike
gepaard ging.
ging.
maatschappelikeeisen
eisenaan
aande
deleerlingen
leerlingenhet
het laten
laten vallen
vallen van
van intellektuele
intellektuele eisen gepaard
van één
één dreiging
dreiging nog
nog een
eenogenblik
ogenblik losdenkt,
los denkt, ziet
zietde
demiddelbare
middelbare school
school
Ook
Ook wie
wie zich van
aan
van het
het beschreven
beschreven tijdperk
tijdperk staan
staan voor
voor moeilike
moeilike vragen.
vragen. Door
Doorhaar
haar tienduizendtienduizendaan het einde van
deaard
aardvan
vanhaar
haar
tallen van leerlingen is niemand
niemand verantwoord
verantwoord daarover
daarover licht te denken.
denken. Door
Doorde
groeiende leven van de
de maatschappij
maatschappij in zich. Door
Door de
deaard
aard van
vanhaar
haar
onderwijs
onderwijs heeft
heeft zij
zij het groeiende
onderwijs
is
die
groei
verzekerd.
Maar
hoogst
belangrijk
is
het,
in
welke
richting
dit
leven
onderwijs is die groei verzekerd. Maar hoogst belangrijk is het, in welke richting dit leven
uitgroeit.
Inenkele
enkelewoorden
woorden die
dierichting
richtingaan
aan tetegeven,
geven,isisgevaarlik,
gevaarlik,omdat
omdatelke
elkealgemeenheid
algemeenheid
uitgroeit. In
gemakkelik
banaliteit wordt.
wordt.
gemakkelik tot
tot banaliteit
Het eerste
eerste wat
wattetedoen
doenstaat,
staat,isiseen
eenachterstand
achterstandinintetehalen,
halen,waaraan
waaraanook
ookin
inde
deafgelopen
afgelopen
kwarteeuw nauweliks aandacht
aandacht is
te richten,
richten,dat
dateven
even
is geschonken:
geschonken :een
een middelbaar
middelbaar onderwijs in te

386

goed is —
goed
- dat
dat isisnaar
naar hun
hun aard
aard - voor
voor meisjes.
meisjes. De vrouwen,
vrouwen, eeuwen
eeuwen
voorjongens
jongens....
.... als voor
lang
de
lang gewoon
gewoon mooie
mooiewoorden
woordenvoor
voormooie
mooiedaden
dadente
te houden,
houden, wachten
wachten nu
nu echter
echter van
van onze tijd de
eindelike vervulling
van langgekoesterde
langgekoesterdewensen.
wensen. Ook
Ook op
op onderwijsgebied.
eindelike
vervulling van
onderwijsgebied. Dat er
er grote
grote bebelangstelling bij
middelbaar meisjesonderwijs
meisjesonderwijs zelf
zelfisisvoor
voordedeverbetering
verbeteringvan
vanhet
hetbestaande,
bestaande,
bij het middelbaar
is het eerstnodige,
eerstnodige, hoopvolle
hoopvolle teken.
teken.
Het tweede wat te doen
doen staat
staat isis de
dejonge
jongevijand
vijand der
derarbeidsverslapping
arbeidsverslapping uit de
de schoolschool.• voor dingen, die
die
lokalen
lokalen te
te verdrijven,
verdrijven,en
en harde
hardearbeid
arbeidvan
vande
deleerlingen
leerlingentetevragen,
vragen,maar.
maar •....
harde arbeid waard
waardzijn.
zijn. Echter
dit
in
het
besef,
dat
niet
het
intellekt
alleen
de
leerling
en
de
Echter dit
besef, dat niet het intellekt alleen de leerling en de
mens maakt.
maakt.
Vanzelf
een derde
derde punt.
punt.Ook
Ookhet
hetmiddelbaar
middelbaaronderwijs
onderwijs omvat
omvat hoeveelheden
hoeveelheden
Vanzelf volgt
volgt zo een
ze aan
aan kant
kant te
te zetten,
zetten, ook
ook al
al protesteren
protesteren de
de speciaspeciakennis,
het weten
weten niet
niet meer
meer waard
waard zijn;
zijn; ze
kennis, die het
liteiten, is een
liteiten,
een nodige
nodige taak
taak van
vanvernieuwing.
vernieuwing.
Lang kan
kan men echter niet zo
z6 verder
verder gaan,
gaan, want
want de
de dreiging,
dreiging, waarvan
waarvan men
men zich
zich zo
zoeven
even
losdacht,
grijpt spoedig
De ekonomiese
ekonomiese toestand
toestand van
van de
dewereld
werelddrukt
drukt met
metvolle
vollezwaarte
zwaarte
losdacht, grijpt
spoedig toe. De
Er.valt
.valt te
te berusten
berusten in
ineen
eentoestand,
toestand,
op het
het onderwijs.
onderwijs. En
En heeft
heeft ook
ookhet
hetonderwijs
onderwijsaangetast.
aangetast. Er
waarbij het onderwijs
lijden naast
anders. Maar
Maar er
er zijn
zijn
waarbij
onderwijs voorshands
voorshands heeft
heeft mede
mede te
te lijden
naast zoveel
zoveel anders.
tekenen,
er op
op wijzen,
wijzen, dat
datsoms
somsdeze
dezegelegenheid
gelegenheidwordt
wordtaangegrepen,
aangegrepen,om
omhet
hetonderwijs
onderwijs
tekenen, die er
te schaden,
schaden, omdat
omdat het
het onderwijs
onderwijs is.
is. „Het
"Hetmoet
moetmet
metalaldat
datge-onderwijs
ge-onderwijsmaar
maareens
eensuit
uitzijn".
zijn".
Hier spreekt
spreekt de
de overwinning
overwinning van
van het
hetstoffelike,
stoffelike,waartoe
waartoedéze
dézemaatschappelike
maatschappelike samenleving
samenleving
alleen nog maar
alleen
maar in staat
staat schijnt.
schijnt.
in een
een zucht
zuchtvan
vanzorg;
zorg;
Zo eindigt de geschiedenis
geschiedenis van
van het
het onderwijs,
onderwijs, in het
het jaar
jaar 1923,
I923, in
ook van het
het middelbaar
middelbaar onderwijs.
onderwijs.
Palma sub pondere
Palma
pondere .•.•.
Het laatste
laatste woord
woord schrijve
schrijve de
de toekomst.
toekomst.
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HET 1VIIDDELBAAR
EN LAGER
MIDDELBAAR EN
LAGER NIJVERHEIDSONDERWIJS
DOOR

W.
H. COOL,
COOL, Ins
Inspecteur
1retNijverheidsonderwijs.
Nijverheidsonderwijs.
W. H.
pe cteur van het

H
H

1898-1923was
et tijdperk
tijdperk van
wasook
ookvoor
voorhet
hetmiddelbaar
middelbaarenenlager
lagernijverheidsonderwijs
nijverheidsonderwijs
van 1898-1923
van groote
meeste
van
groote beteekenis.
beteekenis.Gedurende
Gedurendebijna
bijnadedegeheele
geheeleIge
1geeeuw
eeuwtoch
toch waren
waren de meeste
vakscholen (nijverheidsscholen)
hoogstens
vakscholen
(nijverheidsscholen)particuliere
particuliereondernemingen
ondernemingen geweest,
geweest, met hoogstens
eenige subsidie van
van gemeente
gemeente of
ofprovincie.
provincie.
eenige
1891 werd
werd voor
voor het
het eerst
eerst op
opde
deStaatsbegrooting
Staatsbegrooting een
een post
postvoor
voorsubsidie
subsidiegebracht
gebracht
In 1881
U
.200) dienende voor 55 scholen,
scholen, terwijl
terwijl in
in 1899
1899de
deeerste
eerstebenoeming
benoemingvan
vaneen
eenRijksinspecRijksinspec(f 36
36.20o)
speciaal
voor het
hetvakonderwijs
vakonderwijs (nijverheidsonderwijs),
(nijverheidsonderwijs), plaats
plaats had.
had.
aal voor
teur, speci
Sindsdien
werd het
het aandeel
aandeel van
van het
het Rijk
Rijk inindedekosten
kostenvan
vanhethet
nijverheidsonderwijs
Sindsdien werd
nijverheidsonderwijs
steeds
grooter en
en uiteraard
uiteraard ddaarmede
invloed van het
het Rijk
Rijk op
op de
deontwikkeling
ontwikkeling van
van dat
dat
aarmede de
steeds grooter
de invloed
onderwijs.
Aanvankelijk
het nijverheidsonderwijs
nijverheidsonderwijs zooveel
zooveel mogelijk
mogelijk gebruik
gebruikgemaakt
gemaakt
Aanvankelijk werd
werd voor
voor het
van de wet op het
het middelbaar
middelbaar onderwijs, doch de snelle
snelle ontwikkeling
ontwikkeling van
van het
het nijverheidsondernijverheidsonderwijs maakte
maakte al
een eigen
eigenregeling
regelingnoodzakelijk.
noodzakelijk. Zoo
Zoo kwam
kwam met
met ingang
ingang van
van 1I januari
Januari
wijs
al spoedig een
1921
"Nijverheidsonderwijswet" tot
tot stand.
stand.
1921 de „Nijverheidsonderwijswet"
Onder die
die wet
wet vallen
vallen de
demeeste
meesteopleidingen
opleidingenvoor
voorambacht
ambachtofofhandwerk,
handwerk,techniek,
techniek,
Onder
nijverheid, nijverheidskunst,
nijverheidskunst, kunstambacht,
kunstambacht, mijnbouw,
mijnbouw, visscherijbedrijf,
visscherijbedrijf, binnenscheepvaart,
binnenscheepvaart,
nijverheid,
zeevaart, huishouden, landbouwhuishouden,
landbouwhuishouden,vrouwelijke
vrouwelijkehandwerken
handwerken en
enmaatschappelijk
maatschappelijk werk.
werk.
Deze opleidingen
opleidingen moeten
moeten worden
worden gegeven
gegeven „in
"in overeenstemming
overeenstemming met
met de
de eischen,
eischen,welke
welke
het maatschappelijk
maatschappelijk leven worden gesteld" (art. 4) en „op
"op den
den grondslag
grondslag en
en met
metvoortzetting
voortzetting
in het
onderwijs" (art.
(art. I),
I), terwijl
terwijl daarbij
daarbij tevens wordt „rekening
"rekening gehouden
gehouden
van het algemeen vormend onderwijs"
de wenschelijkheid,
wenschelijkheid, de
de lichamelijke
lichamelijke ontwikkeling
ontwikkeling te
te bevorderen"
bevorderen" (art.
(art.15).
15).
met de
Het
middelbaar
nijverheidsonderwijs sluit
de kennis,
kennis, welke
welke noodig
noodig
Iet middelb
aa r nijverheidsonderwijs
sluit meestal
meestal aan
aan met de
is voor
voor de
de toelating
toelating tot
tot de
de 4de
4deklasse
klasse eener
eener I.B.S.;
H.B.S.;hethet
lagernijverheidsonderwijs
nijverheidsonderwijs met
met die
die
lager
6de jaar
jaar van de
de lagere
lagere school.
school.
van het 6de
Tot het
het middelbaar
middelbaar nijverheidsonderwijs
nijverheidsonderwijs behooren
behooren de meeste
meeste opleidingen
opleidingenvoor
voorbouwbouwopzichter, uitvoerder,
uitvoerder, teekenaar,
teekenaar, technisch
technisch ambtenaar,
ambtenaar, constructeur,
constructeur, suikertechnicus,
suikertechnicus,
kundig opzichter,
machinist, machinetechnicus,
machine technicus, bedrijfsleider,
bedrijfsleider, aannemer,
aannemer, architect,
architect, beeldhouwer,
beeldhouwer, kunstschilder,
kunstschilder,
mijnopzichter, boormeester,
leeraar of
ofleerares
leerares
mijnopzichter,
boormeester, stuurman,
stuurman, huishoudkundige,
huishoudkundige, coupeuse
coupeuse en leeraar
bij
het nijverheidsonderwijs.
nijverheidsonderwijs.
bij het
duurt de opleiding
opleiding gewoonlijk
gewoonlijk 3 of
of 44jaar.
jaar.
Aan de dagscholen
dagscholen duurt
Aan
Tot het
het lager
lager nijverheidsonderwijs
nijverheidsonderwijs behooren
behooren de meeste
meeste opleidingen
opleidingen voor
voortimmerman,
timmerman,
meubelmaker,
model
maker,
scheepstimmerman,
rijtuigmaker,
wagenmaker,
klompenmaker,
meubelmaker, modelmaker, scheepstimmerman, rijtuigmaker, wagenmaker, klompenmaker,
instrumentmaker, horlogemaker,
horlogemaker, electricien,
electricien, koperslager,
koperslager, loodgieter,
loodgieter,zinkwerker,
zinkwerker,
houtvlechter, instrumentmaker,
rijwielhersteller, motorhersteller,
monteur, smid,
smid, bankwerker,
bankwerker, stoker,
stoker,vormer,
vormer,
rijwielhersteller,
motorhersteller, chauffeur,
chauffeur, monteur,
gieter,
schilder, metselaar,
metselaar, steenhouwer,
steenhouwer,stukadoor,
stukadoor,typograaf,
typograaf, boekbinder,
boekbinder,boekvergulder,
boekvergulder,
gieter, schilder,
kleermaker, schoenmaker,
wever, behanger,
behanger,stoffeerder,
stoffeerder,kapper,
kapper,banketbakker,
banketbakker,
kleermaker,
schoenmaker, leerlooier,
leerlooier, wever,
slager, sigarenmaker,
sigarenmaker, bierbrouwer,
bierbrouwer, diamantslijper,
diamantslijper, lithograaf,
lithograaf, fotograaf,
fotograaf, etser, graveur,
graveur, boetboet-
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seerder, kleibewerker,
kleibewerker, glasbewerker,
glasbewerker, kunstwever,
kunstwever, kunstnaaldwerker,
kunstnaaldwerker, decorateur,
decorateur, kunstsmid,
kunstsmid,
goudhuishoudelijke
goud- en zilverbewerker, marconist, scheepsbouwer,
scheepsbouwer, binnenschipper, dienstbode, huishoudelijke
kinderverzorgster, kinderjuffrouw,
kinderjuffrouw, huisnaaister,
huisnaaister, linnennaaister,
linnennaaister, kostuumnaaister,
kostuumnaaister, conconhulp, kinderverzorgster,
fectiewerkster, hoedenmaakster,
hoedenmaakster, kamenier,
kamenier, kantwerkster,
kantwerkster, borduurster, textielstopster,
textielstopster, winkelwinkelverkoopster e.d.
juffrouw, verkoopster
volledige opleiding
opleiding op
op de
dedagscholen
dagscholen duurt
duurt gemiddeld
gemiddeld 3 jaar.
jaar. De cursussen
cursussen aan
aan
De volledige
de avondscholen
avondscholen zijn
zijn voor
voor de
de jongens
jongensgewoonlijk
gewoonlijk uitsluitend
uitsluitendtheoretisch.
theoretisch.
de
Op de scholen kan
kan vanzelf sprekend in den regel
regel slechts
slechts een
een grondslag
grondslag worden
worden gelegd;
gelegd;
en door
door de
de praktijk
praktijk geschieden.
men
de
verdere vorming
kan pas)
pas) in en
de verdere
vorming moet (en kan
geschieden. Ook vermijdt men
mogelijk een te vroegtijdige
vroegtijdige specialiseering.
specialiseering. Zoo
Zoo leidt
leidtmen
mena.s.
a.s.metaalmetaalvoor de jongeren zooveel mogelijk
bewerkers gedurende
jaren op de
de dagambachtsschool
dagambachtsschool niet uitsluitend
uitsluitend op
optot
totdraaier,
draaier,
bewerkers
gedurende de
de drie jaren
bankwerker, plaatwerker,
autogeenlasscher e.d., doch
dochricht
richt
bankwerker,
plaatwerker, ketelmaker,
ketelmaker, vuurwerker,
vuurwerker, ponser,
ponser, autogeenlasscher
in dien
dien zin
zinwel
welvaak
vaakcursussen
cursussen voor
voorvolwassenen
volwassenen in.
in.
invele
velegevallen
gevallenook
ookeen
een
Voor het onderwijs
onderwijs in het
het praktisch
praktisch gedeelte
gedeelte van
van een
een vak
vak kan
kan in
Dit onderwijs
onderwijs volgens
volgens het
hetleerlingstelsel
leerlingstelsel
overeenkomst met
patroon worden
worden aangegaan.
aangegaan. Dit
overeenkomst
met een patroon
eveneens in
in de
deNijverheidsonderwijswet
Nijverheidsonderwijswet geregeld.
geregeld. Een
Een nadeel
nadeel isisuiteraard,
uiteraard, dat
dathet
hetnuttig
nuttig
is eveneens
effekt
groot deel
deel afhankelijk
afhankelijk is
is van
van de
deopdrachten,
opdrachten,welke
welkededepatroon
patroonkrijgt.
krijgt.
effekt voor een groot
niet in
in de
de wet
wetopgenomen
opgenomenvorm
vormvan
vannijverheidsonderwijs
nijverheidsonderwijs isisvoorts
voorts
Een voorloopig nog niet
briefonderwijs. Vooral
Vooral wanneer
wanneer de
leerling door
door de ligging
ligging van
van zijn
zijn woonplaats
woonplaats niet
niet in
in
het briefonderwijs.
de leerling
staat
het onderwijs
onderwijs aan
aan een
een bepaalde
bepaalde school
school te
te volgen,
volgen, kan
kan het
hetbriefonderwijs
briefonderwijs voor
voor ververstaat is het
scheidene
vakken goede diensten
diensten bewijzen.
bewijzen.
scheidene vakken
Bij de
de aanvraag
aanvraag om
om toelating
toelating tot
toteen
eenvan
vanRijkswege
Rijkswegegesubsidieerde
gesubsidieerdenijverheidsschool
nijverheidsschool
Bij
geneeskundige verklaring
verklaring worden
worden overgelegd,
overgelegd, waaruit
waaruit blijkt
blijkt of
of de
de leerling
leerlingvoor
voorhet
het
moet een geneeskundige
gekozen ambacht, vak of beroep lichamelijk al
Deze verklaring
verklaring heeft
heeftechter
echter
al dan
dan niet geschikt is. Deze
alleen een zedelijke beteekenis, daar
daar de plaatsing niet uitsluitend op
op grond
grond van
van een
een ongunstige
ongunstige
I4),
daargelaten
nog,
dat
een
stellig
oordeel,
vooral
verklaring
mag
worden
geweigerd
(art.
verklaring mag worden geweigerd (art. 14), daargelaten nog, dat een stellig oordeel, vooral
I2 jaar!),
jaar!), vaak
vaak onmogelijk
onmogelijk is te
te geven.
geven. Ook
Ookkunnen
kunnendoor
dooreen
een
voor de jongeren
jongeren (kinderen
(kinderen van
van 12
invele
velegevallen
gevallenwaardevolle
waardevolleaanwijzingen
aanwijzingenworden
worden
goed geleid
geleid psychotechnisch
psychotechnisch onderzoek
onderzoek in
goed
verkregen en latere
latere teleurstellingen
teleurstellingen worden
worden voorkomen.
voorkomen.
verkregen
De meeste
meeste nijverheidsscholen
nijverheidsscholen hier
hier te
te lande
landezijn
zijhdoor
doorhet
hetRijk
Rijkgesubsidieerde
gesubsidieerdebijzondere
bijzondere
beheerd door
door rechtspersoonlijkheid
rechtspersoonlijkheid bezittende instellingen of
of vereenigingen.
vereenigingen. Ingeval
Ingeval
scholen, beheerd
75 %
%der
dernettokosten
nettokosten van
vande
demiddelbare
middelbarenijvernijveraan alle
voldaan, betaalt
betaalt het
het Rijk
Rijk 75
aan
alle eischen is voldaan,
%van
van de
de lagere
lagere nijverheidsscholen,
nijverheidsscholen, terwijl
terwijl de
de gemeente,
gemeente,waar
waar de
deschool
school
heidsscholen
heidsscholen en 7700 %
overige 25
25 %
%(c.q.
(c.q. 30
30%)
%)bij
bij tetedragen.
dragen.Onder
Onderde
denettokosten
nettokosten
verplicht isis om de overige
gevestigd is, verplicht
verstaat men
brutokosten, verminderd
verminderd met het
het bedrag
bedrag van
van de
de lidmaatschappen
lidmaatschappen der
der leden
leden
verstaat
men de brutokosten,
van
vereeniging, de
de opbrengst
opbrengst van
van de
de gem
gemaakte
werkstukken, de
en enkele
enkele
aakte werkstukken,
van de vereeniging,
de schoolgelden en
deprovinciale
provincialesubsidie,
subsidie,
inkomsten. De
Deoverige
overigeparticuliere
particulierebijdragen,
bijdragen, alsook
alsook b.v.
b.v.de
buitengewone inkomsten.
kunnen in mindering van de 25
25 %
%(30
(30 %)
%) van
van de
de gemeente
gemeente komen.
komen.
kunnen
Wordt de school
schoolbezocht
bezochtdoor
doorleerlingen,
leerlingen,afkomstig
afkomstiguituitandere
anderegemeenten
gemeentendan
dandie,
die,waarin
waarin
de school
school isis gevestigd,
gevestigd,dan
danzijn
zijndie
diegemeenten
gemeenten
(tenzijaldaar
aldaareen
eengelijksoortige
gelijksoortigeschool
schoolisisgevestigd)
gevestigd)
(tenzij
verplicht,
eenbepaald
bepaaldgedeelte
gedeeltevan
vande
dekosten
kostender
dergemeente
gemeentevan
vanvestiging
vestigingder
derschool
schooltetevergoeden.
vergoeden.
verplicht, een
Om misbruiken te voorkomen,
voorkomen, isis tevens
tevensuitdrukkelijk
uitdrukkelijk in
in de
dewet
wetvermeld,
vermeld,dat
datde
debijdragen
bijdragen dier
dier
gemeeh"'ten in geen
geen enkelen
enkelen vorm
vorm op
opde
deverzorgers
verzorgersder
derleerlingen
leerlingenmogen
mogenworden
wordenverhaald.
verhaald.
gemeenten
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de medewerking
medewerking van
van de
de particulieren
particulieren door
door bijdragen
bijdragen in geld
geld tengevolge
tengevolge van
van deze
deze
Heeft de
wettelijke regelingen
geval was,
was, met
met de
demedemedewettelijke
regelingen minder
minder beteekenis
beteekenis gekregen
gekregen dan
dan vroeger
vroeger het
het geval
zulks geenszins
geenszins het
het geval.
geval. Integendeel!
Integendeel!
werking van de particulieren in
in leiding en voorlichting is zulks
de besturen
besturen der
der bijzondere
bijzondere nijverheidsscholen
nijverheidsscholen en in de
de commissies
commissies van toezicht
toezicht op
op de
degegeIn de
meentelijke nijverheidsscholen
dan vroeger,
vroeger, vooral
vooral ook
ook diediemeentelijke
nijverheidsscholentracht
trachtmen,
men, zeker
zeker niet
niet minder
minder dan
genen te benoemen,
benoemen, die
die door
doorhun
hunpersoonlijke
persoonlijke ervaring
ervaring de
de leerkrachten
leerkrachten van
van raad
raad en
en inlichinlichgenen
kunnen dienen en
en hen
hen als
als deskundigen
deskundigen kunnen
kunnen bemoedigen
bemoedigen en
en steunen.
steunen.
tingen kunnen
de veranderingen
veranderingen in
in de
denijverheid
nijverheid bij
bijhet
hetonderwijs
onderwijsgemakkelijk
gemakkelijk tetekunnen
kunnen
Juist om de
onthoudt men
men zich
zich van
van Regeeringswege
Regeeringswege in
in het
hetalgemeen
algemeenvan
vanhet
hetvoorschrijven
voorschrijven van
van
volgen, onthoudt
vaste leerplannen.
leerplannen. Elk
bestuur maakt
maakt zelf
leerplan op
biedt dit
dit den
den Minister
Minister van
van
vaste
Elk bestuur
zelf het
het leerplan
op en
en biedt
en Wetenschappen
Wetenschappen ter
ter goedkeuring aan.
aan. Met
Met het
hetinvoeren
invoerenvan
vanaanvullingen
aanvullingen
Onderwijs, Kunsten en
verbeteringen behoort niet
niet te
te worden
worden gewacht,
gewacht,tot
totdaarop
daaropvan
vanRegeeringswege
Regeeringswegewordt
wordtaanaanen verbeteringen
gedrongen.
Het
is
de
uitdrukkelijke
bedoeling,
dat
zulke
wijzigingen
in
de
eerste
plaats
van
gedrongen.
de uitdrukkelijke bedoeling,
wijzigingen de eerste plaats van
betrokken bestuur
personeel) uitgaan.
de vrijwillige
vrijwillige samenwerking
samenwerking van
behet betrokken
bestuur (en
(en personeel)
uitgaan. Door de
van de betrokkenen isis voor
scholen echter
echter reeds
reeds als
als vanzelf
vanzelf een
eenzekere
zekere eenheid
eenheidontstaan.
ontstaan.
trokkenen
voor vele scholen
.
denkbeeld van
van den
den tegenwoordigen
tegenwoordigen omvang
omvangvan
vanhet
hetnijverheidsonderwijs
nijverheidsonderwijs hier
hier
Om een denkbeeld
geven, zij
zij vermeld,
vermeld, dat
dat op
op de
deStaatsbegrooting
Staatsbegrooting voor
voor 1923
I923 voor
voorhet
hetgeheele
geheelevolgens
volgens
te lande te geven,
Nijverheidsonderwijswet gesubsidieerde
geheel door
door het
hetRijk
Rijkbetaalde)
betaalde)middelbare
middelbare
de Nijverheidsonderwijswet
gesubsidieerde (c.q. geheel
/2 millioen
millioen gulden
gulden was
wasuitgetrokken,
uitgetrokken,
lagere nijverheidsonderwijs
nijverheidsonderwijs een bedrag
bedrag van
van ruim
ruim 13
I31
1/2
en lagere
hoofdzaak bestemd voor:
voor:
in hoofdzaak
I

Aantal en soort
soort Nijverheidsscholen.
Nijverheidsscholen.
Aantal

I3 Midd.
Midd. technische
technische scholen,
scholen,textielscholen
textielscholen en
enacademies
aca.demies
13
85
Dagambachtscholen
voor
jongens.
•
•
•
.
85 Dagambachtscholen voor jongens . .
45 Scholen
Scholen voor
voor speciale
speciale vakken
vakken voor
voor jongens
jongens
355 Avondscholen
Avondscholen voor
355
voorjongens
jongens .. .• ••
7 Scholen
Scholen voor
voor kunstnijverheid
c.a.
kunstnijverheid
c.a. . .
50
Zeevaart-,
visscherijen
schippersscholen
5o Zeevaart-, visscherij- en schippersscholen
I55
enen
huishoudscholen.
. ...••... • •
155 IndustrieIndustriehuishoudscholen
I20
. ... . • • •
120 Scholen
Scholenvoor
voorlandbouwhuishouden
landbouwhuishouden
•
•
.

.

Totaal

Afgerond
bedrag j Aantal
Afgerond bedrag
Aantal
guldens.
leerlingen.
in guldens.
leerlingen.

I,700.000
1 ,700.000

000
33000

4,800.000
4,800.000

14000
I4000

700.000
700.000
1,900.000
I,900.000
200.000
200.000
I,OOO.ooo
1,000.000
2,900.000
2,900.000
200.000
200.000

;

4000
4000
35000
000
35
I000
IooO
000
44000
28000
28000
2000
2000

IOOO
991000

In verband
verband met de kosten
kosten is
is het
hetaantal
aantal niet
nietdoor
doorhet
hetRijk
Rijkgesubsidieerde
gesubsidieerdenijverheidsnijverheidsscholen naar verhouding niet groot meer. Meestal zijn
zijn die
die scholen
scholen ingericht
ingerichtdoor
dooren
enten
tenbehoeve
behoeve
van
groote fabrieken
fabrieken en bedrijven
bedrijven (spoorwegen,
(spoorwegen, mijnondernemingen,
telegraafdienst e.d.).
e.d.).
van de groote
mijnondernemingen, telegraafdienst
Daarbij
werkgevers voorop
dezen zich
zichdan
danook
ook
Daarbij staat
staat uiteraard
uiteraard het
het belang
belang van
van de werkgevers
voorop en behouden dezen
de volle vrijheid
vrijheid voor
voor inzake
inzake het
het aannemen
aannemen of
of weigeren
weigeren van
van leerlingen,
leerlingen, het
hetaanstellen,
aanstellen,bezolbezoldigen
ontslaan van leeraren,
leeraren, het vaststellen
vaststellen van het
het leerplan,
leerplan, enz.
enz.
digen en ontslaan
Uit een
een maatschappelijk
maatschappelijk oogpunt
kenschetsend, dat
zulke (geheel
(geheel door
door de
de
oogpunt isis het kenschetsend,
dat op zulke
werkgevers
aan de
de vakken,
vakken, welke
welke geen
geen rechtstreeksch
rechtstreeksch nut
nut voor
voorhet
het
werkgevers bekostigde)
bekostigde) scholen
scholen ook
ook aan
390

dagelijksch
(zooals zingen, lezen,
lezen, geschiedenis,
geschiedenis, aardrijkskunde,
natuurkennis,
dagelijksch werk
werk hebben
hebben (zooals
aa rdrijkskunde, natuurkennis,
lichamelijke ontwikkeling)
Zoo ook
ook wordt
wordt aan
aan
hygiëne, lichamelijke
ontwikkeling) menigmaal
menigmaal veel
veel zorg
zorg wordt
wordt besteed. Zoo
sommige fabrieken
fabrieken aan de arbeidsters
arbeidsters zelfs
zelfs vrij
vrij uitgebreid
uitgebreid huishoudonderwijs
huishoudonderwijs(zonder
(zondersubsidie
subsidie
van Rijk
Rijk of gemeente)
gemeente) gegeven,
gegeven, iets
iets wat
wat het
hetwerk
werk in
inde
defabriek
fabriektoch
tochzeker
zekerslechts
slechtszijdelings
zijdelings
van
goede komt.
komt.
ten goede
Voor degenen,
degenen, die meenen,
meenen, dat
dat er
er hier
hiertetelande
landevan
vanoverheidswege
overheidswegetegenwoordig
tegenwoordig tete
Voor
veel kosten
kosten en
en zorg
zorg aan
aan het
hetnijverheidsonderwijs
nijverheidsonderwijs worden
worden besteed,
besteed, zij
zij op
op het
hetvoorbeeld
voorbeeld van
van
veel
Duitschland gewezen,
gewezen, waar
waar de jonge
jonge werklieden,
werklieden, na
na hun
hun acht verplichte „Volksschule"-jaren
"Volksschule"-jaren
nog eenige
eenige jaren, vaak
(bij ons voorloopig nog slechts
slechts zes), door de wet worden gedwongen om nog
(bij
tot
en met dat, waarin
waarin zij
18-jarigen leeftijd
leeftijd bereiken,
bereiken, op z'n minst
minst de
de „gewerbliche
.,gewerbliche FortFortzij den i8-jarigen
tot en
volgen. Op
Opzulke
zulke Fortbildungsschulen
Fortbildungsschulen ontvangen
ontvangen de
deleerlingen
leerlingengedurende
gedurende
bildungsschule" te volgen.
h~t
geheele jaar
jaar gewoonlijk
gewoonlijk 8 à g9 uur
uur les per
per week.
week. Tot
Totde
de„gelernte
.,gelemteBerufe"
Berufe ttbehooren
behoorenald
aldaar
het geheele
aa r
eveneens
b.v.
die
van
borstelmaker,
paraplumaker,
tuinman,
herbergier,
schoorsteenveger,
eveneens b.v. die van borstelmaker, paraplumaker, tuinman, herbergier, schoorsteenveger,
koetsier e.d.
koetsier
Voor het peil,
peil, waarop
waarop men
m~n het
het onderwijs
onderwijs in
in Duitschland
Duitschlandwil
wilbrengen,
brengen,isiskenmerkend,
kenmerkend,
dat
m~n aan
aan die
die gewerbliche
gewerbliche Fortbildungsschulen
Fortbildungsschulen voor
voor het
het onderwijzen
onderwijzen van
van de
detheoretischtheoretischdat men
technische
vakken
gewoonlijk
zoo
eenigszins
mogelijk
gediplomeerde
ingenieurs
tracht tete
technische vakken gewoonlijk zoo eenigszins mogelijk gediplomeerde ingenieurs tracht
ve rkrijgen.
deze mededeelingen
mededeelingen wordt
wordt geenszins bedoeld de meening
meening ingang
ingang te
te doen
doen vinden,
vinden,
Met deze
dat het Duitsche
Duitsche stelsel
stelsel ook
ook voor
voor ons
ons land
land het
het beste
beste zou
zouzijn.
zijn.Integendeel:
Integendeel:de
detoestanden
toestandeninin
dat
de Nederlandsche
Nederlandsche nijverheid,
nijverheid, en
en vooral
vooral in
in het
hetNederlandsch
Nederlandschmaatschappelijk
maatschappelijk leven,
leven,verschillen
verschillen
dit
zóóveel
van
die
in
Duitschland,
dat
een
eigen
Nederlandsch
nijverheidsonderwijs,
zooals dit
zóóveel
die in Duitschland, dat een eigen Nederlandsch nijverheidsonderwijs, zooals
zich thans
thans heeft
heeft ontwikkeld,
ontwikkeld, alle
alle reden
reden van bestaan
bestaan heeft. Die
Die ontwikkeling
ontwikkeling is
is het
hetwerk
werk van
van
vele mannen
mannen en
vrouwen geweest.
noemen van
van eenige,
eenige, of zelfs
zelfs van
van vele
vele namen,
namen, zou
zou tot
tot
vele
en vrouwen
geweest. Het noemen
zij hier de
de naam
naam van
van den
den tegentegengroote onbillijkheid
groote
onbillijkheid tegenover
tegenover tal
tal van
van anderen
anderen leiden.
leiden. Alleen zij
woordigen Inspecteur-Generaal
Inspecteur-Generaal van
het nijverheidsonderwijs,
nijverheidsonderwijs, den
den heer
heer H. J.
J. DE
DE GROOT,
GROOT,
woordigen
van het
vermeld. Hij
Hij is het,
het, die
die in
in1899
1899speciaal
speciaalvoor
voorhet
hetvakonderwijs
vakonderwijs tot
tot Inspecteur
Inspecteurwerd
werdbenoemd,
benoemd,
en die,
die, sindsdien,
sindsdien, als
als een
eender
derallervoornaamsten,
allervoornaamsten, met
met groote
groote toewijding
toewijding en
en helder
helder inzicht
inûchtde
de
ontwikkeling van
het nijverheidsonderwijs
nijverheidsonderwijs heeft weten
weten te
te leiden.
leiden.
ontwikkeling
van het
Juist nu de ontwikkeling van dat
dat onderwijs, door
door de
de totstandkoming
totstandkoming van
van de
de NijverheidsNijverheidsonvermijdelijke beperking
beperking van
van de
deuitgaven
uitgaven
onderwijswet, eindelijk
eindelijk verzekerd
verzekerd scheen,
scheen, heeft
heeft de onvermijdelijke
ook op dit onderwijs
onderwijs sterk remmend moeten werken en heeft men
men de
de oprichting
oprichtingvan
van verscheiverscheidene, zeer noodige scholen,
scholen, benevens
benevens de
de dringend
dringendnoodige
noodigeuitbreiding
uitbreidingofofverbetering
verbeteringvan
vanvele
vele
ûjnweer
weertal
tal
bestaande inrichtingen,
weer tot
tot later
later moeten
moeten uitstellen.
uitstellen.Als
Alsgevolg
gevolgdaarvan
daarvanzijn
bestaande
inrichtingen, toch weer
van
jongelieden
uit
geldgebrek
afgewezen
en
hebben
velen,
zulks
wetende,
zich
niet
laten
van jongelieden
geldgebrek afgewezen en hebben velen, zulks wetende, zich niet laten
inschrijven.
Het is
is tetehopen,
hopen,dat
datdeze
dezetoestand
toestandniet
nietlang
langduurt
duurtenendatdat
nijverheidsonderwijs
hethet
nijverheidsonderwijs
ûch spoedig
spoedig wederom
wederom kan
kan ontwikkelen
ontwikkelen in
en in
in de
demate
mateals
alsnoodzakelijk
noodzakelijk zijn
zijn voor
voor
zich
in den
den zin en
voorspoed en het
het geluk
geluk van
van het
hetNederlandsche
Nederlandsche Volk.
Volk.
den voorspoed
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HET HANDELSONDERWIJS
HANDELSONDERWIJS
HET
DOOR
DOOR
MR. J.J. H.
Inspe cteur van
MR.
H. THIEL,
THIEL, Inspecteur
van het Handelsonderwijs.
Handelsonderwijs.

II

nn het
Koninkrijk
het Verslag
Verslagvan
vanden
denStaat
Staatder
derHooge-,
Hooge-, MiddelbareMiddelbare- en
en Lagere
Lagere Scholen
Scholen in het Koninkrijk
der
werden als inrichtingen
inrichtingen voor
voor handelsonderwijs
handelsonderwijs alleen
alleen
der Nederlanden
Nederlandenover
over1897-1898
1897-1898 werden
vermeld:
vermeld:
de Openbare
de
Openbare Handelsschool
Handelsschool te Amsterdam;
Amsterdam;
de Bijzondere
Bijzondere Handelsschool
Handelsschool van
van den
den heer
heer H.
H. P. C.
de
C. DIRKS te
Amsterdam, die 20
te Amsterdam,
20 leerlingen telde;
lingen
de Nederlandsche
School voor
voor Handel
de
Nederlandsche School
Handel en Nijverheid
Nijverheid te
te Enschede.
Enschede.
Omtrent
in de
depraktijk
praktijk werkzaam
werkzaam waren,
waren,
Omtrent avondonderwijs
avondonderwijsaan
aan jongelieden,
jongelieden, die
die reeds in
wordt alleen
alleen vermeld,
vermeld, dat de
wordt
de avondcursussen
avondcursussen aan de
de handelsschool
handelsschool van
van den
den heer
heer DIRKS
DIRKS in
boekhouden,
moderne talen, handelscorrespondentie,
handelscorrespondentie, handelsrekenen
handelsrekenen en stenografie
stenografie bezocht
bezocht
boekhouden, moderne
werden door 35 leerlingen.
werden
leerlingen.
Op 31 December
waren in Nederland
December 1921 waren
Nederland gevestigd:
gevestigd:
Op
a. Hoogere
HoogereHandelsscholen
Handelsscholen (scholen
(scholenmet
met2-jarigen
2-jarigencursus
cursusaansluitende
aansluitendeaan
aaneen
eenHoogere
Hoogere
Burgerschool met
met 3-jarigen
Burgerschool
3-jarigen cursus)
cursus) 32, met
met een
eentotaal
totaalaantal
aantalleerlingen
leerlingenvan
van 1555;
1555;
b. Handelsdagscholen (scholen
(scholen met
met3-3-ofof4-jarigen
4-jarigencursus
cursusaansluitend
aansluitendaan
aanhet
hetlageronderwijs).
lager onderwijs).
27, met een totaal
totaal aantal
aantal leerlingen van 2764;
2764;
c. Handelsavondscholen
voor jongelieden,
jongelieden, die
die reeds
reedsinindedepraktijk
praktijk
Handelsavondscholen en
en -cursussen,
-cursussen, bestemd voor
zijn,
134,
met
een
totaal
aantal
leerlingen
van
zijn, 134, met een totaal aantal leerlingen van 17519.
Uit deze
deze cijfers
cijfers blijkt,
blijkt, dat
dat in
in de
de verloopen
verloopen 25 jaren
jaren dit onderwijs
onderwijs uit een
een bescheiden
bescheiden
begin zich
zich tot
totvrij
vrij aanzienlijken
aanzienlijken omvang
omvang heeft
heeft ontwikkeld.
ontwikkeld.
Daarop heeft invloed gehad
gehad de
de Nationale
Nationale Vereeniging
Vereeniging voor
voor Handelsonderwijs,
Handelsonderwijs, die
die in
in
Daarop
was vooral DR. D. Bos (zie
1899 is opgericht.
opgericht.Het
HetwasvooraIDR.D.Bos
(zie blz.114),
blz. II4), die
diein
inen
endoor
doordeze
dezeVereeniging
Vereenigingtot
tot
die ontwikkeling
ontwikkelingin
inbelangrijke
belangrijke mate
mate heeft
heeftbijgedragen.
bijgedragen.Mede
Medeaan
aanzijn
zijntoedoen
toedoenwas
washet
hettetedanken
danken,,
die
dat in 1907
1907 eene afzonderlijke
afzonderlijke Inspectie voor het
het Handelsonderwijs
Handelsonderwijs werd
werd ingesteld.
ingesteld. De
Deeerste
eerste
titularis, DR.
DR.P.P.FOCKENS,
FOCKENS, die van
van 1I Augustus 1907
1907 tot 1I Juli 1919
1919 in functie is geweest,
geweest, heeft
heeft
dat onderwijs
onderwijs krachtig
krachtig bevorderd.
bevorderd.
De interne
interne ontwikkeling
ontwikkeling ervan
ervan isisaanvankelijk
aanvankelijk gedacht
gedacht als
alszuiver
zuiveropleidingsonderwijs
opleidingsonderwijs
De
voor hen,
hen, die
die in
in handel
handel en
enverkeer
verkeer willen
willen werkzaam
werkzaam zijn.
zijn. Het
Het werd
werd beschouwd
beschouwd als
als „vak""vak"onderwijs in ruimer
ruimer zin
zin genomen.
genomen.De
Deaaneenschakelings-commissie
aaneenschakelings-commissie stond
stondininhaar
haarrapport
rapport
onderwijs
van 1910
1910 nog op
op dit
ditstandpunt.
standpunt.
latere jaren
jaren echter
echter is meer
meer in
inhet
hetbijzonder
bijzonderde
dealgemeen
algemeenontwikkelende
ontwikkelende kant
kant van
van
In latere
het handelsonderwijs
handelsonderwijs in het
het licht
licht gesteld.
gesteld.Vooral
Vooralde
deVereeniging
Vereenigingvan
vanLeeraren
Leerarenaan
aanHoogere
Hoogere
het
Handelsscholen en
die van
van Directeuren
Directeuren van
van Hoogere
Hoogere Handelsscholen
Handelsscholen hebben
hebben zich
zich scherp
scherp
Handelsscholen
en die
gekant tegen
tegen de
de opvatting
opvattingvan
vanHandelsonderwijs
Handelsonderwijsals
alsVak-Onderwijs
Vak-Onderwijsen
endedealgemeen
algemeenvormende
vormende
gekant
beteekenis
beteekenis ervan
ervan op
op den
denvoorgrond
voorgrond geplaatst.
geplaatst. InInverband
verbanddaarmede
daarmedestaat
staathet,
het,vooralsnog
vooralsnog
onbevredigd
onbevredigd gebleven
gebleven verlangen,
verlangen, dat
dat aan
aan het einddiploma van Hoogere Handelsscholen
Handelsscholen studiestudiebevoegdheid zal
zal worden
worden verbonden,
verbonden, en
eneveneens
eveneensdedegaandeweg
gaandewegverruimde
verruimdemogelijkheid,
mogelijkheid,voor
voor
bevoegdheid
.

.
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dat diploma,
diploma, om
om mede
mede te
te dingen
dingennaar
naar verschillende
verschillende betrekkingen,
betrekkingen, die
die buiten
buiten het
het
bezitters van dat
terrein van
handel en
en verkeer
verkeer liggen.
liggen.
terrein
van handel
Deze richting,
richting, die
dielangzamerhand
langzamerhand aan
aan dit gedeelte
gedeelte van
van het
het Handelsonderwijs
Handelsonderwijsisisgegeven,
gegeven,
nietgeringe
geringe
mate
gevolg
van
eenzijdigheidder
der
HoogereBurgerscholen,
Burgerscholen,die
die
is ininniet
mate
eeneen
gevolg
van
de de
eenzijdigheid
Hoogere
welke geen
geen bepaalden
bepaalden aanleg
aanleg voor
voor wiskundige
wiskundigevakken
vakken hebben,
hebben,ininharen
harenbovenbovenvoor leerlingen, welke
plaats heeft.
heeft. Voor
Voor deze
deze leerlingen
leerlingenbestaat
bestaatook
ookthans
thansnog
noggeen
geenandere
andereuitweg
uitweg
bouw feitelijk geen plaats
dan een Hoogere Handelsschool, die in
in vele
vele gevallen
gevallen als
als een
een tweede
tweede bovenbouw
bovenbouw aan
aan Hoogere
Hoogere
dan
Burgerscholen werd
werd verbonden.
verbonden.
komende wetgeving
wetgeving op
op het
het Middelbaar
Middelbaar Onderwijs
Onderwijs zal in
in deze
deze leemte
leemte voorzien
voorzienen
en
De komende
de Hoogere
Hoogere Burgerschool
Burgerschool een
een litterair-economische
litterair-economische afdeeling
afdeeling opnemen.
opnemen. Het
Het noodzakelijk
noodzakelijk
in de
gevolg daarvan zal moeten zijn een inperking van het terrein der Hoogere Handelsschool.gevoldarnzmtijeprkngvahteidrHoganlsch.
zal in
in het
het vervolg
vervolg alleen
alleen bestemd
bestemd kunnen
kunnen zijn
zijn voor
voor hen,
hen, die
die inderdaad
inderdaad in
in handel
handel en
en ververDeze zal
keer hun
denken te vinden.
vinden.
keer
hun weg denken
in de
deopvatting
opvattingvan
vanhet
hetonderwijs
onderwijsaan
aanHoogere
HoogereHandelsHandelsgeschetste tegenstelling
tegenstelling in
De geschetste
scholen is wel het
het scherpst
scherpst aan
aan den
den dag
dag getreden,
getreden, toen
toen in
in het
het llaatst
I9I8 een
een ontwerp
ontwerp van
van
aa tst van 1918
het Vakonderwijs
Vakonderwijs werd behandeld,
behandeld, waaronder
waaronder ook
ook het
het Handelsonderwijs
Handelsonderwijswas
wasbegrepen.
begrepen.
Wet op het
Op aandrang
aandrang vooral
leeraren aan
is het
het Handelsonderwijs
Handelsonderwijs uit
uitdat
datWetsontWetsontvooral van
van de leeraren
aan die
die scholen is
en dit
ditontwerp
ontwerpbeperkt
beperkttot
tothet
hetNijverheidsonderwijs.
Nijverheidsonderwijs.Sedert
Sedertisiseen
eenafzonderlijke
afzonderlijke
werp gelicht en
wettelijke regeling van het
het Handelsonderwijs
Handelsonderwijsonafged
onafgedaan
gebleven.
aa n gebleven.
wettelijke
Voor het Handelsonderwijs
Handelsonderwijs in zijn geheel
geheel heeft
heeft dit
dithet
hetbetreurenswaardig
betreurenswaardig gevolg,
gevolg, dat
dat
Voor
een moeilijken
moeilijken toestand
toestand is gekomen.
gekomen. Het
Het hoogste
hoogste subsidie,
subsidie, dat
dat thans
thans door
door
het finantiëel
finantiëel in een
bedraagt 5o
50 %
%van
van de
de netto-kosten,
netto-kosten,terwijl
terwijlvoor
vooraangrenzende
aangrenzendetakken
takken
het Rijk wordt verleend, bedraagt
de Rijksbijdrage
Rijksbijdrage in zeer
zeer vele
velegevallen
gevallenbelangrijk
belangrijkgunstiger
gunstigeris.
is.
van onderwijs de
Vooral
de Handelsdagscholen
Handelsdagscholen hebben
daaronder te
lijden. De
De M.U.L.O.-scholen,
M.U.L.O.-scholen,
Vooral de
hebben daaronder
te lijden.
waarvoor qe
het Lager
LagerOnderwijs
Onderwijs bijzonder
bijzonder gunstige
gunstige voorwaarden
voorwaarden voor
voor stichting
stichtingen
en
waarvoor
de Wet op het
ontwikkeling
oriënteert zich hoe
hoe langer
langer hoe
hoe meer
meerininhandelsrichting,
handelsrichting,sedert
sedertinin
ontwikkeling heeft
heeft gesteld, oriënteert
I9I6 het vak handelskennis onder de vakken
vakken van het Lager
Lager Onderwijs
Onderwijs is opgenomen.
opgenomen.
jaar 1916
het jaar
ervaring leert, dat
dat deze
deze scholen
scholen leerlingen
leerlingen tot
totzich
zichtrekken,
trekken, die
dieop
opdedeHandelsdagschool
Handelsdagschool
De ervaring
een hooger staand en beter op het
het doel
doel gericht
gericht onderwijs
onderwijs zouden
zouden vinden.
vinden.Het
Hetisisteteverwachten,
verwachten,
dat ook het
het terrein
terrein van
van de
de Handelsdagschool
Handelsdagschool in
inde
denaaste
naastetoekomst
toekomstzal
zalbeperkt
beperktworden.
worden.
ontwikkelings-voorwaarden voor
voor de
de Handelsavondscholen
Handelsavondscholenbijzonder
bijzonder
Daarentegen zijn de ontwikkelings-voorwaarden
gunstig, sedert
sedert door
door de
de jongste
jongste wijziging
wijzigingvan
van de
deWet
Wetop
ophet
hetLager
LagerOnderwijs
Onderwijsalle
alleRijkssubsidie
Rijkssubsidie
algemeen is in
in den
denlaatsten
laatstentijd
tijdhet
hetzwaartepunt
zwaartepunt
voor vervolgonderwijs
vervolgonderwijs isis vervallen.
voor
vervallen. In
In het algemeen
van het
het Handelsonderwijs
Handelsonderwijs bezig zich
zich te
te verplaatsen
verplaatsen in
in de
derichting
richtingder
derAvondscholen.
Avondscholen.
kan men zeggen, dat
dat dit
dit onderwijs
onderwijs in
in de
de laatste
laatste jaren
jaren een
een hoogtehoogteAlles samengenomen kan
had bereikt,
bereikt, dat
dat in
in de
de toekomst
toekomstvermoedelijk
vermoedelijk niet
niet zal
zalworden
wordengehandh
gehandhaafd.
aa fd.
punt had
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DE STENOGRAFIE
STENOGRAFIE
DE
DOOR
DOOR
H
B,S. en
en U.L.O.
UL.a. te
te Amsterdam.
ADS. VAN
VAN GELDEREN,
GELDEREN, Leeraar
LeeraarStenografie
Stenografie H.B.S.
HB.S.
UL.O.
Amsterdam.
ADS.
Die
Die Ster.ographie
Ster:ographie soll
Ster.ographie
soli
soll Gemeingut
Gemeingut aller
aller
Gebildeten werden.
werden.
GABELSBERGER.
GABELSBERGER.

H
H

doel van
vanditdit
artikel
sterke
groei
van
stenografieininons
onsland
landgedurende
gedurende
et doel
artikel
is, is,
de de
sterke
groei
van
de de
stenografie
te beschrijven
en de
de oorzaken
van H.
H. M. de
de Koningin
Koningin te
beschrijven en
oorzaken van
van dien
dien
regeeringsjaren van
de regeeringsjaren
te gaan.
gaan. Zoowel
Zoowel de
debeoefening
beoefeningder
der practische
practische stenografie
stenografie als
alsde
debestudeering
bestudeering
groei na te
afgeloopen 25
stenografische wetenschap
der
wetenschap hebben
hebbenin
in de
der stenografische
de afgeloopen
25 jaren
jarengroote
grootevorderingen
vorderingen gegeDat dedewaardeering
waardeeringder
der
stenografiedoor
doorhet
hetintellectueele
intellectueelegedeelte
gedeelteonzer
onzerbevolking
bevolking
maakt. Dat
maakt.
stenografie
heeft gehouden
gehouden met
methare
hare ontwikkeling
ontwikkelingisisvermoedelijk
vermoedelijktetewijten
wijtenaan
aanonbeonbegelijken tred
tred heeft
geen gelijken
kendheid met de
het feit,
dat de
destenode cultureele
cultureele waarde
waarde van dezen tak van wetenschap. Door het
feit, dat
stenovereischen,
om op schrift
grafie bijna
bijna uitsluitend
uitsluitend als
als
vereischen, om
schrift de
de
grafie
gedachten
te kunnen
volgen
hulpmiddel voor den
den handel
handel
gedachten te
kunnen volgen.
hulpmiddel
Niettegenstaande
de stenoûet men
men
Niettegenstaande de
stenowordt aangeprezen,
aangeprezen, ziet
wordt
grafie
veel te
te vaak
vaakhet
hetgroote
groote nut
nut
grafie in
in den
denloop
loopder
derjaren
jaren
veel
vereenvoudigd
voorbij, dat
dat ieder
ieder ontwikkeld
vereenvoudigd isis van
van een
ontwikkeld
een
voorbij,
kunde,
slechts beût
bezit
heeft van
vaneen
eenschrift,
schrift,
kunde, slechts
bezit van
van den
den
mensch heeft
vakstenograaf,
tot een
hetwelk hem
hem in
staat stelt,
stelt, zijn
zijn
vakstenograaf, tot
schrift~
in staat
een schrift,
geschikt voor
gedachten vlugger
te
geschikt
voor algemeen
algemeen Begegedachten
vlugger vast
vast te
bruik,
is toch
leggen,
dan mogelijk
mogelijk is met
met
bruik, is
toch nog
nog te
te weinig
weinig
.4
leggen, dan
het nut
nut doorgedrongen,
doorgedrongen, dat
dat
het
Latijnsche schrift,
schrift, dat,
dat,
het
het Latijnsche
ervan
kan
hebben
bij
het
eenvoud
men
ervan
hebben
bij
hoewel uitmuntend
in
kan
uitmuntendineenvoud
maken van
van
constructie (met
(met slechts
slechts
maken
van eigen
eigen aanteekeaanteekevan constructie
ningen in college26 teekens
teekens ieder
iederwoord,onverningen
college- en
en vergavergawoord, onver- '
derzaal, bij
schillig
welke taal
taal te
te kunkunderzaal,
bij voorbereidenden
voorbereidenden
schillig in welke
C. A.
C.
A.STEGER.
STEGER.
schriftelijken
d.
nen
schrijven) letterteekens
letterteekens
schriftelijkenarbeid,
arbeid, e.
e. d.
nen schrijven)
die
schrijf
bezit,
te
veel
tijd
Daaraan
is
het
toe
te
schrijbezit, die te veel schrijftijd Daaraan is het toe te schrijniet bij
ven,
dat de
destenografie
stenografie nog
nogslechts
slechtsalleen
alleenbij
bijhet
hethandelsonderwijs,
handelsonderwijs, niet
bij het
het algemeen
algemeen
ven, dat
vormend onderwijs hare
hare intrede heeft
heeft gedaan.
gedaan.
Bij
tot 1826,
1826, toen,
toen,opopaansporing
aansporing
Bij een
een historischen
historischenterugblik
terugblikmoeten
moetenwij
wij gaan
gaan tot
der
destijds te Brussel
zetelende Regeering,
het ontontBrussel zetelende
Regeering, een
een prijsvraag
prijsvraag werd uitgeschreven
uitgeschreven voor het
der destijds
werpen
Nederlandsch te
te gebruiken
gebruiken stelsel van
van stenografie.
stenografie. In 1829
1829 werd
werd de
de
werpen van
van een
een voor het Nederlandsch
van het
hetFransche
Fransche
die een bewerking heeft geleverd
prijs
SOMERHAUSEN, die
geleverd van
prijs toegekend aan DR. H.
H . SOMERHAUSEN,
Met dit
PRÉPÉAN-AIMÉ
PARIS. Met
dit stelsel,
stelsel, eenigszins
eenigszins gewijzigd,
gewijzigd, heeft
heeft in
in 1849
1849
stelsel CONEN
CONEN DE
DE !>RÉpÉAN-AIMÉ
ØPÉAN-AIMÉ PARIS.
den
stenografischen
dienst
bij
onze
volksvertegenwoordiging
ingericht.
A.
STEGER
den
stenografischen
dienst
bij
onze
volksvertegenwoordiging
ingericht.
de
heer
C.
de heer
STEGER
andere richting veel bijgedragen,
bijgedragen, om den
den naam
naam van
van Nederland,
Nederland, dat
dat ook
ook
heeft ook
ook in andere
STEGER heeft
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vóór
voor 1826
1826
r826 op
op stenografisch
stenografisch gebied
gebied heel
heel wat
wat heeft
heeftgepresteerd,
gepresteerd, een
een goeden
goeden klank
klank tetegeven.
geven.
Hij was
was o.a.
o.a.medewerker
medewerkeraan
aaneen
eengroot
grootinternationaal
internationaaltijdschrift
tijdschrift(Panstenographikon).
(Panstenographikon).Zijn
Zijn
de geschiedenis
geschiedenisder
derstenografie
stenografiebehoort
behoort
met
de heeren
R. GOUDSCHAAL
werk over de
met
diedie
vanvan
de heeren
P. R.P.GOUDSCHAAL
(r885), A.
A. E.
E.D'OLIVEIRA
D'OLIVEIRA (Het
lectuur, AmsterAmster(1885),
(HetKortschrift,
Kortschrift,uitg.
uitg.Mij.
Mij, voor
voor goede
goede en goedkoope lectuur,
1915) en
endedevele
veletijdschrift-artikelen
tijdschrift-artikelen
o.a.
heeren
A. GROOTS
W. GROOTE
ANT.
FOLMER,
dam 1915)
o.a.
vanvan
de de
heeren
A. W.
en en
ANT.
FOLMER,
bekendste over
over stenografie
stenografie geschiedenis
geschiedenis in
land.
de bekendste
in ons
ons land.
tot de
Engelsche stelsel
stelselPITMAN
het Nederlandsch
bewerktdoor
vernuftige Engelsche
PITMAN isis voor het
Nederlandsch o.a.
o.a.bewerkt
door
Het vernuftige
den heer
heer F.
F.DE
DE HAAN
(1886).
Beide
genoemde
stelsels
huldigen
het
voor
de
Fransche
en
EngelHAAN (1886). Beide genoemde stelsels
het voor de Fransche en Engelsche systemen
zijhunne
hunneteekens
teekensontleenen
ontleenen
systemen kenmerkende
kenmerkende geometrische
geometrische principe,
principe, d.w.z.
d.w.z. dat
dat zij
aan de meetkundige
meetkundige figuur
straal in
figuur (cirkeldeelen
(cirkeldeelen en
en straal
indiverse
diversestanden).
standen).
aan
jongere Duitsche
Duitsche stelsels
stelsels zijn
zijn gegrondvest
gegrondvest op
op het
hetgrafische
grafische principe,
principe, d.w.z.:
d.w.z.:hunne
hunne
De jongere
teekens zijn
zijn afgeleid
afgeleid uit
uithet
hetgemakkelijk
gemakkelijkschrijfbare
schrijfbare Latijnsche
Latijnsche schrift.
schrift.Dit
Ditgrafische
grafischeprincipe
principe
heimschrift
is, te
hier te
te lande
lande ingeleid
ingeleid door
door
heimschrift is,
te doen
doen ververis hier
heer J.J. L.
L.WERY,
WERY, die
die in
in
Ook de
de andere
andere gragradwijnen. Ook
den heer
fische
(GABELSBERGER,
1889 het van groote vindingfischestelsels
stelsels
(GABELSBERGER,
voor
voor het
het Nederlandsch
rijkheid getuigende
getuigende stelsel
stelsel
Nederlandsch beberijkheid
werkt
o.a. door
WIL HELM STOLZE
STOLZE voor
voor
werkt o.a.
door den
den heer
heer
van WILHELM
-1891 en SCHEITSCHWAB
SCHWAB-I891
SCHWAB-1891
SCHEIThet Nederlandsch
Nederlandsch heeft
heeft bebehet
HAUER,
doorde
de heeren
heeren RIENTS
werkt, waarmede
waarmede een nieuw
nieuw
HAVER,
HAUER, door
RIENTS
werkt,
BALT
-1897 en PONT
-19o4)
tijdperk voor
voor de
destenografie
stenografie
BALT-I897
BALT-1897
PONT-I904)
PONT-I
904)
tijdperk
trachtten de stenografie
ons land
land werd
werd ingeluid.
ingeluid.
stenografie meer
meer
in ons
en meer
heerWERY
WERY isis de
de eerste
eerste
en
meer binnen
binnen het
hetbereik
bereik
De heer
te brengen
geweest, die
die een
een lans
lans gebrogebrobrengen van
van het
hetpubliek.
publiek.
geweest,
Nu de
de invoering
invoering
degemakkelijke
gemakkelijke
ken
heeft voor
voor de
ken heeft
van het
schriJfbaarheid
schri]fbaarheid
het LaLastenografie op
op kantoor,
kantoor,
schrij
f baarheid van
van de stenografie
tijnsche
schrift, door
in de
de school,
school, in
inde
derechtzaal,
rechtzaal,
tijnsche schrift,
door het
het
prijsgeven
de meening,
meening,.dat
meening,dat
.dat
J.
J.
WERY.
prijsgeven van
van het
het geometrigeometrie.a. teneinde de
J. L.
L. WERY.
sche principe
de
stenografie een
een soort
soort gegesche
principe en
en invoering
invoering
de stenografie
van
grafische
bereikt
was,
wilde
men
den
eenvoud
van
schrift
op
de
stenografie
het
ook
van
dit
schrift
op
de
stenografie
eenvoud
van
grafische bereikt was, wilde
ook den
trachten
over te
te brengen.
brengen. Men
Menwist
wistechter
echtermet
methet
hetaanduiden
aanduidender
derklinkers
klinkersgeen
geenraad.
raad.Deze
Deze
trachten over
werden aangegeven door los
los van
vanhet
hetwoord
woordstaande
staandefiguurtjes
figuurtjes(interpungeerende
(interpungeerendevocalisatie),
vocalisatie),
door
de uit
uitbuigingen
buigingenbestaande
bestaandeklinkers
klinkers inindederondingen
rondingender
dermedeklinkers
medeklinkersop
optetenemen
nemen
door de
door in
ineen
medeklinkersdedeklinkers
klinkers tete
(sub-ordineerend),
eenbijzondere
bijzondereschrijfwijze
schrijfwijzeder
dermedeklinkers
(sub-ordineerend), of
of door
symboliseeren.
gevallenwerden
werden
klinkersdan
In vele
velegevallen
danbijbijhet
hetverkorten
verkortenweer
weerweggelaten,
weggelaten,
symboliseeren. In
dede
klinkers
systeem zeer
zeer ingewikkeld
ingewikkeld werd
werdenenalsals
gevolg
deroudere
waardoor
waarvansommige
sommigeder
oudere
waardoor het
het systeem
gevolg
waarvan
stelsels
slechts bestaan
bestaan uit
een
verzamelingafkortingen,
afkortingen,hetgeen
hetgeen de
uiteen
detoepassing
toepassingop
opvreemde
vreemde
stelsels slechts
verzameling
talen
natuurlijk niet
nietvergemakkelijkt.
vergemakkelijkt. Deze
Dezeenenandere
andereomstandigheden
omstandighedenveroorzaakten,
veroorzaakten, dat
dat
talen natuurlijk
twee
stenografen
elkaars
schrift
volgens
hetzelfde
stelsel
gestenografeerd,
niet
konden
lezen.
twee stenografen elkaars schrift volgens hetzelfde stelsel gestenografeerd, niet konden lezen.
groote mate
mate
De Duitscher
Duitscher
Duitseher FAULMAN
F AULMAN is isdedeeerste
eerstegeweest,
geweest,die
die den
den klinker
klinker eene
eene vrij
vrij groote
van zelfstandigheid
Nederlander komt
komt de eer
eer toe,
toe, een
een volmaakt
volmaakt onafonafzelfstandigheid heeft gegeven, doch een Nederlander
hankelijk
hebben ontworpen,
ontworpen,
ontworpzn, daarbij
daarbij tevens
tevensden
deneenvoud
eenvoudvan
vanhet
hetLatijnsche
Latijnsche
hankelijk klinkerstelsel
klinkerstelsel te
te hebben
schrift
in een
een lezing
lezing tete
heeft in 1896
GROOTE heeft
1896 deze,
deze,zijne
zijne vinding,
vinding, in
schrift bereikend.
bereikend. De
De heer A. W. GRooTE
Amersfoort
uiteengezet. In
In1899
verscheenzijn
zijneerste
eersteleerboek.
GROOTE heeft
de
Amersfoort uiteengezet.
GROOTS
1899verscheen
leerboek.
heeftbovendien
bovendiende
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.
bezwaren, die
die hij
hijininde,
de,oorspronkelijk
oorspronkelijkvoor
voorandere
anderetalen
talenontworpen
ontworpenstelsels
stelselsaantrof,
aantrof,ondervangen
ondervangen.
Zoo heeft
heefthij
hij b.v.
b.v.zijne
zijnemedeklinkers
m~deklinkerszoodanig
zoodaniggekozen,
gekozen,dat
datzezeinindikwijls
dikwijlsvoorkomende
voorkomende
samenvoegingen
niet meer
meerafzonderlijke
afzonderlijke teekens
teekens
samenvoegingen gemakkelijk
gemakkelijkverbindbaar
verbindbaarzijn
zijnen
en hij
hij dus niet
b~hoefde
verbindingen van
van medeklinkers
m~deklinkers (groepteekens).
(groepteekens). Zijn
24
behoefde voor
voor verbindingen
Zijn alfabet
alfabet bestaat
bestaat uit 24
(eigenlijk
ondertitel van
van zijn
zijn stelsel N.A.K.
N.A.K. wijst
wijst op
opbovengenoemde
bovengenoemde
(eigenlijkslechts
slechts 22
22 )) teekens.
teekens. De ondertitel
eigenschappen: Nederlandsch
eigenschappen:
Nederlandsch (voor de
de Nederlandsche
Nederlandschetaal
taalgemaakt
gemaakt en
enniet
nietvermaakt)
vermaakt)AlfaAlfab~tisch
letterteeken steeds hetzelfde,
hetzelfde, onverschillig
onverschilligin
inwelke
welke verbinding)
verbinding)Kortschrift.
Kortschrift. Het
Het
betisch (ieder letterteeken
door GROOTE vervolmaakte beginsel is bruikbaar voor alle talen, indien men de letterteekens dorGROTEvelmaktbginsruavoletn,idmlertkns
slechts
zoodanig groepeert,
groepeert, dat
dat ze
zegemakkelijk
gemakkelijk verbindbaar
verbindbaar zijn
zijn in
in dikwijls
dikwijlsvoorkomende
voorkomende
slechts zoodanig
lettercombinaties
de gemakkelijkste
gemakkelijkste teekens
teekens voor
voor de
demeest
meestvoorkomende
voorkomendeklanken
klankenworden
worden
lettercombinaties en de
gebezigd. Zoo zien wij in dit
dit stelsel
stelsel het
hetnatuurlijk
natuurlijk gevolg
gevolgvan
vanden
denstrijd
strijdom
omde
deonafhankelijkheid
onafhankelijkheid
in het
het woord,
woord, niet
niet alleen
alleen van
van den
denklinker,
klinker, maar
maar ook
ook van
van den
den medeklinker.
medeklinker. De
Deoplossing
oplossingtreft
treft
door
den leerleer- als
als den
denleestijd
leestijdverkort,
verkort, zonder
zonder den
denschrijftijd
schrijftijd tete
door haren
haren eenvoud,
eenvoud, die
die zoowel den
verlengen.
De door
door den
denheer
heerSTEGER
STEGER ingerichte
directeur, een
eenonderonderingerichtedienst
dienst bestaat
bestaat thans
thans uit een directeur,
12 stenografen.
directeur
Volksraad in
October 192o
I920 begonnen
begonnen een
een stenostenodirecteur en I2
stenografen. De
De Volksraad
in Indië
Indië is
is in October
grafencorps
bestaat thans
thans uit een
een directeur,
directeur, een
een
grafencorpstete vormen.
vormen. Dit
Dit uitstekend ingericht instituut bestaat
revisor en 77 stenografen.
revisor
stenografen. De
Deverslagen
verslagender
derredevoeringen
redevoeringenworden
wordenniet
nietals
alsbij
bijonze
onzeVolksverVolksvertegenwoordiging
sprekers nagezien, doch
doch de
de revisor
revisor schrijft
schrijft met
met de
deanderen
anderenmede
medeen
en
tegenwoordiging door de sprekers
vergelijkt
stenogramm~n met
m~t het zijne.
zijne. Op
Opden
denavond
avondvan
valJ.iederen
iederendag
dagverschijnt
verschijnt
vergelijkt hunne
hunne stenogrammen
reeds
gedrukt woordelijk
woordelijk verslag
het verhandelde,
verhandelde, onverschillig
onverschillig of
ofde
derede
rede in
inhet
het
reeds een gedrukt
verslag van
van het
Nederlandsch,
inlandsche talen
talen was uitgesproken.
uitgesproken. Voor
Voor het maken
maken van
van
Nederlandsch,dan
danwel
welinin een
een der
der inlandsche
anal ytische en
en woordgetrouwe
woordgetrouwe::verslagen
verslagender
dervergaderingen
vergaderingenvan
vanverschillende
verschillendepubliekrechtelijke
publiekrechtelijke
analytische
particuliere lichamen,
lichamen, lezingen,
lezingen,conferenties,
conferenties,congressen,
congressen,enz.
enz.vindt
vindtdedestenografie
stenografiemeer
meer
en particuliere
meer ingang.
stenografen hebben
hebben volop
volop werk.
werk.
ingang. Goede stenografen
en_meer
handel heeft
heeft in
inzeer
zeerbelangrijke
belangrijke mate
mate de
destenografie
stenografieaan
aanzich
zichdienstbaar
dienstbaargemaakt,
gemaakt,
De handel
waartoe ook
feit, dat
dat door
doorde
degroote
grootevereenvoudiging
vereenvoudigingder
derlaatste
laatstejaren
jaren
waartoe
ook medegewerkt
medegewerkt heeft het feit,
geopend, dat
dat een
een stenograaf
stenograaf het
het stenogram
stenogram van
van zijn
zijn vakvak-en
ensysteemgenoot
systeemgenoot
de mogelijkheid is geopend,
kan
kan lezen.
toekomst zich
zich nog
nogeen
eenplaats
plaats kunnen
kunnen veroveren.
veroveren.
Op menig terrein zal de stenografie in de toekomst
practische toepassing
toepassing dezer
dezer wetenschap
wetenschap op
op groote
grooteschaal
schaal in
inalle
allerichtingen
richtingender
dermaatmaatAan een practische
schappij
staat
echter
het
feit
in
den
weg,
dat
eene
groote
schare
stenografen
op
kantoren,
schappij staat echter het
in den weg, dat eene groote schare stenografen op kantoren,
voldoende onderlegd
onderlegdzijn.
zijn.ErEr
bijnageen
geenvak
vaktetenoemen,
noemen,dat
datdoor
doorzooveel
zooveelongeschikten
ongeschikten
niet voldoende
is is
bijna
wordt beoefend, als
als de
destenografie.
stenografie.
wordt
Openbare Handelsschool
Handelsschool te
Amsterdam isis de
1885 de
de stenostenoDe Openbare
te Amsterdam
de eerste
eerste geweest,
geweest, die in 1885
grafie als
facultatief leervak
leervak heeft opgenomen,
opgenomen, nadat
nadat in
in 1882
I882een
eendaartoe
daartoestrekkend
strekkendvoorstel
voorstel
grafie
als facultatief
van den
den heer
heer Directeur,
Directeur, DR. 1IULSMAN,
HULS MAN, door
verworpen. Ontelbaar
Ontelbaar
doorden
denGemeenteraad
Gemeenteraad was verworpen.
het aantal
aantal openbare,
openbare, bijzondere
bijzondere en
en particuliere
particuliere scholen
scholenen
encursussen,
cursussen,die
dieinindedelaatste
laatste2525jaren
jaren
is het
de stenografie
stenografie als vak
vak van
van onderwijs
onderwijs hebben
hebben ingevoerd.
ingevoerd.
's-Gravenhage is
het stelsel
stelsel GRooTE
GROOTE officieel, als
als eenig stelsel, bij
bij het
hetopenbaar
openbaar
In 's-Gravenhage
is het
Te Amsterdam,
Amsterdam,hoewel
hoeweldaar
daar geen
geen officieele
officieele beslissing
beslissingisisgenomen,
genomen,worden
worden
onderwijs toegelaten. Te
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in Rotterdam hoofdzakelijk
BALTonderwezen.
onderwezen. Bij het
STEGER en
en GROOTS,
GROOTE, in
hoofdzakelijkRIENTS
RIENTS BALT
het particulier
particulier
STEGER
onderwijs schijnt GRooTE
GROOTE bezig
zijn, de
de andere
andere stelsels
stelselsteteverdringen.
verdringen.
onderwijs
bezig te zijn,
De stenografie
stenografie is
is in
in de
deafgeloopen
afgeloopenkwarteeuw
kwarteeuw nog
nogbuiten
buitende
debemoeiingssfeer
bemoeiingssfeerder
derOverOverDe
zij aan
aan verschillende
verschillende scholen,
scholen, soms
soms zelfs
zelfs als
alsverplicht
verplichtleervak,
leervak,wordt
wordt
gebleven, alhoewel
alhoewel zij
heid gebleven,
onderwezen. Het
Het ware
ware voor
voor het
het onderwijs
onderwijs in
in de
destenografie
stenografie tete wenschen,
wenschen,dat
datde
deRegeering
Regeering
onderwezen.
verschillende systemen te doen
doen en
en de
debevoegdheid
bevoegdheidtot
tot
er toe zou besluiten,
besluiten, eene
eene keuze
keuze uit de verschillende
inde
destenografie
stenografieteteregelen,
regelen,althans
althanstetecontroleeren.
controleeren.Ons
Onsland
landstaat
staat
geven van
van onderwijs
onderwijs in
het geven
in dit
dit opzicht
opzichtbij
bij het
het buitenland,
buitenland,b.v.
b.v.bij
bijDuitschland,
Duitschland,zeer
zeerten
tenachter.
achter.De
Dewaarde
waardeder
derdiploma's
diploma's
hierdoor aanmerkelijk
aanmerkelijk stijgen,
nadeelen, verbonden
verbonden aan
afnemen van
van bebezou hierdoor
stijgen, terwijl
terwijl de
de nadeelen,
aan het afnemen
voegdheids-examens
willekeurige, zouden
zouden worden
worden opgeheven.
opgeheven.
voegdheids-e
xamens door
door ieder willekeurige,
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IETS OVER
OVER HET BUITENSCHOOLSCH
BUITENSCHOOLSCH ONDERWIJS AAN
VOLWASSENEN IN NEDERLAND
DOOR

Mejuffrouw I. M.
M. VAN
VAN DUGTEREN,
DUGTEREN, Secretaresse
Rotterdam.
Secretaresse der Volks-Universiteit
Volks - Universiteit tete Rotterdam.

D
D

voor
de ontwikkeling
van
hethet
buitenschoolsch
e laatste
laatste 2525jaar
jaarzijn
z;ijn
voor
de ontwikkeling
van
buitenschoolschonderwijs
onderwijsaan
aan
volwassenen in
deze periode
periode
volwassenen
in Nederland
Nederlandvan
vanzeer
zeerbijzondere
bijzonderebeteekenis
beteekenisgeweest.
geweest. In
In deze
openbaarde zich
openbaarde
ûch een
eengeheel
geheelnieuw
nieuwstreven,
streven,waarvan
waarvande
deeerste
eersteontwikkelingstendenzen
ontwikkelingstendenzen
z;ijn, maar
maar waarvan
waarvan de
de duidelijk
duidelijk omschreven
omschreven bedoeling
bedoeling en
en
weliswaar van
ouderen datum
datum zijn,
weliswaar
van veel ouderen
krachtige ontplooiing van den
den jongsten
jongsten tijd
tijd is.
is.
de krachtige
alle opzichten
opûchtenen
enalle
allerichtingen
richtingengedaan
gedaandoor
doordedeMaatschappij
Maatschappij
in alle
Pionierswerk is in deze in
tot Nut
in 1784.
Nut van
van 't't Algemeen,
Algemeen, gesticht
gesticht door
door JAN NIEUWENHUYZEN
NIEUWENHUVZEN in
Ofschoon
niet volgens
volgens
Ofschoon
niet
1784.
in verloop
verloop van
van tijd
tijd over
over tot
tot het
het oprichten
oprichten van
van bibliotheken,
bibliotheken,
gaat het Nut in
een vast omlijnd plan, gaat
het uitgeven
uitgeven van
van goedkoope
goedkoope en
en populaire
populaire geschriften
geschriften en
en het
hethouden
houdenvan
vanpopulair-wetenpopulair-wetenschappelijke
een stevige
stevige
schappelijke voordrachten.
voordrachten.Aanvankelijk
Aanvankelijkontbrak
ontbrakaan
aandeze
deze jonge
jonge beweging
beweging nog een
het idea
idealisme
van een kleine
kleine groep
groep mannen
mannen en
en vrouwen,
vrouwen, maar
maar niet
niet
onderbouw;
onderbouw; ûj
zij steunde op het
lisme van
op de
de wenschen
wenschen en
en bewuste
bewuste behoeften
behoeften van
vanbreedere
breedere lagen
lagen onzer
onzerbevolking.
bevolking.Deze
Dezebehoefte
behoefte
ontstaat eerst
van de
de maatschappelijke
maatschappelijke en economische
economische ontwikkeling
ontwikkeling van
van de
de
ontstaat
eerst later
later als
als gevolg van
mag niet
niet gezegd
gezegd worden,
worden, dat
dat door
door de
de groote
groote massa
massa der
der
laatste halve
Maar zelfs
laatste
halve eeuw.
eeuw. Maar
zelfs nu nog mag
plattelandsbevolking de
wordt aan
aan algemeen
algemeen vormend
vormendonderwijs
onderwijs voor
voorvolvolplattelandsbevolking
de behoefte
behoefte gevoeld wordt
wassenen;
aan levensverdieping
levensverdieping en
en geestelijke
geestelijkeontwikkeling
ontwikkelingdoor
doorbepaalde
bepaalde
wassenen ; wèl,
wèl, dat
dat een
een gemis aan
vindt zijn
ûjn grond
grond
groepen
groote en grootere
grootere steden
wordt beseft.
groepen der
der bevolking
bevolking van
van de
de groote
steden wordt
beseft. Dit vindt
eengevolg
gevolgvan
vanhet
hetmechaniseeringsproces
mechaniseeringsproces in
in handel
handel en
enindustrie,
industrie,de
dedaaruit
daaruitvoortvoorten isis een
in en
vloeiende arbeidsverdeeling
arbeidsverdeeling en
arbeidsspecialisatie voor
handwerkers. De
De hoofdhoofdvloeiende
en arbeidsspecialisatie
voor hoofdhoofd- en handwerkers.
werkers, die
de zeer
zeer gespecialiseerde
gespecialiseerde kennis,
kennis, welke
welke vereischt
vereischt wordt
wordt voor
voor de
devervulling
vervulling
werkers,
die door de
van een bepaalde
bepaalde functie,
functie, voor
voor een
een bepaald
bepaaldonderdeel
onderdeelvan
vanhet
hetmaatschappelijk
maatschappelijkarbeidsproces,
arbeidsproces,
van
opsluiten in
in vakscholen,
vakscholen, waar,
waar, bij
verwerven van
van de
de vereischte
vereischte speciale
speciale kennis,
kennis,het
het
zich opsluiten
bij het verwerven
contact
geheele wetensgebied en de
de cultuurhoogte
cultuur hoogte van
van den
den tijd
tijd waarin
waarin zij
zij leven,
leven, ververcontact met
met het geheele
daarnaast de
en duizenden
duizendenhandwerkers,
handwerkers,geen
geenvakkundige
vakkundigeambachtsambachtsloren gaat. En daarnaast
de duizenden en
van de
de machine,
machine, die
die hun
hun handelen
handelen en
en denken
denken bindt,
bindt, niet
niet boeit,
boeit, en
en die
die
lieden meer, maar
maar deel
deelvan
niet meer in hun
hun werk
werk vinden
vinden de
de levensvervulling,
levensvervulling, die de
de kundige
kundige beoefening
beoefening van
van een
een handhandwerk vermag te
werk
te geven.
Deze ver
ver doorgevoerde
doorgevoerde vakspecialisatie
vakspecialisatie werd
beweging voor de
de ontontwerd oorzaak,
oorzaak,dat
dat de
de beweging
nu deze
dezevolwassenen
volwassenenerer zelve
zelve om gingen
gingen vragen
vragen en
en
wikkeling van
volwassenen urgent werd,
werd, nu
wikkeling
van volwassenen
de handen
handen van
van eenige
eenigevooruitziende
vooruitziendemannen
mannenen
envrouwen,
vrouwen,wat
watdoor
door deze nuttig
niet namen uit de
noodig werd
werd geacht,
geacht, maar
maar zelf de instituten
instituten wilden
wilden stichten
stichtenenenorganiseeren,
organiseeren,waarvoor
waarvoor
en noodig
de eigen
eigen ervaring
ervaring hun
hun den weg
weg wees.
wees.
beteekende een
een keerpunt
keerpunt in
in de
de beweging,
beweging,want
wanthieruit
hieruitvolgt
volgtvanzelf,
vanzelf,dat
datelke
elkepoging
poging
Dit beteekende
het geven
geven van
van uitsluitend
uitsluitend intellectualistisch
intellectualistisch onderwijs
onderwijs falen
falen moest,
moest, althans
althan:> op
opden
denduur,
duur,
tot het
omdat
de
groote
massa
zocht
en
zoekt
levensverdieping,
levensinûcht
door
beschavingsomdat de groote massa zocht en zoekt levensverdieping, levensinzicht door beschavingsVandaar dan
ûch ten
ten doel
doelstellen
stellendit
ditbeschavingsonderwijs
beschavingsonderwijs
onderwijs. Vandaar
dan ook
ook dat
dat instellingen, die zich
aan
volwassenen te
bij geen
geen enkelen
enkelen anderen
anderen tak
tak van
van onderwijs
onderwijs haar
haar gegevens
gegevens en
en
aan volwassenen
te brengen, bij
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voorb~elden
buitenschoolsch onderwijs
onderwijs aan
aan volwassenen
volwassenen staat
staat geheel
geheel op
op
v
oorbeelden kan
kan vinden.
vinden. Het buitenschoolsch
zichz;elf,
concurreert met geen
geen enkele
enkeleandere
andereonderwijsinstelling,
onderwijsinstelling,heeft
heeftandere
andereleeraren
leerarenmet
met
zichzelf, concurreert
andere methoden - moet
andere
moet het althans hebben, wil het goed
goed zijn
zijn —
- omdat
omdathet
hetandere
andereleerlingen
leerlingen
heeft.
dat het
het onderwijs
onderwijs aan
aan volwassenen
volwassenen in Nederland
Nederland reeds
reeds in
invaste
vastebanen
banengeleid
geleidis;is;
Niet dat
eenbegin
begin
verkeert zeer
zeer zeker
zeker nog in
in zijn
zijn eerste
eerste ontwikkelingsstadium.
ontwikkelingsstadium. Maar
Maar tóch, er
er isiseen
het verkeert
een toenemende
toenemende belangstelling
belangstelling en er
er komt
komt systeem
systeem in.
in.
en een
Daar is allereerst de Maatschappij tot Nut
Nut van
van 't't Algemeen,
Algemeen,met
methaar
haarruim
ruimdriehonderd
driehonderd
d.epartementen,
welke over
over het
hetgeheele
geheeleland
landverspreid,
verspreid,kleine
kleinecentra
centravan
vanvolksontwikkeling
volksontwikkeling
departementen, welke
met groote
groote eigen
eigen zelfstandigheid.
zelfstandigheid.En
Enhet
hetwerk
werkder
deroude
oudeinstelling
instellingverjongt
verjongtzich
zichtelkens
telkens
vormen, met
weer. Werd niet voor
voor kort
kort door
door haar
haar overgegaan
overgegaan tot
stichting van
van het
het tijdschrift
tijdschrift „Volks"Volksweer.
tot de stichting
-ontwikkeling",
voor de leiders
leiders der
der beweging,
beweging, dat
dathet
hetvraagstuk
vraagstuk van
vande
degeestelijke
geestelijke
ontwikkeling", b;:stemd
bestemd voor
-opvoeding
zijn vollen
vollen omvang
omvang behandelt?
b;:handelt? Maar
Maar vooral
veel initiatief
opvoeding in zijn
vooral heeft
heeft het Nut veel
initiatief getoond
- initiatief,
initiatief, gevolgd door
door een
een zich
zichbescheiden
bescheidenterugtrekken
terugtrekken wanneer
wanneer een
eenpoging
pogingslaagde
slaagdeenen
·een
Openbare Leeszalen en BiblioBiblio.een zelfstandige
zelfstandige ontwikkeling
ontwikkeling beter
beter werd
werd geacht.
geacht. Zóó
Zóó met de Openbare
theken en zóó
zóó eveneens
eveneens met
metde
deVolks-Universiteiten.
Volks-Universiteiten.En
Enontstond
ontstonderereen
eenlacune,
lacune,werd
werdaan
aaneen
een
bepaalde
jongstevoorvoorbepaalde behoefte
behoefte niet
niet voldaan,
voldaan, dan
dan greep
greephet
hetin
inen
envoorzag
voorzagininhet
hetnoodige.
noodige. Als jongste
b;:eld moge
moge hier
hier genoemd
genoemd worden
worden de
destichting
stichtingvan
vanstudiekringen
studiekringenten
tenplattelande.
plattelande.
beeld
I9I3
In de geschiedenis
geschiedenis van
van het
het onderwijs
onderwijs aan
aan volwassenen
volwassenen in Nederland
Nederland is
is het
hetjaar
jaar 1913
een historisch
historisch jaar,
jaar, want
want toen
toen werd
werd de
de eerste
eersteVolks-Universiteit
Volks-Universiteit gesticht.
gesticht.Van
VanAmsterdam
Amsterdam
ging de stoot
stoot uit,
uit, op
op het
het zeer
zeer uitsluitend
uitsluitend initiatief
initiatief van
R. STEINMETZ. Want al
al
ging
van Prof.
Prof. Mr. S. R.
mogen anderen
anderen naast
naast hem
hem de
de behoefte
behoefte aan
aan een
eeninstelling
instellingvan
vanonderwijs
onderwijsaan
aanvolwassenen
volwassenen
mogen
gevoeld hebben, Prof.
Prof. STEINMETZ is het
het geweest,
geweest, die
die met
met rake
rake lijnen het doel
doel en
en het
het systeem
systeem
der Nederlandsche
Nederlandsche Volks-Universiteit
Volks-Universiteit heeft
heeft geteekend.
geteekend. Na
Nabestudeering
bestudeeringvan
vanbuitenlandsche
buitenlandsche
der
gedegen, grondig
grondig
voorbeelden, zeker,
zeker, maar
maar toch
tocheen
een geheel
geheel eigen
eigen systeem,
systeem, typisch Hollandsch, gedegen,
en veelomvattend.
veelomvattend. Op
Op de
devraag,
vraag, wat
wat de
deVolks-Universiteit
Volks-Universiteitis,
is,antwoordt
antwoordtProf.
Prof. STEINMETZ 1):
1
"Beschavingsonderwijs
volwassenen
de kern
kern van
van haar
haar wezen.
wezen. Alles
Alles wat
wathaar
haar kenmerkt
kenmerkt
as senen is de
„Beschavingsonderwijs aan volw
voort. Zij
Zij wil
wil door
door cursussen
cursussen voor
voor volwassenen
volwassenen de
de harmonische
harmonische beschaving,
beschaving, de
de
vloeit hieruit voort.
alle kringen
kringen bevorderen.
harmonische
ontwikkeling
mannen en vrouwen
vrouwen uit alle
li ng van mannen
hoogere ontwikke
bevorderen. Die harmonische
ontwikkeling is,
het spreekt
spreekt haast
haast vanzelf,
vanzelf, vooral
vooral niet
nietbloot
blootverstandelijk,
verstandelijk,maar
maar evenzeer
evenz;eer
ontwikkeling
is, het
aesthetisch,
moreel, sociaal
sociaal en
en religieus".
religieus".
aesthetisch, moreel,
De Volks-Universiteit
Volks-Universiteit stelt dus
dus na
naast
boven —
- de
de losse
lossevoordracht,
voordracht, de
de voorvooras t - of boven
drachtsreeks,
den
cursus,
den
vervolgcursus,
een
programma
van
leergangen
in
onderling
drachtsreeks, den cursus, den vervolgcursus, een programma van leergangen in onderling
verband en
in verband
verband met
met volgende
volgende en
envoorafgaande
voorafgaande j jaargangen.
Volks-Universiteit
verband
en in
aa rgangen. De Volks-Universiteit
zijn een
een arbeidsgemeenschap
arbeidsgemeenschap van
van hoorders
hoorders en
en medewerkers.
medewerkers.
wil zijn
hetideaal.
ideaal.InInwerkelijkheid
werkelijkheidwordt
wordthet
hethier
hiermeer,
meer,daar
daarminder
minderbenaderd.
benaderd.Maar
Maar
Dit isis het
alleVolks-Universiteiten
Volks-Universiteiten - en
en er
er zijn
zijn er
er
of klein,
klein, grootsteedsch
grootsteedsch of
ofkleinsteedsch,
kleinsteedsch,aan
aanalle
groot of
een vijfentwintig
vijfentwintig - wordt
hard gewerkt
gewerkt en gebouwd.
gebouwd.
nu een
wordt hard
Hand
aan hand
hand met deze
deze beweging
beweging gaat
gaat de
de ontwikkeling
ontwikkeling der
der Openbare
Openbare Leeszalen
Leeszalen en
en
Hand aan
Bibliotheken en
werk dier uitgevers,
uitgevers, die zich
zich ten
ten doel
doelstellen
stellenhet
hetdoen
doenverschijnen
verschijnenvan
van
Bibliotheken
en het werk
goedkoope
populair-wetenschappelijke werken
pas een
een begin
beginen
en
goedkoope populair-wetenschappelijke
werkenvoor
voorzelfstudie.
zelfstudie. Ook
Ook hier
hier is pas
valt er nog
nog veel
veel werk
werk te
te verrichten.
verrichten.
) :

I) Gedenkboek
Gedenkboekvan
vanhet
hettienjarig
tienjarigbestaan
bestaander
derAmsterdamsche
Amsterdamsche V.
V. U.
U.
I)
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Het kort bestek van dit artikel laat niet toe bijzonderheden
bijzonderheden der
der verschillende
verschillendeinstellingen
instellingen
vermelden, aantallen
aantallen en
Ditisisvoor
voor dit
ditdoel
doelook
ookniet
nietnoodig,
noodig,
en statistische
statistische gegevens te noemen. Dit
want niet in getallen
nuteener
eenerbeweging
beweginggedemonstreerd,
gedemonstreerd,maar
maar
want
getallen alleen
alleen wordt
wordt de
de bloei
bloei en
enhet
hetnut
in
levende kracht,
kracht, die tot
tot uiting
uiting komt
komt in
in nieuw
nieuw pogen,
pogen, steeds
steeds zoeken
zoeken naar
naar nieuwe
nieuwe wegen
wegen
in de levende
deelnemers-trots
zorgen en
enfinancieelemoeilijken het vertrouwen
vertrouwen van bestuurders en deelnemers
—trots groote zorgen
financieele moeilijkheden
in den
groei
en den
verderen
bloei
beweging
voor
ontwikkelingvan
vanvolvolheden -in den
groei
en den
verderen
bloei
derder
beweging
voor
dede
ontwikkeling
wassenen in Nederland.
wassenen
Nederland.

t~
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VAN HET HOOGER
DE ONTWIKKELING VAN
HOOGER ONDERWIJS
DOOR

PROFESSOR
DR.
]OHANNA
UniversiteitteteUtrecht.
Utrecht.
PROFESSOR
DR.
JOHANNAWESTERDI]K,
WESTERDIJK, Hoogleerares
Hoogleerares aan
aan de
de Rijks Universiteit

E
E

r isisdoor
dooroordeelkundige
oordeelkundigebuitenlanders
buitenlandersmeermalen
meermalendedemeening
meeninggeuit,
geuit,dat
datwij
wijNederNederlanders
bijzonder hoog
hoog ontwikkeld
ontwikkeld volk
volkzijn,
zijn,maar
maar dat
datmen
menaan
aanden
denanderen
anderen
landers geen bijzonder
kant
hoog ontwikkelde
ontwikkelde menschen
menschen vindt,
vindt, misschien
misschien meer
meerdan
danergens
ergens
kant hier
hier zeer
zeer veel
veel hoog
anders.
kwaliteitenendede
kwantiteit
vanons
ons
hoogeronderwijs
onderwijsisiswel
weleen
eenvan
vandedeoorzaken
oorzaken
anders. De kwaliteit
kwantiteit
van
hooger
veel voor
voor dit
ditonderwijs
onderwijs gedaan
gedaan en
en zeker
zeker niet
niet het
hetminst
minstinindede
van
van dit laatste verschijnsel. Er is veel
laatste
jaren, die immers
immers grootendeels
grootendeels een
een periode
periode van
van stijgende
stijgende welvaart
welvaart omomlaatste vijf
vijf en twintig jaren,
vatten.
Er was
was mogelijkheid
mogelijkheid voor
hooge vlucht,
vlucht, die
die
vatten. Er
voor ontwikkeling
ontwikkelingnaar
naaralle
allerichtingen.
richtingen.De
De hooge
verschillende
bracht belangstelling
belangstelling voor onderzoek
onderzoek en
envraag
vraagnaar
naar
verschillende wetenschappen
wetenschappen namen,
namen, bracht
goed onderwijs.
onderwijs. Gedurende
Gedurendedederegeering
regeeringvan
vanKoningin
Koningin
WILHELMINA hebben er verschillende
verschillende
WILHELMINA
veranderingen van beteekenis
beteekenis in
inhet
hethooger
hoogeronderwijs
onderwijsplaatsgegrepen,
plaatsgegrepen,waarvan
waarvandedebelangrijkste
belangrijkste
hier
besproken zullen worden.
worden. De
Deontwikkeling
ontwikkelingvan
vandedewetenschappen
wetenschappendaarentegen,
daarentegen,die
dieaan
aan
hier besproken
de
hooger onderwijs
onderwijs instellingen
instellingen beoefend worden,
worden, valt hier
hier buiten
buiten beschouwing.
beschouwing.
de hooger
onze wetgeving
wetgevinggedurende
gedurendedeze
dezekwarteeuw
kwarteeuwachterlijk
achterlijkgenoemd
genoemdmag
mag
Niettegenstaande onze
worden, staat het onderwijs toch op een hoog
hoog peil,
peil,omdat
omdatde
degeest
geestvan
vanhet
hetonderwijs
onderwijsten
tenslotte
slotte
door hoogleeraren
en studenten
studenten en
en niet door
door
hoogleeraren en
door de
de wet
wet bepaald
bepaald wordt.
wordt. Intusschen
Intusschen isisgelukkig
gelukkig
het slot van
van deze
deze periode
periode bekroond
bekroond door
door een
een vrijzinnige
vrijzinnige wetgeving
wetgeving op dit gebied.
gebied. Er
Er moet
moet
het
echter gezegd worden, dat
dat in
in verschillende
verschillende ons
ons omringende
omringende landen
landen een
eensoortgelijke
soortgelijke wetgeving
wetgeving
reeds lang bestond.
bestond. Veranderingen
Veranderingen gaan
gaan bij
bij ons langzaam.
langzaam. Het schijnt
schijnt wel,
wel, dat
datonze
onzezware
zware
reeds
modderbodem en de
de eeuwigdurende
eeuwigdurende wind,
wind,vlugge
vluggevoortbeweging
voortbewegingonmogelijk
onmogelijkmaken.
maken.
modderbodem
valt wel
wel het
het meest
meest de
deaandacht
aandacht op
opde
devermeerdering
vermeerdering
Naast de verandering in wetgeving valt
van het aantal
wij hier
hierdan
danook
ooknader
naderzullen
zullenbeschouwen.
beschouwen.
van
aantal hoogescholen,
hoogescholen, die
die wij
algemeene verloop van het
het hooger
hooger onderwijs.
onderwijs. Naast
Naast de
de leerleerBezien wij echter eerst het algemeene
krachten zijn
van groot
groot belang.
belang. Juist
Juist in
indeze
dezekwart
kwarteeuw
eeuwzijn
zijnonze
onze
krachten
zijn de materieele voorzieningen van
hoogeronderwijs inrichtingen
mate mede
mede bedeeld.
bedeeld.Er
Erzijn
zijneen
eengroot
grootaantal
aantalnieuwe
nieuwe
hoogeronderwijs
inrichtingen er in ruime mate
ontstaan, waaraan
waaraan geen kosten
kosten gespaard
gespaard werden. Ja,
Ja, men
men kan
kan zelfs
zelfs zeggen,
zeggen,dat
datmen
men
instituten ontstaan,
deeischen,
eischen,die
dieeen
eenwetenschappelijk
wetenschappelijk
hier eerder
eerder aan
de eischen,
eischen, die
die een
een gebouw,
gebouw, dan
danaan
aan de
hier
aan de
tegemoet komt.
komt. Voor
Voor den
den securen
securen Nederlander
Nederlander isishet
hetzekerder
zekerderzijn
zijnkapitaal
kapitaalinin
mensch stelt tegemoet
welLens
èensoverdreven
overdreven:
bijden
den
dan in menschen
menschen vast
vast tete zetten.
zetten.Het
Hetmaterieele
materieelewerd
werdwel
steenen, dan
: bij
bouw van nieuwe
nieuwe instellingen
instellingen werd
werd te
te zeer
zeeraan
aan een
eenluxueus
luxueusschema
schemavastgehouden.
vastgehouden.InInzekeren
zekeren
zin sprak
sprak hieruit eerbied voor
voor de
de wetenschap,
wetenschap, aan
aan den
den anderen
anderen kant
kant een
een onnoodig
onnoodighoog
hooghouden
houden
fatsoen.
van fatsoen.
Wij
als de
deAmerikanen,
Amerikanen, optelsommen
optelsommen tetemaken
makenvan
vanden
denkubieken
kubieken
Wij zijn niet
niet gewoon,
gewoon, als
wij kunnen
kunnen daarom
daarom toch
toch zeggen,
zeggen, dat
datde
de
van onze
onze laboratoria
laboratoria en bibliotheken;
bibliotheken; maar
maar wij
inhoud van
wetenschap en haar
haar volgelingen
volgelingen een
een keur
keurvan
vanvoortreffelijke
voortreffelijke werkplaatsen
werkplaatsen ten
ten dienste
dienste staan.
staan.
wetenschap
kan bij
bij ons
ons moeilijk
moeilijk de
de uitgebreidheid
uitgebreidheid en
enveelzijdigheid
veelzijdigheid van
van een
eenUniversiteit
Universiteitoverzien,
overzien,
Men kan
zooals dit in de
de groote
groote complexen
complexenvan
vangebouwen
gebouwenalle
allebijeen
bijeen
de nieuwe
nieuwe wereld
wereld het
het geval
geval is,
is,waar
waar de
Bij ons
ons zijn
zijnlangzamerhand
langzamerhand de
de gebouwen
gebouwenuit
uitdedenauwe
nauwestraten
stratender
dermiddenstad
middenstadververliggen. Bij
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drongen: men vindt deze nu veelal uiteenliggend aan de buitenranden. Van het moedergebouw
hebben zij zich langzamerhand ver verwijderd.
Een van die moedergebouwen heeft een onvrijwillige verjonging ondergaan: dat van
de Groninger Acaphysiologisch instidemie. De hevige
tuut en een psychiabrand die in 1906
trisch-neurologische
het Universiteitskliniek werd door
gebouw met het
haar opgericht,
daarin gelegen muwaardoor zij tevens
seum voor natuureen begin maakte
lijke historie in
met de vorming van
vlammen deed opeen medische faculgaan, was oorzaak
teit. Hetligt ook niet
dat een volkomen
op mijn weg te vermodern gebouw in
halen, in welke van
1909 geopend kon
die instellingen onworden. Verlies aan
derzoekingen zijn
den eenen kant,
gedaan, die haar tot
maar grooter winst
een klassieke plek
aan den anderen.
voor de wetenschap
Oude Universiteit te Groningen.
Het is niet
hebben gestempeld.
mogelijk hier een
Werpen wij liever
.opsomming te geven
een blik op de uitvan alle laboratoria
brei ding van het
en ziekenhuizen, van
aantal leerkrachten
verzamelingen en
en studenten. Deze
bibliotheekgeboutoch kunnen het best
wen, kunsthistoriden bloei van onze
sche instellingen en
Universiteiten illusmusea die in den
tree ren.
loop dezer jaren zijn
De stijging,
ontstaan. Op elk
die hier valt waar te
gebied is men dilinemen, is grooter
gent geweest. Bedan in vroeger tijden
halve onze vier oude
en een gevolg van
Academie's, is ook
welvaart, van verande Vrije Universiteit
derde sociale verte Amsterdam behoudingen, en van
gonnen in deze richNieuwe Universiteit te Groningen.
de ontwikkeling der
ting te werken. Een
wetenschappen.
Zoo telde de gemeentelijke universiteit van Amsterdam in 18g8 45 hoogleeraren, in
Ig22 bedroeg dat cijfer 74; de Utrechtsche academie telde er 38 aan het begin, 72 aan het einde
van de periode. De groei van de verschillende faculteiten is uit den aard der zaak ook uiteen-
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loopend.
sterke ontwikkeling
ontwikkeling van
van de
loopend. De sterke
de natuurwetenschappen
natuurwetenschappen heeft
heeft aan
aan deze
deze faculteit
faculteiten
endie
die
der geneeskunde
der
geneeskunde krachtigen
krachtigen vooruitgang
vooruitgang gegeven.
gegeven. Telde
Teldede
deUtrechtsche
Utrechtschefaculteit
faculteit der
der wiswis-en
en
natuurkunde in 1898 elf
elf hoogleeraren,
hoogleeraren, in 1922
1922 telt
teltmen
mener
er19;
19;de
deAmsterdamsche
Amsterdamschevermeerderde
vermeerderde
natuurkunde
van 12-17.
12-17. De
van
DeLeidsche
Leidschefaculteit
faculteitder
dergeneeskunde
geneeskundetelde
teldevroeger
vroeger99professoren,
professoren,thans
thans 12.
12. Minder
Minder
de juridische
juridis~he en
en theologische
theologische faculteit.
faculteit. Overal
Overal vindt
vindt men
menechter
echternieuwe
nieuwe
sterk
sterk is
is de stijging in de
vakken
is mogelijk
mogelijk geworden.
geworden. Toch
Tochzijn
zijnbepaalde
bepaaldevakken
vakkennog
nog
vakken gedoceerd; meerdere specialisatie is
Moest-om
een enkel
enkel voorbeeld
voorbeeld te
te noemen
noemen-niet
deerfelijkheid,
erfelijkheid,
slechts sporadisch te vinden. Moest
—om een
—niet de
die
van het
hethoogste
hoogstebelang
belangisisvoor
voormedici,
medici,biologen,
biologen,juristen,
juristen,aan
aan elke
elke universiteit
universiteit een
eenplaats
plaats
die van
vinden en haar
haar licht laten
laten schijnen
schijnen over
over vraagstukken
vraagstukken van den
den meest
meestuiteenloopenden
uiteenloopendenaard?
aard?
Een
sterke studentenaanwas
studentenaanwas heeft
aan elk
elk onzer
onzer academies
academies plaats
plaats gevonden.
gevonden.
Een sterke
heeft eveneens aan
25 jaar
jaar meer
meer dan
dan verdubbeld.
verdubbeld. Zoo
Zoo isis het
hetaan
aan de
derijskuniverrijskuniverBijna
aantal in
Bijna overal
overal isis het aantal
in die 25
van 343
343teiten
teiten Leiden,
Leiden, Utrecht,
Utrecht, Groningen,
Groningen,gestegen
gestegenresp.
resp.van
van776-1413,
776-1413, van
van746-1718,
746 1718, van
73I,
terwijl de
de cijfers
cijfers voor
voor de
de gemeentelijke
gemeentelijke universiteit
universiteit Amsterdam
Amsterdam 511
5II en
en1276
I276bedragen.
bedragen.
731, terwijl
Ook
weer die
die sterke
sterke vermeerdering
vermeerdering in de
de faculteit
faculteit der
der wiswis- en
ennatuurkunde
natuurkunde vast
vast tete
Ook hier
hier is weer
stellen. Vraagt
Vraagt aan den
den eenen
eenenkant
kantde
depractijk
practijkmeer
meeren
enmeer
meerwetenschappelijke
wetenschappelijkewerkkrachten,
werkkrachten,
het middelbaar onderwijs eischt eveneens
eveneens voortdurend
voortdurend meer
meer academisch
academisch gevormde
gevormdeleerkrachleerkrachten.
moeilijk -wat
wat
studeerendenbetreft
betreft juiste
- juiste
cijfers
aan
geven,
daardeze
deze
ten. Het
Het is
is moeilijk
dede
studeerenden
cijfers
aan
te te
geven,
daar
naar
raadpleegt, zeer sterk uiteenloopen. De
De vermeerdering
vermeerdering
naar de
de verschillende
verschillende bronnen,
bronnen, die men raadpleegt,
106-438natuurphilosophen
natuurphilosophenteteUtrecht
Utrechtmag
magechter
echterzeer
zeergroot
grootgenoemd
genoemd worden,
worden, eveneens
eveneens
van
van 106-438
dat
de medici
medici van
van 293-777.
293-777.Daarnaast
Daarnaast vindt
vindt men
men die
dieder
derlitteratoren
litteratoren van
van 40-169,
der
dat van
van de
40 169, der
terwijl de
de theologen
theologen teruggingen
teruggingpn van
juristen van
juristen
van 81-231,
81-231, terwijl
van 202-103.
202-103.
Deze cijfers
cijfers loopen niet
niet altijd
altijd in
in een
een stijgende
stijgende lijn
lijn naar
naar boven.
boven. Door
Doorbepaalde
bepaalde gunstige
gunstige
combinaties
faculteit ontstaan
ontstaan soms een
een concentratie
concentratie van
van studeerenden
studeerenden op
op één
één plaats.
plaats.
combinaties in een faculteit
LIMBURG" later
later meer.
meer.
Over
het toenemen
toenemenvan
vanstudeerenden
studeerendenonder
onderinvloed
invloedvan
van
"Wet
Over het
de de
„Wet
LINTBURG"
destatistische
statistischegegevens,
gegevens,die
diededebelangstelling
belangstellingvoor
voor
Om nog
nog eens
eens een
een greep
greep te
te doen
doenuit
uitde
wetenschappelijk
stellen, moge
mogehet
hetaantal
aantalpromoties
promotiesaan
aanenkele
enkeleuniversiteiten
universiteiten
wetenschappelijk werk
werk in het licht stellen,
dienen
meegerekend die op
op stellingen).
stellingen). In
In1898
I898promoveerden
promoveerden teteAmsterdam
Amsterdam29
29perperdienen i~ (niet
(niet meegerekend
192143,
aande
deUtrechtsche
UtrechtscheAcademie
Academienam
namhet
hetgetal
getalder
derpromoties
promotiestoe
toevan
van 12 tot 40
sonen, in
in1921
43, aan
p~rsonen (waarvan
(waarvan II
natuurkunde en 18
18 in
in geneeskunde).
geneeskunde).
personen
11 in
in wis- en natuurkunde
van de
de vermeerdering
vermeerdering van het
het aantal
aantal studenten is te
te wijten
wijten aan
aan de
de sterk
sterk
Een gedeelte van
toegenomen studie van
van de
de vrouw.
vrouw. Het
Het aspect van collegezalen
collegezalen en
en laboratoriën
laboratoriën isis wèl
wèl veranderd!
veranderd!
I898 nog aan
aan 't't begin
b~gin van
van de
de studie
studie der
dervrouw
vrouw aan
aan de
dehoogeschool,
hoogeschool,
Stonden
Stonden wij
wij in
in 1898
jaar
- hebben
wij waarschijnlijk
in dit
opzicht
een
hoogtepuntbereikt.
bereikt.Aan
Aanenkele
enkele
nu -na na
25 25
jaar
hebben
wij waarschijnlijk
in dit
opzicht
een
hoogtepunt
universiteiten is het aantal
aantal in de
de laatste
laatste jaren
jaren al teruggeloopen.
teruggeloopen. De
De strijd
strijd om
omhet
hetbestaan,
bestaan,die
die
universiteiten
het oogenblik
oogenblik scherper
scherper is, zal
zal de
de toekomst
toekomst voor
voor de
degestudeerde
gestudeerde vrouw
vrouwwel
welwat
watminder
minder
op het
Zij zal
zal hiervan
hiervan eerder
eerder de
de invloed
invloed ondervinden
ondervinden dan
dan de
deman
manen
endaardoor
daardoorzal
zal
gunstig maken.
maken. Zij
gunstig
het aantal
aantal waarschijnlijk
waarschijnlijk nog dalen.
dalen.
aantal vrouwelijke
vrouwelijke studenten
studenten heeft
heeft intusschen
intusschen aan
aan alle
alle universiteiten
universiteiten een
eenover
overhet
het
Het aantal
geheel genomen
genomen sterke
sterke toename
cijfers aan
eind van
van de
de periode
periodezijn:
zijn:
geheel
toename vertoond.
vertoond. De cijfers
aan begin
begin en eind
I4-27I(Leiden),
(Leiden),19-336
19-336
(Utrecht;
grootaantal
aantalbiologen),
biologen),15-243
15-243
(Groningen;groot
grootaantal
aantal
14-271
(Utrecht;
groot
(Groningen;
litteratoren),
27-270 (Amsterdam).
litteratoren), 27-270
(Amsterdam).
vallen er
er percentsgewijze
percentsgewijze meer
meer vrouwen
vrouwen dan mannen
mannen af gedurende
gedurende de
de studie,
studie,de
de
Al vallen
wel, dat
dat de
de gestudeerde
gestudeerde vrouw
vrouwininalle
allemogelijke
mogelijkerichtingen
richtingenhaar
haarplaats
plaats
groote getallen bewijzen wel,
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te bemachtigen.
bemachtigen. Dat
Datzij
eigenschappenbezit,
hoogeronderwijs
onderwijs
heeft
zijeigenschappen
bezit,waardoor
waardoorzij
zijhet
hethooger
heeft weten te
vrucht kan
met vrucht
kan volgen, is dáárdoor
dáárdoor bewezen, dat
dat men
men haar
haar in
in alle
alle mogelijke
mogelijke ambten
ambten vindt,
vindt, alal
wordt zij
zij uit enkelen
enkelen nog
nog door
hooger hand
hand buiten
gesloten.
wordt
door hooger
buiten gesloten.
de wenwenHet is eigenlijk
eigenlijk overbodig
overbodig een zwaarwichtige
zwaarwichtige opinie
te houden
houden over
over de
opinie er
er op na te
schelijkheid
ál dan
dan niet
niet bevrediging
bevrediging in
invindt.
vindt.
schelijkheid van
van hooger
hooger onderwijs
onderwijs voor
voor de
de vrouw,
vrouw, en of zij er al
De tegenwoordige
tegenwoordige constellatie
constellatie van de
de maatschappij
maatschappij maakt
maakt het hooger onderwijs
onderwijs voor de
de vrouw
vrouw
volkomen
om zich
zich zoo
zoohoog
hoogmogelijk
mogelijkteteontwikkelen
ontwikkelenenen
volkomen onontbeerlijk.
onontbeerlijk. Zij
Zij heeft
heeft het
het noodig, om
ûch daardoor
daardoor een onafhankelijk
onafhankelijk bestaan
is gelukkig,
gelukkig, dat
dat men
men in
in Nederland
Nederland
zich
bestaan te
te verzekeren.
verzekeren. Het
riet is
voor deze
de volle gelegenheid
voor
deze ontwikkeling
ontwikkeling de
gelegenheid heeft
heeft geboden.
geboden.
da arnaast isis de
Maar daarnaast
tegenwoordigemaatschappij
maatschappij onontbeerlijk
onontbeerlijk
de gestudeerde vrouw in de tegenwoordige
niet mogelijk
mogelijk zijn,
zijn, het
hetmiddelbaar
middelbaar en
engymnasiaal
Het zou
zou niet
gymnasiaal onderwijs
onderwijs met
metzijn
zijnhedendaagsche
hedendaagsche
versnipperingen
houden, hadden
hadden de
de vrouwen
vrouwen niet
inzoo
zoogrooten
grootengetale
getalededeacademie
academie
niet in
versnipperingenvol
vol te
te houden,
enkele takken,
takken, zooals
tot een
een
bezocht.
men zijn
zijn toevlucht
toevlucht tot
bezocht. In enkele
zooals moderne
moderne talen
talen en
en biologie,
biologie, zou men
onbevoegnog veel grooter aantal
aantal onbevoegresp.
voor plantenziekten
plantenziekten en
en
resp. voor
den moeten
moeten nemen,
nemen, waren
waren hierhiererfelijkheidsleer.
zijn
erfelijkheidsleer. Sindsdien
Sindsdien zijn
voor geen
er
Utrecht nog
nogtwee
twee vrouwevrouwegeen vrouwen
vrouwen beschikbaar.
beschikbaar.
er te Utrecht
In het
hoogeronderwijs
onderwijs
In
het hooger
lijke
ScHulG. SCHUIlijke lectoren benoemd (J.
zelve zijn
zelve
zijn thans
thans ook
ookeen
RINGA,
eenaantal
aantal
RINGA,tandheelkunde,
tandheelkunde, M. A. v.
vrouwen werkzaam.
vrouwen
werkzaam. De eerste
eerste
HERwERDEN,
cytologie)
te
HERWERDEN,
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daats- en doctoraal-examens, kan de student nog den doctorstitel verwerven. Op enkele zeer
fraaie laboratoria mag de landbouwacademie reeds bogen.
Hoewel er hier een aantal vrouwelijke studenten de lessen hebben gevolgd, zijn er
toch nog geen, die het diploma van landbouwingenieur hebben behaald.
De veeartsenijkundige hoogeschool bestaat sinds 1918. Het is, evenals aan de bovengenoemde hoogescholen voor de thans studeerende veeartsen mogelijk een doctorstitel te
behalen. Zij zijn eveneens vrijer in de keus der samenstelling van vakken voor de examens
geworden. Vooral is voor de docenten de toestand veranderd, doordat zij nu niet alleen de
vakcursussen behoeven te geven. Zij beschikken over meer wetenschappelijk hulppersoneel.
en kunnen daarom meer tijd aan eigen wetenschappelijk werk besteden. Onder hun leiding
zullen jongeren wetenschappelijk werk kunnen volbrengen. In den korten tijd van bestaan
hebben reeds een aantal den doctershoed verworven. Er waren in 1921 168 studeerenden.
Ook de opeeniging tot oprichleiding voor den
ting eener Nederhandel, een der
landsche Handelsgrootste factoren
hoogeschool. Deze
van onze welvaart,
heeft dus haar ontis op een andere
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school rijk, die ontPracticum in technische botanie te Delft.
geboden. Ook de
stond uit een verburgerij van Amsterdam liet zich niet onbetuigd, waar het ging om erkenning van de basis van den
handel als wetenschap. In dezen crisistijd, waarin velen het hoofd laten hangen en durf gaat
ontbreken, slaagde Nederland's hoofdstad er in, aan haar Academie een handelsfaculteit in
te stellen. Er was aan leergangen op dit gebied des te meer behoefte, omdat in het algemeen
bij de juridische faculteiten in ons land, aan de oeconomische wetenschappen geen belangrijke
plaats is toegekend.
Het Hooger Onderwijs is in ons land niet populair. Het staat in vele opzichten ver van
het volk. De mannen der wetenschap zijn er geen bekenden voor iedereen, zooals dat in naties
van jongere cultuur het geval is. Helaas - ons volk kent den weg niet in zijn wetenschappelijke
verzamelingen en musea. Deze hebben veelal een te ijzig academisch gezicht. Hun poorten
zijn te streng gesloten, dan dat men er gaarne zou aankloppen en ingaan. En op het oogenblik
is het Hooger Onderwijs het zwarte schaap voor alle belastingbetalers.
Toch vindt men hier en daar belangstelling van kleine groepen van particulieren. Wij
~gen reeds in de handelshoogeschool hiervan een bewijs. Ook de vereeniging het Koloniaal
Instituut heeft eenige instellingen in het leven geroepen, die ten goede komen aan het hooger

407

onderwijs. Tropische
Tropische geneeskunde
geneeskunde en
envolkenkunde
volkenkundevan
vanonze
onzekoloniën
koloniënzijn
zijnhierdoor
hierdoorleervakken
leervakken
onderwijs.
aan de Universiteit
Universiteit van
van Amsterdam
Amsterdam geworden.
geworden.
g~worden. De
D~
De Leidsche
Leidschevereeniging
vereenigingvan
vantropische
tropischegeneesgeneesaan
kunde, bevordert
bevordert ook
ook deze
deze tak
tak van
vanwetenschap.
wetenschap.
kunde,
De familie
familie JANSSEN
JANSSEN schonk een
een fraai
fraai park
park met
met bijzonder
bijzonder mooie
mooie kas
kas als
ais
als botanischen
botanischentuin
tuin
De
aan de
de universiteit
universiteit Utrecht.
Utrecht.
aanvang is reeds
reeds gezegd,
gezegd, dat
eindevan
vandeze
wetgeving
den aanvang
dat aan
aan het
heteinde
dezekwarteeuw
kwarteeuwdedewetgeving
In den
het gebied
gebied van
vanhet
hethooger
hoogeronderwijs
onderwijseen
eenverjongingskuur
verjongingskuur heeft
heeft ondergaan.
ondergaan. De
De hoogerhoogerop het
I876 en zij
sinds slechts
vanondergeschikt
ondergeschikt
zij had
had sinds
slechtsenkele
enkeleveranderingen
veranderingenvan
onderwijswet dateert van 1876
belang ondergaan!
bdang
ondergaan! Het
niet teteverwonderen,
verwonderen, dat
datererbelangrijke
belangrijke veranderingen
veranderingen in
in moesten
moesten
belang
Het is niet
aangebracht. Men
echter in den
beginne met
metallerlei
allerleitegenspoed
tegenspoedbij
bijdeze
herden beginne
dezeherworden aangebracht.
worden
Men heeft
heeft echter
ziening te kampen
kampen gehad.
gehad. Een
Een grondige
grondigeherziening
herzieningvan
vanhet
hetlager-,
lager-,middelbaarmiddelbaar- en
enhooger
hooger
ziening
onderwijs was
1903
I903 aan
aan de
de z.g.
z.g.ineenschakelingscommissie
ineenschakelingscommissie opgedragen.
opgedragen. Deze werd
werd uitgeuitgeonderwijs
was in 1903
Kunsten en
beter verband
Wetenschappen,
~een beter
verband
en Wetenschappen,
noodigd -seen
onder leiding
tusschen de
verschillende
leiding van
van DR. J.
J. TH.
TH.
de verschillende
tusschen
van het
DE VISSER, ter hand
DE
onderdeelen van
hetonderonderhand genomen.
genomen.
onderdeelen
Inmiddels
was in
wijs tot
tot stand
stand tetebrengen.
brengen.
Inmiddels was
in 1919
1919
I9I9 de
de
wijs
Onderwijsraad
ingesteld,
die
Hoewel de
de commissie
commissie in
in 1910
I9IO
Onderwijsraad
die
19IO
ingesteld,
advies
een ontwerp-wet
ontwerp-wet op
het
advies heeft
heeft uit
uit tetebrengen
brengen
een
op het
hooger onderwijs
onderwijs indiende,
indiende,
omtrent vraagstukken
omtrent
vraagstukken van
van
hooger
lyceumstrekking en
die
algemeene
en die
vastgekoppeld aan
algemeene strekking
vastgekoppeld
aan lyceumeen
groot
aandeel
heeft
gehad
ontwerpen, werden deze echechgehad
groot
^
bij
verder behandeld
behandeld of
of
het tot
totstand
niet verder
bij het
standkomen
komen van
van
'
ter niet
de
nieuwe bepalingen
uitgevoerd. De
De oorlogsjaren
oorlogsjaren
de nieuwe
bepalingen van
van
uitgevoerd.
het universitair
vertraagden
universitair onderwijs.
wetgeving
onderwijs.
vertraagden alle
alle wetgeving
Middelerwijl
deden
werd
en
zoo
de
herziening
Middelerwijl
deden
en zoo werd de herziening
tekortkomingen
zich enkele
enkele tekortkomingen
van ons academisch onderwijs
Mr. J.
het nieuw
nieuwingevoerde
ingevoerde
Mr.
J. LIMBURG.
in onze
onzeonderwijswetgeving
onderwijswetgeving
door
door het
Ministerie
Onderwijs, op zóódanige
op wijze
zóódanigegevoelen,
wijze gevoelen,
Ministerie
van van
Onderwijs,
dat
er noodtoestanden
noodtoestanden ontstonden.
ontstonden.InInhet
hetmiddelbaar
middelbaaren
engymnasiaal
gymnasiaal onderwijs
onderwijs bleek
bleek een
een
dat er
chronisch
aan bevoegde
b.!voegde
leerkrachten, doordat
doordat de
universitaire examens
examens alleen
alleen
bevoegde leerkrachten,
chronisch tekort
tekort aan
de universitaire
openstonden
die een
eenklassieke
klassieke opleiding
opleiding hadden
hadden ontvangen.
ontvangen. Het
Hetwas
was absoluut
absoluut
openstonden voor
voor hen,
hen, die
noodig,
poorten van
van de
de academie
academie wijder
wijder te
te openen.
openen. Er
wachtenmeer
Erwas
wasgeen
geenwachten
meermogelijk
mogelijk
noodig, de poorten
nieuwe ontwerpen,
ontwerp.!n,
dièininhethet
volksvertegenwoordiging
op
breede nieuwe
ontwerpen, die
die
stof
ministerie
op breede
stof
vanvan
ministerie
en en
volksvertegenwoordiging
konden
verzinken. Zoo
Zoo werden
wc:rden
gelukkig, door
dooreen
eenkleine
kleineverandering
verandering in
in de
de wet
wet op
ophet
het
w~rden gelukkig,
konden verzinken.
zich
hooger
ketenen van het
het klassicisme
klassicisme gebroken
gebroken en
en konden
konden nieuwe
nieuwescharen
scharenzich
hooger onderwijs,
onderwijs, de
de ketenen
aa n.
h~t
onderwijs eigen maken,
mlken,
maken, zonder de
de kwellingen
kwellingen van
van het
hetStaatsexamen
Staatsexamentetedoorst
doorstaan.
het hooger onderwijs
Dc:ze
D<!ze
hervorming is bekend
bekend onder
onder den
den naam
naam „Wet
"Wet LIMBURG". Het hooger
hooger onderwijs
onderwijs heeft
heeft
Deze hervorming
die in 1917
ontegenzeggelijk zeer groote
groote verplichtingen
verplichtingen aan
aan MR. J.J. LIMBURG,
LIMBURG, die
I9I7 dit
dit wetsvoorstel
wetsvoorstel
1917
indiende,
waarbij aan
bezitters van
van het
het einddiploma
H.B.S. met
metvijfjarigen
vijfjarigen cursus
cursus het
het
einddiploma H.B.S.
indiende, waarbij
aan de
de bezitters
recht
afleggen van
alle examens in de
de faculteiten
faculteiten der
der wiswis-en
ennatuurnatuur-en
en
recht van
van promotie
promotie en
en het afleggen
van alle
gweeskunde
g~neeskunde
Zij, die
die uitgesproken
uitgesproken talenten
talentenvoor
voornatuurwetenschappen
natuurwetenschappenbezaten
bezaten
geneeskunde werd verleend. Zij,
waren
finantieelniet
nietsterk
sterkstonden
stonden gedwongen
- gedwongen
naar
TechnischeHoogeschool
Hoogeschool te
te
waren-alsals
zijzijfinantieel
naar
dede
Technische
gaan.
jaren
gaan. Leerlingen,
Leerlingen,met
met uitgesproken
uitgesprokenneigingen
neigingenvoor
voordedestudie
studieder
dernatuur,
natuur, moesten
moesten 6 jaren
.
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deschaduw
schaduwder
derantieken
antiekenleven,
leven,die
dienunueenmaal
eenmaalgeen
geenlicht
lichtvoor
voorieder
iederafwerpen
afwerpen en
enmet
met
in de
was niet
niet
onvoldoende natuurwetenschappelijke
natuurwetenschappelijke vooropleiding
onvoldoende
vooropleidingaan
aande
de academie
academie komen.
komen. Het was
mogelijk den
naar de
universiteit naar
Ook bestond
bestond dede
mogelijk
den weg
weg naar
de universiteit
náar eigen
eigen geaardheid
geaardheidtete volgen.
volgen. Ook
onrechtvaardigheid, dat
apothekers (die
H.B.S.een
eenacademische
academischeopoponrechtvaardigheid,
dat doctoren
doctoren en
en apothekers
(die wél
wél na
na de
de I.B.S.
konden ontvangen)
ontvangen) uit
uithoofde
hoofdedezer
dezervooropleiding
vooropleidinggeen
geendoctorstitel
doctorstitelkonden
kondenverwerven.
verwerven.
leiding konden
Gelukkig is daaraan
daaraan een einde
einde gekomen.
gekomen.
Gelukkig
LIMBURG uitgaat
wis-en
en
invloed, welke
welkede
deinvoering
invoeringvan
vandedewet
wet
De invloed,
LINTBURG
uitgaatop
op de
de studie
studie in wisgeneeskunde, isis al
al eenigszins
eemgszinsuit
uitde
decijfers
cijfersvan
vanexamens
examensen
enpromoties
promotiesna
natetegaan.
gaan.
natuurkunde en geneeskunde,
wet een
eenterugwerkende
terugwerkende kracht
kracht heeft,
heeft, zijn
zijn er
erdirect
directveel
veelnagekomen
nagekomenpromoties
promoties
Daar de wet
Aan de
de Utrechtsche
Utrechtsche Academie
Academie was
was het
hetaantal
aantal promoties
promoties in
inde
degeneeskundige
geneeskundigefaculteit
faculteit
geweest. Aan
I9I5/I6: 4,
4, in
in 1917/18
I9I7/I8 waren
waren er
er io,
10,inin1920/21:
I920/2I:18.
I8.Voor
VoorLeiden
Leidenzijn
zijndeze
dezecijfers
cijfers in
ini I5/I6:
5/16:
in 1915/16:
7, voor
voor 2o/21
20/2I 13,
I3,voor
voorAmsterdam
Amsterdam 55 en
en 19,
19, voor
voor Groningen
Groningen22en
enI Ir.
Ook
de
doctoraal
examens
I. Ook de doctoraal examens
die faculteit
faculteitziet
zietmen
meneen
eensterke
sterkestijging
stijgingondergaan.
ondergaan. Die
Diegetallen
getallenzijn
zijnvoor
voorde
deUtrechtsche
Utrechtsche
in die
I5/I6: 25,
25, voor
voor 20/21:
20/2I: 87!
87!
Academie voor 15/16:
Academie
cijfers voor de faculteit
faculteit der
der wiswis- en
ennatuurkunde.
natuurkunde. In
In deze
deze
Minder duidelijk zijn
zijn nog de cijfers
faculteit kon men
men vroeger,
vroeger, van
van de
deH.B.S.
H.B.S.komende,
komende,alleen
alleendedeexamens
examensvoor
voorapotheker
apothekerdoen,
doen,tertermedische faculteit
faculteit altijd de mogelijkheid
mogelijkheid bestond
bestond van
van de
de natuurkundige
natuurkundige en
enartsexamens.
artsexamens.
wijl in de medische
jaarverloopen,
verloopen,
wis- en
en natuurkunde
natuurkunde moet
moetdus
dusfeitelijk
feitelijkeen
eengeheele
geheelestudieperiode
studieperiodevan
van5 à5 à7 7jaar
Voor de wismerkbaar,daar
daareen
eenaantal
aantal
duidelijken invloed
invloed uit
uitde
decijfers
cijfersblijkt.
blijkt.Toch
Tóchisisdie
dieinvloed
invloedalalmerkbaar,
eer een duidelijken
wasininhet
hetvooruitzicht
vooruitzichtopophet
hetverkrijgen
verkrijgender
der
studenten
reeds met
metdeze
dezestudie
studiebegonnen
begonnenwas
studenten reeds
terwijl anderen van Delft
Delft naar
naar een Academie gingen
gingen en
en reeds
reeds binnen
binnen genoemden
genoemden
bevoegdheid, terwijl
Ik neem
neem als
als voorbeeld
voorbeeld weer
weer de
de Utrechtsche
Utrechtsche Academie,
Academie, omdat
omdat daar
war op
op het
het
tijd examen
examen deden. Ik
oogenblik een
groot aantal
faculteit der
der wis- en
en natuurkunde
natuurkunde studeeren.
studeeren.
oogenblik
een groot
aantal studenten
studentenin
in de
de faculteit
in 20/21:
27, terwijl de candidaatsexamens
Het aantal
aantal doctoraal
doctoraal examens
examens bedroeg in 17/18:
17/I8: 14,
I4,in
20/2I:27,terwijl
candidaatsexamens
22-58.
komende
jaren
zeerzeker
zekerdie
dieinvloed
invloednog
nogduidelijker
duidelijkermerkbaar
merkbaarzijn.
zijn.
stegen van 22-58.
InIn
dede
komende
jaren
zalzalzeer
Wat omvat
omvat nu
de reorganisatie
reorganisatie van
vanhet
hethooger
hoogeronderwijs,
onderwijs, waarvan
sprake
waarvan hierboven sprake
Wat
nu de
was
diedoor
doorhet
hetdepartement
departementvan
vanonderwijs,
onderwijs,ininsamenwerking
samenwerkingmet
metden
denonderwijsraad
onderwijsraad
was en die
en gelet
gelet op
op de
de adviezen
adviezenvan
vande
defaculteiten
faculteitender
deruniversiteiten
universiteitentot
totstand
standkwam?
kwam?De
Devoornaamste
voornaamste
en meest essentiëele
essentiëele bepalingen
bepalingen daaromtrent
daaromtrent zijn samengevoegd in een
een regeling,
regeling, die
dieden
dennaam
naam
statuut". Het omvat
omvat als
als het
het ware
ware het
hethuishoudelijke
huishoudelijke reglement
reglementvan
van
draagt
„academisch statuut".
draagt van "academisch
de universiteit. Het
Het regelt
regelt de
deuniversitaire
universitaire examens
examens en
en de
debevoegdheden
bevoegdhedendaaraan
daaraan verbonden.
verbonden.
Het oude
oude statuut
statuut dateerde
dateerde van
van 1877
1877 en
en was,
was, evenals
evenals vele
vele andere
andere bepalingen
bepalingen van
van de
dehoogerhoogeronderwijswet
keurslijf geworden,
De grondgedachte
grondgedachte van
van de
de
onderwijswet een keurslijf
geworden, dat
dat moest worden afgelegd. De
nieuwe hooger
hooger onderwijsregelingen
onderwijsregelingenisishet
hetverleenen
verleenenvan
vangrootere
grooteresoepelheid
soepelheidenenbovenal
bovenalvrijheid.
vrijheid.
Het kan
kan niet
nietgenoeg
genoegtoegejuicht
toegejuichtworden,
worden, dat
datdeze
dezeeen
eenvrijere
vrijereontwikkeling
ontwikkeling
van
wetgeving. Het
van wetgeving.
van studie waarborgen
waarborgen en dat zij zich
zich aan
aan alle
alle ontwikkelingsrichtingen,
ontwikkelingsrichtingen, die de
de wetenschappen
wetenschappen
zalkunnen
kunnen
kunnen nemen, aan nieuwe eischen, die
die het
het practische
practische leven
leven aan
aan gestudeerden stelt,
stelt, zal
aanpassen,
zonder
dat
daar
meer
ingrijpende,
traag
verloopende
wetswijzigingen
voor
noodig
aanpassen,
daar meer ingrijpende, traag verloopende wetswijzigingen voor noodig
zullen zijn. Deze nieuwe hooger-onderwijswet
hooger-onderwijswet dient
dient echter
echter op
opzeer
zeervrij
vrijmiddelbaar
middelbaaronderwijs
onderwijs
te
bouwen. Bij de
de herziening
herziening van
van de
de wet
wet op
op het
hetmiddelbaar
middelbaar onderwijs,
onderwijs, moge dit
dit in
in het
hetoog
oog
te bouwen.
worden
worden gehouden.
Een tweede
tweede grondgedachte,
grondgedachte, die
die bij
bij de
detegenwoordige
tegenwoordigespecialisatie
specialisatievan
vanalle
allewetenschap
wetenschap
deexamens.
examens. Ook
onnatuurlijke koppeonvermijdelijk
vereenvoudiging van de
Ook heeft men onnatuurlijke
onvermijdelijk is,
is, is de vereenvoudiging
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lingen van
vakken laten
laten verdwijnen.
verdwijnen. Men
Menisisalthans
althansniet
nietaltijd
altijdmeer
meergedwongen
gedwongenbepaalde
bepaalde
Tingen
van vakken
samenvoegingen
bij examens
examensdoor
doortetevoeren.
voeren.Verder
Verderdringt
dringt het
hetstatuut
statuutaan,
aan,dat
dat de
destudent
studentblijk
blijk
samenvoegingen bij
geven van
van zelfstandig
zelfstandig tetekunnen
kunnenwerken.
wèrken. .
moet geven
Allereerst werd vastgesteld eenheid van doctoraat in een bepaalde
bepaalde faculteit. Een
Een student
student
de faculteit
faculteit der
der letteren
letteren wordt
wordt dus
dus tegenwoordig
tegenwoordig Doctor
Doctor in
indie
diefaculteit,
faculteit,terwijl
terwijlhij
hijvroeger
vroeger
in de
een gesplitst
gesplitst doctoraat
doctoraat ontving,
ontving, in
inde
deklassieke
klassiekeofofnederlandsche
nederlandscheletteren,
letteren,ofofinineen
eensemitische
semitische
taal.
Men wordt
wordt thans
thansDoctor
Doctorinindedefaculteit
faculteitder
derwiswis-enennatuurkunde,
natuurkunde,terwijl
terwijlmen
menvroeger
vroeger
taal. Men
daarin
van Doctor in
in de
de scheikunde,
scheikunde, Doctor
Doctor in
inde
depharmacie,
pharmacie, enz.
enz.verkreeg.
verkreeg.
daarin den
den titel
titel van
nuisiseen
eenbloote
blooteverandering
veranderingvan
van naam.
naam. Deze
Dezewil
wilnatuurlijk
natuurlijkook
ookniet
nietzeggen,
zeggen,dat
dat
Dit nu
kan worden,
worden, doch
dochde
deeenheid
eenheidvan
vandoctoraat
doctoraatopent
opentde
demogelijkheid,
mogelijkheid,
scheikundige meer
meerkan
men geen scheikundige
alle studierichtingen
haar volle recht te doen
doen komen.
komen. Het
Hetgeeft
geefttetekennen,
kennen,
alle
studierichtingen in een faculteit tot haar
dat
een wetenschappelijk
wetenschappelijk opgeleid mensch
mensch binnen
binnen zeer
zeerwijde
wijdegrenzen
grenzenverschillende
verschillendewegen
wegen
dat een
kan
bereiken. Het
Hetkomt
komtaan
aanden
deneenen
eenenkant
kanttegemoet
tegemoet
kan bewandelen,
bewandelen, om
omongeveer
ongeveer hetzelfde
hetzelfde doel te bereiken.
aan
sterkere specialisatie
wetenschap, terwijl
terwijl het aan
aan den
den anderen
anderen kant
kant geen
geen eng
eng
aan de sterkere
specialisatie van
van de
de wetenschap,
volgende uiteenuiteenbegrensde vakopleiding voorschrijft. Deze
Deze schijnbare
schijnbare tegenspraak
tegenspraak kan
kan door de volgende
zettingen worden
worden verduidelijkt.
verduidelijkt. Voor
Voor het
het verkrijgen
verkrijgen van
van elken
elken doctoralen
doctoralen graad
graad wordt
wordt een
een
zettingen
candidaats en
een doctoraal
doctoraal examen
examen afgenomen.
afgenomen. De theologische
theologische faculteit
faculteit heeft
heeft bovendien
bovendien
candidaats
en een
gemeend, haar
haar propaedeutisch
propaedeutisch examen te moeten
moeten behouden;
behouden; de
de medici
medicihebben
hebbenhet
hetafgeschaft.
afgeschaft.
groote mate
mate van
van vrijheid
vrijheid bij
bij de
de samenstelling
samenstelling van
van examens
examens
Aan de faculteiten wordt een groote
toegewezen.
voor de
de candidaats
candidaats examens
sommige faculteiten
faculteiten een
een voorschrift
voorschrift
toegewezen. Terwijl
Terwijl er voor
examens in sommige
wij in
in de
de andere
andere faculteiten
faculteiten
bestaat,
(geneeskunde, godgeleerdheid,
godgeleerdheid, rechtsgeleerdheid)
rechtsgeleerdheid) vinden wij
best
aa t, (geneeskunde,
zeer verschillende
verschillende samenstellingen,
samenstellingen, waarvan
meerdere in het
het algemeen
algemeen toegang
toegang geven
geven
zeer
waarvan een
een of meerdere
een bepaalde
bepaalde hoofdrichting
hoofdrichting bij
bij het
het doctoraal.
doctoraal. Wil
Wil men
menscheikundige
scheikundige worden,
worden, dan
danstaan
staan
tot een
daartoe
candidaats examens open,
open, bestaande
bestaande uit:
uit:scheikunde
scheikundemet
metnatuurnatuurdaartoe twee
twee verschillende candidaats
kunde, wiskunde en mineralogie,
mineralogie, of: scheikunde met
met natuurkunde,
natuurkunde, plantkunde
plantkunde en
en mineralogie,
mineralogie,
ook een
eenander
andercandidaatsexamen
candidaatsexamen met
met voorgeschreven
voorgeschreven of
ofvrije
vrije groepeering
groepeering kan
kan met
mettoetoedoch ook
Indeze
deze
stemming der
der faculteit toegang
toegang geven
geven tot
tot een
eendoctoraal
doctoraal met
methoofdrichting
hoofdrichtingscheikunde.
scheikunde.In
faculteit, zoowel als in die
die der
der letteren
letteren en
en wijsbegeerte,
wijsbegeerte, zijn
zijn ererelf
elfvoorgeschreven
voorgeschrevencandidaatscandidaatsexamens;
andere
combinaties
kunnen
nog
gemaakt
worden.
Tot
het
doctoraal
in
de wijswijshet doctoraal de
examens; andere combinaties kunnen nog gemaakt worden.
elk der
dervijf
vijffaculteiten,
faculteiten,toegang.
toegang.
begeerte
ieder candidaatsexámen,
candidaatsexamen, uit elk
begeerte geeft ieder
De grondgedachte
grondgedachte van
van vrije
vrije keuze
keuze komt
komt uit
uitden
denaard
aardder
der
zaaknog
nogbeter
betertot
totuituitzaak
doctoraal examen.
Elke faculteit
faculteit heeft
heeftook
ookhierin
hierinhaar
haareigen
eigenopvattingen
opvattingen
drukking bij
het doctoraal
drukking
bij het
examen. Elke
tot uitdrukking
uitdrukking kunnen
kunnen brengen, maar
maar in het algemeen
algemeen vraagt
vraagt toch
toch elk
elk doctoraal
doctoraal aan
aan den
den gegeen twee
twee bijvakken,
bijvakken, waarvan
waarvan soms één
één isisvoorgeschreven,
voorgeschreven, ininandere
andere
examineerde één
examineerde
één hoofd- en
gevallen weer niet.
niet. De
Decandidaat
candidaatkan
kanechter
echterinineen
eengrooter
grooteraantal
aantalvakken
vakkengeëxamineerd
geëxamineerdworden,
worden,
kanook
ookeen
eenbijvak
bijvakuit
uiteen
eenandere
anderefaculteit
faculteitkiezen,
kiezen,ja,
ja,hij
hijkan
kanalle
alle
indien hij
hij dit
dit wenscht.
wenscht. Hij
Hij kan
combinaties maken,
maken, die in
in den
den aard
aard van
van de
deontwikkeling
ontwikkelingvan
vande
dewetenschap
wetenschapliggen.
liggen.Maar
Maarbij
bij
combinaties
de studie van
van de
de rechtsgeleerdheid,
rechtsgeleerdheid, de
de geneeskunde
geneeskunde en
en bij
bij vakken,
vakken, die
diealtijd
altijdininverschillende
verschillende
(indische en
enaardrijkskundige
aardrijkskundige examens)
examens) zijn
zijnde
dedoctorale
doctoraleexamens
examens
faculteiten worden afgelegd (indische
wat meer aan
aan banden
banden gelegd,
gelegd, hoewel
hoewel ook
ook hier
hier steeds
steedsde
degelegenheid
gelegenheidvoor
voorvrije
vrijestudiekeuze
studiekeuze
wat
blijft.
open blijft.
De ideële
ideële en
en practische
practische gevolgen
gevolgen van
van dit
ditnieuwe
nieuwestatuut
statuutzijn
zijnvoor
voorverschillende
verschillendestudies
studies
zeer belangrijk.
belangrijk. Zoo
Zoo heeft
heeft het eindelijk
eindelijk en ten
ten langen
langen leste
leste aan
aan de
delitteratoren
litteratorenhet
hetdoctoraat
doctoraat
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moderne talen
talen gebracht.
gebracht. In
Ineen
eenland
landals
alshet
hetonze,
onze,waar
waarde
demoderne
modernetalen
talenen
enletterkunde
letterkunde
in de moderne
worden, was
was het
het niet
nietmogelijk
mogelijkhierin
hierineen
eenuniversitairen
universitairengraad
graadtetebehalen!
behalen!
zoo sterk beoefend worden,
Iemand
Duitsch, Fransch
Fransch of
of Engelsch
Engelsch wilde
wilde gaan
gaan doceeren,
doceeren, moest
moest zich
zich tevreden
tevreden stellen
stellen
Iemand die
die Duitsch,
m!t een
In de
deletteren
letterenstudeerde
studeerde men
men ininden
denregel
regel„Nederlandsch
"Nederlandschofofklassiek"!
klassiek"!
mnt
een acte
acte M.O. In
kan mm
m!n als
alshoofdvak
hoofdvak bij
bij het
hetlitteraire
litterairedoctoraal
doctoraal een
eenromaansche
romaansche of
ofgermaansche,
germaansche, een
een slaslaNu kan
vische,
indonesische, semitische,
semitische,ofofarische,
arische,dan
danwel
weleen
eenklassieke
klassiekeofofdedenederlandsche
nederlandschetaal
taal
vische, indonesische,
nemen.
Men kan
kan ook
ookspeciaal
speciaal geschiedenis
geschiedenis ofofkunstgeschiedenis
kunstgeschiedenis en
enarcheologie
archeologiestudeeren;
studeeren;
nemen. Men
Jooteen
een
speciaalcandidaatsexamen;
candidaatsexamen;voor
vooralgemeene
algemeene
m!erendeelvan
vandeze
dezerichtingen
richtingen4Øt
tot het merendeel
speciaal
taalwetenschap geven
weer alle
allecandidaatsexamens
candidaatsexamens toegang.
toegang.
taalwetenschap
geven b.v. weer
In de faculteit
faculteit der
der wiswis-en
ennatuurkunde
natuurkunde isis voor
voor het
hetdoctoraal
doctoraal b.v.
b.v.een
eencombinatie
combinatiemogelijk
mogelijk
van plantkunde als hoofdvak met wiskunde
wiskunde en
en erfelijkheidsleer
erfelijkheidsleer (voor
(voor een geneticus);
geneticus); van
van dierdierkunde
schei- en
ennatuurkunde
natuurkunde (voor
(voor den
dentoekomstigen
toekomstigen dierphysioloog);
dierphysioloog); van
vanplantkunde
plantkunde
kunde met scheim!t
scheikunde en microbiologie
microbiologie (voor
(voor een toekomstig
toekomstig microbioloog)
microbioloog) en velen meer.
meer. Op
Op het
het
m:t scheikunde
eerste
gezicht lijkt
lijkt dit een
een vroegtijdige
vroegtijdige specialisatie;
specialisatie; tóch
dit niet
niet zoo.
zoo.Diezelfde
Diezelfdeplantenplanteneerste gezicht
toch is dit
zou volgens
volgens het
hetoude
oudestatuut
statuutinindierkunde
dierkundeenenpalaeontologie
palaeontologiezijn
zijngeëxamineerd,
geëxamineetd,
physioloog zou
wat een kunstmatige koppeling mag
mag genoemd
genoemd worden.
worden. In
Inelk
elkgeval
gevalverruimt
verruimtde
depalaeontologie
palaeontologie
de
basis voor den
den plantenphysioloog
plantertphysioloog in
lang niet zoo
zoo sterke
sterke mate,
mate, als
als de
de chemie
chemie dat
dat bij
bij de
de
de basis
in lang
kan elkeen
elkeen de
depalaeontologie
palaeontologie nemen,
nemen,zoo
zoohij
hijdaar
daar
bovengë:noemde combinatie zou doen.
doen. Toch
Tochkan
bovengenoemde
bijzondere behoefte
toe gevoelt.
gevoelt.
bijzondere
behoefte toe
m!n dus
dusin
indeze
dezefaculteiten,
faculteiten,na
nahet
hetcandidaats,
candidaats,een
eenvolkomen
volkomenvrije
vrijestudierichting,
studierichting,
Vindt mm
waarbij
combinaties mogelijk
mogelijk zijn,
andere faculteiten
faculteiten is de
de studie
studie na
nahet
hetcandidaats,
candidaats,
alle combinaties
zijn, in andere
w
aa rbij alle
evenals
er voor
vóór wat
watscherper
scherper omschreven,
omschreven, om
omdat
aan het
het ambt
ambt van
van b.v.
b.v. arts
arts en
en rechter
rechter
evenals die er
da t aan
m!er
bepaalde vaste
moeten worden
worden gesteld.
gesteld. Echter
Echter blijft
blijft daarnaast
daarnaast ook, zoowel
zoowel in
in
meer bepaalde
vaste eischen moeten
de juridische
juridische als in de
de medische
medische faculteit,
faculteit, de
demogelijkheid
mogelijkheid van
van vrije
vrije studierichting
studierichting voor
voor het
het
doctoraal
bestaan,
omdat het
het in
in den
dengeest
geestvan
vanhet
hetstatuut
statuutligt,
ligt,algemeene
algemeenewetenschappelijke
wetenschappelijke
aa n, omdat
doctoraal best
studies te bevorderen.
bevorderen. Maatschappelijke
Maatschappelijke bevoegdheden
bevoegdheden worden
worden hieraan
hieraan echter
echter niet
nietverbonden:
verbonden:
rechter kan
worden. Men
Men denkt
denkt bij
bij vrije
vrije studie
studie b.v.
b.v. aan
aan een
een vorming
vorming tot
tot
arts of rechter
arts
kan men
men niet worden.
anatoom
de sociale
sociale hygiene;
hygiene; in
inde
dejuridische
juridischefaculteit
faculteitaan
aansocioloog,
socioloog,
anatoom of een speciale studie van de
ook aan
verband met
met diplomatieken
diplomatieken dienst
dienst of
ofhet
hetnotarisambt.
notarisambt.
aan een studie in verband
twee faculteiten
faculteiten worden
worden afgeafgeWat stroever
stroever samengesteld
samengesteld lijken
lijken nog
nog de
de examens, die in twee
in de
deaardrijkskunde,
aardrijkskunde, die
den bodem
bodem der
der
draagt de regeling
regeling voor
voor de
de examens
examens in
legd. Zoo draagt
die op den
letteren en wijsbegeerte
wijsbegeerte en der
der wiswis- en
ennatuurkunde
natuurkunde wortelen,
wortelen, nog
nog den
denstempel
stempelvan
vanslechte
slechte
letteren
het statuut
statuut overal
overal thuis
thuis is,
is,zal
zalnog
nogmoeielijkheden
moeielijkheden
vergroeiing. Ook de wijsbegeerte, die volgens het
opleveren.
In het
het algemeen
algemeen zijn
zijn aan
aan de
de nieuwe
nieuwedoctoraal
doctoraal examens
examens ambtelijke
ambtelijke bevoegdheden
bevoegdheden ververdejuristen
juristenisis hieruit
hieruitvoortgevloeid,
voortgevloeid,dat
datzij
zij door
door hun
hun doctoraal
doctoraal den
den titel
titel van
van meesmeesVoorde
bonden. Voor
ter in de
de rechten
rechten verwerven;
verwerven; de
de promoties
promoties op
opstellingen
steilingenzijn
zijnafgeschaft.
afgeschaft. Deze
Dezeverandering
verandering
ter
stof opgeworpen;
opgeworpen; zij
zij heeft
heeft meermalen
meermalen een
een punt
puntvan
vanbespreking
bespreking in
inde
deStatenStatenheeft nog al veel stof
zijmeer
meervan
vanformeelen
formeelenaard.
aard.
Generaal uitgemaakt. Toch
Toch isiszij
Een geheel
geheel andere
andere regeling
regeling brengt
brengt ook
ook het
het statuut,
statuut, wat
wat de
de onderwijsbevoegdheden
onderwijsbevoegdheden
Een
aangaat.
In het
hettoekennen
toekennen van
van deze bevoegdheden
bevoegdheden wordt
de faculteit
faculteit groote
groote
aa
ngaat. In
wordt ook
ook weer aan de
vrijheid
haar in het
het algemeen
algemeen aan
aan hoofdhoofd- en
enbijvakken
bijvakl<en van
van het
hetdoctoraal
doctoraal
vrijheid gelaten. Terwijl men haar
verbindt, is het
het toch
toch in
in den
dengeest
geestvan
vanhet
hetstatuut,
statuut,bevoegdheden
bevoegdhedenteteverleenen
verleenenvoor
voorvakken,
vakken,
verbindt,
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waarin
men uitsluitend voor het candidaats
waarin men
candidaats is geëxamineerd, en waarvan
waarvan men mag
mag aannemen,
aannemen,
weer beoefend
beoefend zijn
zijn bij
bij de
de studie
studievoor
voorhet
hetdoctoraal.
doctoraal. Zoo
Zoo kan een doctoraal,
doctoraal,
dat zij indirect toch weer
hoofdvak natuurkunde
natuurkunde en
zonder wiskunde
wiskunde als bijvak,
bijvak, toch
toch recht
recht geven
gevenop
oponderwijs
onderwijs
met hoofdvak
en zonder
bevoegdheid
in
wiskunde.
Op
deze
wijze
krijgt
men
in
elk
geval
leerkrachten,
die
hetvak,
vak,
bevoegdheid in wiskunde.
deze wijze krijgt men in elk geval leerkrachten, die het
dat zij
zij doceeren, werkelijk
werkelijk beoefend
de vroegere
vroegere regeling
regeling van
van het
het statuut
statuutniet
niet
beoefend hebben, wat bij de
Hoofdzaak is,
is, dat
dat iemand
iemand andere
andere en meer
meer combinaties
combinaties van
van onderwijs
onderwijs bevoegdheden
bevoegdheden
noodig was. Hoofdzaak
kan verkrijgen
ontstaat hierdoor
hierdoor voor
voor de
de scholen
scholenininkleinere
kleinere
kan
verkrijgen dan
dan vroeger.
vroeger. Een groot voordeel ontstaat
plaatsen, w
waar
men
in
de
toekomst
personen
zal
kunnen
krijgen,
die
meerdere
vakken
doceeren.
aa r
toekomst personen zal kunnen krijgen, die meerdere vakken doceeren.
Ook op dit
dit punt
punt laat
laat het
hetstatuut
statuutalle
allemogelijke
mogelijke vrijheden.
vrijheden. Aan
Aan alle
alle veranderingen
veranderingen en
en
Ook
mogelijkheden zal
op voorstel
voorstel van
van de
defaculteiten,
faculteiten,tegemoet
tegemoetkunnen
kunnenkomen.
komen.
mogelijkheden
zal de
de minister, op
Voor personen
personen boven de
de dertig
dertig jaar,
jaar, die
die geen
geentoelatingsdiploma
toelatingsdiploma voor
voorde
deuniversiteit
universiteit
Voor
bezitten, opent
opent de
denieuwe
nieuwewet
weteen
eenmogelijkheid,
mogelijkheid,om
omtoch
tochnog
nogtot
totdedeacademische
academischeexamens
examens
worden toegelaten.
toegelaten. Op
Op voorstel
voorstel van
van een
eenfaculteit
facultdt kan
kan de
deminister
ministerhier
hieralthans
althansmachtiging
machtiging
te worden
verleenen.
toe verleenen.
Gelukkig brengt
H.O.-wet ook
ook nieuwe
nieuwe gezichtspunten,
gezichtspunten, waar
waar het
het geldt
geldt het
het
Gelukkig
brengt de
de nieuwe
nieuwe 11.0.-wet
toelaten van vreemdelingen
vreemdelingen met
met andere
andere vooropleiding
vooropleiding aan
aan onze
onze universiteiten.
universiteiten.Vroeger
Vroegerwas
was
toelaten
nu gelden
geldenaltans
altansdedevoornaamste
voornaamstebuitenlandsche
buitenlandschediploma's
diploma'sals
als
die toelating
toelating zeer
zeer beperkt;
beperkt; nu
paspoort voor
hooger onderwijs.
onderwijs. Het
is echter
echter jammer,
jammer, dat
dat deze
deze weer
weerzoo
zoonauwkeurig
nauwkeurig
paspoort
voor ons
ons hooger
riet is
door de wet
wet omschreven
omschreven zijn.
zijn.
over, al zijn
zijn er nog leemten
leemten in
in het
het nieuwe
nieuwe statuut,
statuut, het
hetgeeft
geeft
Al blijven er nog wenschen over,
toch aanleiding
aanleiding tot
tot algemeene
algemeene verruiming,
verruiming, het
hetopent
opentwijdere
wijderebaan.
baan.
Het is eigenaardig,
eigenaardig, doch
de nieuwe
nieuwe geest
geest van
van het
het
doch ook
ook zeer
zeer gewoon
gewoon menschelijk,
menschelik, dat
dat de
statuut
niet altijd
altijd gemakkelijk
gemakkelijk ingang
ingang vindt.
vindt. Vrijheid
Vrijheidschijnt
schijntmoeielijker
moeielijkerteteaanvaarden
aanvaarden
statuut nog niet
danbe
beperking.
Niet zelden
zelden hoort
hoortmen
menininacademische
academischekringen
kringenangst
angstvoor
voorwetenschappelijke
wetenschappelijke
pe rking. Niet
Ø
Erbestaat
bestaatbovendien
bovendienvrees
vrees
bandeloosheid verkondigen,
waar de
zoo groote
groote vrijheid
vrijheid laat.
laat. Er
bandeloosheid
verkondigen, waar
de wet zoo
voor te sterke
sterke specialisatie.
specialisatie. Doch
Doch er
er wordt
wordt vergeten,
vergeten, dat
datde
dehoogleeraar
hoogleeraar zelf
zelfden
dengrootsten
grootsten
voor
kan uitoefenen op de
de wegen,
wegen, die
die het
hetbest
besttetebewandelen
bewandelenzijn.
zijn.Van
Vaneigen
eigenverantwoordeverantwoordeinvloed kan
grooter kracht
kracht uitgaan dan van de wet. Vanzelf
Vanzelfzal
zal zich
zichvoor
voorde
des'udie
s~udie
lijkheid toch kan oneindig
oneindig grooter
een regel
regel vormen,
vormen, w
waarvan
gelukkig kan
kan en mag
mag afwijken,
afwijken, gezien
gezien de
de geaardheid
geaardheid der
der
aa rvan men dan gelukkig
studeerenden
of
ook
in
overeenstemming
met
andere
eischen,
die
het
practische
leven
stelt.
studeerenden of ook overeenstemming
andere eischen,
het practische leven stelt.
Het zijn ook
ook niet
niet de
de studenten,
studenten, die
diede
degegeven
gegevenvrijheid
vrijheidaltijd
altijdmet
metopen
openarmen
armenhebben
hebben
getuige de
de anti-statuut-stellingen,
anti-statuut-stellingen,die
diebij
bijverschillende
verschillendepromoties
promotiesverkondigd
verkondigdworden
worden
ontvangen, getuige
zij vergeten
vergeten daarbij,
daarbij, dat
basis nog
nog
Zij zijn bang, hun
hun breede
breede basis
basis teteverliezen,
verliezen, maar
maar zij
dat zij
zij die basis
Zij
breeder kunnen
kunnen maken
maken dan
dan die
dievroeger
vroegerwas;
was;zijzij
vergetenook
ookdat
datzijzijconservatief
conservatiefkunnen
kunnen
breeder
vergeten
zij maar
maar willen. Doch
hetisisaltijd
altijdgemakkelijker
gemakkelijker te
te moeten.
moeten. Gelukkig hoort men ook
ook
Doch het
blijven, als zij
andere
klanken in
koor van
van brommers.
brommers.
andere klanken
in dit koor
dit overzicht,
overzicht, dat
dat uit
uitden
denaard
aardder
derzaak
zaakslechts
slechtseen
eenoppervlakkig
oppervlakkig beeld
beeld van
vanontontUit dit
hooger onderwijs
onderwijs kan geven, is
is zeker
zeker een
een sterke
sterke groei
groei en
enbloei,
bloei,een
eenstreven
streven
wikkeling van ons hooger
van deze
deze periode
periode valt
valt echter
echter samen
samen met
meteen
een
naar
volkomen
te zien. Het einde van
naar meer volko
me n toestanden te
periode van
velerlei gebied.
gebied. Ware
Ware een
een toenemende
toenemende groei
groei te
te verwachten,
verwachten, aan
aan dit
dit
periode
van inzinking op velerlei
overzicht zou niets zijn
zijn toe
toe te
te voegen.
voegen.Maar
Maarwaar
waar bloei
bloei dreigt
dreigt teteverwelken,
verwelken,kan
kan men
mentenslotte
tenslotte
geen onverdeelde
onverdeelde blijdschap
blijdschap uiten.
uiten.
Dat het
het noodig
noodig is,
is, in
in deze
dezetijden
tijdenook
ookop
ophet
hethooger
hoogeronderwijs
onderwijs tetebezuinigen,
bezuinigen,er
erisisnienieI2
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onder de
de beoefenaren
beoefenaren der
derwetenschappen,
wetenschappen, die
die het
hetontkennen
ontkennenzal.
zal.Maar
Maarererduikt
duikteen
een
mand onder
gevaarlijk verschijnsel
het ondergraven
ondergraven van
vande
debeteekenis
beteekenisvan
vanwetenschap
wetenschapenenhooger
hooger
gevaarlijk
verschijnsel op,
op, n.l.: het
Wanneer men
men in
in verantwoordelijke
verantwoordelijke kringen
kringen hoort
hoort spreken
sprekenvan
van „groote
"grooteontdekkingen
ontdekkingen
onderwijs. Wanneer
op zolderkamers
zolderkamers gedaan
gedaan worden",
worden", dan
danklinkt
klinkthet
hetzeer
zeerverleidelijk
verleidelijkvoor
voorde
deledige
ledigeschatschatkunnen op
om naar
naar zulke
zulke toestanden
toestanden terug
terug tetekeerera.
keeren. Toch
Toch moet
moet het
hetvoor
voorieder
iederduidélijk
duidelijkzijn,
zijn,dat
dat
kist om
het groote
groote aantal
aantal studenten
studentenhet
hetonderwijs
onderwijsniet
nietop
opzolderkamers
zolderkamersgegeven
gegevenkan
kanworden.
worden.Een
Een
bij het
versobering van het
het materieele
materieele moet
moetaan
aande
deideëele
ideëelebeteekenis
beteekenisvan
vanwetenschap
wetenschapenenonderwijs
onderwijs
Juist omdat
omdatde
degevolgen
gevolgen van
vaneen
eenverslapping
verslappingvan
vanbelangstelling
belangstelling zich
ûch niet
niet
geen afbreuk doen. Juist
ûch niet
niet binnen
binnenenkele
enkele jaren
jareninincijfers
cijferslaten
latenuitdrukken,
uitdrukken,isisdeze
deze
zullen doen
doen gevoelen,
gevoelen, zich
direct zullen
"dure"hooger
hooger onderwijs
onderwijs hoort
hoort
verslapping des
gevaarlijker. De beschouwingen
beschouwingen over
verslapping
des te gevaarlijker.
over het „dure"
men overslaan
overslaan in praat over het „onnutte"
"onnutte"van
vandit
ditonderwijs.
onderwijs.Er
Erworden
wordentetelicht
lichtspelenderwijs
spelenderwijs
vergelijkingen gemaakt
kleine landen,
minder hooge
hooge scholen
scholen hebben.
hebben. Toch
Toch
vergelijkingen
gemaakt met
met andere
andere kleine
landen, die minder
wijvoor
vooronze
onze
deze praters
praters de
deontzaggelijke
ontzaggelijke wetenschappelijke
wetenschappelijke verplichtingen,
verplichtingen, die
die wij
vergeten deze
vervullen hebben,
hebben,zoo
zoogroot
grootals
alsgeen
geen enkel
enkel ander
anderklein
klein land;
land; dat
datwij
wijvele
vdecentra
centravan
van
koloniën te vervullen
onzeuniversiteitsteden
universiteitstedenen
endat
datwij
wijininden
den
beschaving sinds eeuwen
eeuwen hebben
hebben ontwikkeld
ontwikkeld ininonze
beschaving
strijd om
omhet
het
bestaan,die
diededekomende
komendejaren
jarenzullen
zullenbrengen,
brengen,een
eenvan
vanonze
onzesterke
sterke
scherperen strijd
bestaan,
van geluk
geluk en
en welvaart
welvaart niet
nietmoeten
moetenondergraven.
ondergraven.
fundamenten van
Wanne~r echter deze
deze beschouwingen
beschouwingen te somber
somber getint
getint mochten
mochten blijken
blijken en
enuit
uitdeze
deze
Wanneer
gezonde versobering
versobering kan
kan voortkomen,
voortkomen, dan zal
zal men
men met
metvreugde
vreugde
beginnende inûnking
beginnende
inzinking een gezonde
deze jaren
jaren van
van ontwikkeling
ontwikkeling van
van ons
onshooger
hoogeronderwijs
onderwijskunnen
kunnenterugzien.
terugÛen.
op deze
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DE GODGELEERDHEID
GODGELEERDHEID ALS
ONDERDEEL VAN
VAN HET
HET
ALS ONDERDEEL
HOOGER ONDERWIJS
DOOR
DOOR
PROFESSOR DR.DR.
A.A.VAN
PROFESSOR
VANVELDHUIZEN,
VELDHUIZEN,

HervormdeKerk
Universiteit
Hoogleeraar van wege
wege de
de Nederlandsche
Nederlandsche Hervormde
Kerkaan
aan
de Rijks
te Groningen.
Hoogleeraar
de Rijks
Universiteit
te Groningen.

H
H

Staats Hooger
begon met
stichting
stichting
derder
Leidsche
universiteit.
Hooger Onderwijs
Onderwijs begon
metdede
Leidsche
universiteit.
et Staats
Daar nam
nam in
in 1575
I575 de
deGodgeleerdheid
Godgeleerdheidde
deeereplaats
eereplaats in.
in. De
Deschool
schoolwas
waseen
eenbelooning
belooning
1575
Daar
WILLEM DEN
beleid en
trouw tijdens
tijdens het
DEN ZWIJGER
ZWIJGER voor
voor Leidens
Leidens moed,
moed, beleid
en trouw
het beleg.
beleg.
van WILLEM
voornaamste „beweghende
"beweghende oorsake"
oorsake" was
was theologisch:
theologisch: „om
"omgheleerde
gheleerdeende
endewaerdige
waerdige
De voornaamste
COOLHAAS met
harders te
formeren". De
De inwijding
inwijding geschiedde
geschiedde dan
dan ook
ookdoor
doorden
denpredikant
predikant CoOLØS
harders
te formeren".
Dituitgangspunt
uitgangspuntwerd
werddoor
doorPrins
Prins WILLEM
rede,om
omdedeGodgeleerdheid
Godgeleerdheidteteverheerlijken.
verheerlijken.Dit
een rede,
met
het
Latijnsche
PsalmVAN O
ORANJE
1582 weer
weer
PsalmVAN
RANJE in 1582
woord:
naar voren
voren gebracht
gebracht met
met
woord: „Het
"Het Woord
Woord des
des
naar
Heeren
verklaring, dat voorop
voorop
Heeren is een
een lamp
lamp voor
voor
de verklaring,
onzen voet".
de studie
studie der
der
voet".
had gestaan de
theologische
theologische
Theologie.
Tien
jaren
later
Het
Theologie. Tien jaren later
begin
nog als
als voornaamste
voornaamste
begin der
der universiteiten
universiteiten
werd nog
is later
doel genoemd
genoemd de
dekennis
kennis
later wel
wel wat
wat in de
de herherdoel
innering
De
innering verbleekt.
verbleekt. Nog
Nog
van de
de Godheid.
Godheid. De
van
wordt de Theologie
universiteit moest
moest allerallerTheologie in
in wet
wet
universiteit
en Akademisch
eerst wezen „Queeckhoff"
"Queeckhoff"
Akademisch Statuut
en
Statuut
vooraan
van de kerk
kerk van
van Christus.
Christus.
vooraan genoemd,
genoemd, maar
maar
Als straks
straks provinciale
provinciale
tot voor
voor korten
korten tijd,
tijd, toen
toen
Als
in 1904
het voorbeeld
voorbeeld
1904
I904 onze tegenwoortegenwoorregeeringen het
van den Vader
Vader des
des VaderVaderdige Minister van OnderOnderwijs, als
lands
volgen en
en meer
meer
wijs,
als kamerlid,
kamerlid, ververlands volgen
betering
Hooge Scholen
Scholenverrijzen,
verrijzen,
betering wist
wist te
te brengen,
brengm,
brengEn,
was
waarvan alleen Utrecht en
en
was het een
een parodie
parodie op
op
den
aanvang,
dat
bij
nog
Groningen
over
zijn
den
aanvang,
dat
bij
Groningen nog over zijn
Rijksuniversiteiten,
plechtige gelegenheden de
als
de
als Rijksuniversiteiten,
blijkt
het wapen
wapen
twee kerkelijke
kerkelijke hoogleerhoogleerblijkt wel
wel uit het
d e Groningsche
de
Groningsche UniverUniver- aren
de heksluiters
heksluiters van
van
van
de Groningsche
Groningsche uniuni- Het wapen van ,le
aren de
van de
siteit.
16I4, dat
dat de
de
siteit.
den stoet in toga
toga plachten
plachten
versiteit van 1614,
te zijn.
z;ijn.
Bijbel in het midden
midden staat
staat
zijn.
De tegenwoordige
tegenwoordige wet
wet op
op het
hetHooger
HoogerOnderwijs
Onderwijsstelt
stelthet
hetdoel
doelder
deruniversiteit
universiteitininandere
andere
verklaart: "Hooger
„Hooger Onderwijs
Onderwijs omvat
omvat de
de vorming tot zelfstandige
bewoordingen.
zelfstandige bebebewoordingen. Art. 1 verklaart:
betrekkingen,waarvoor
oefening der
der wetenschappen
wetenschappen en
en tot
tothet
hetbekleeden
bekleedenvan
vanmaatschappelijke
maatschappelijkebetrekkingen,
waarvoor
een wetenschappelijke
wetenschappelijke opleiding
de Theologie
Theologiezelfs
zelfsuitgeschakeld
uitgeschakeld
opleiding vereischt
vereischt wordt".
wordt". Hier zou de
kunnen
voorhaar
haar predikanten
deze wetenaan de
de kerken
kerken te
te bepalen,
bepalen, of
ofvoor
predikanten deze
wetenkunnen worden,
worden, want
want het is aan
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schappelijke opleiding
opleiding begeerd
begeerd wordt. Alle andere
schappelijke
andere fakulteiten
fakulteiten kunnen
kunnen hhaar
aar leerlingen
leerlingen na
na min
of meer voltooide studie het
of
het recht
recht voorspiegelen,
voorspiegelen,in
in's'sRijks
Rijks dienst
diensthet
hetambt
ambtvan
vanrechter,
rechter,leeraar,
leeraar,
geneesheer
bekleeden. Alleen
Alleen de
de doctorsbul
doctorsbul der
der Godgeleerdheid
Godgeleerdheid biedt
biedt niets
niets meer,
meer,
geneesheerenz.
enz. te
te bekleeden.
dan
ieder kerkelijk
kerkelijk examen
het Hebreeuwsch
Hebreeuwsch verkregen
verkregen wordt
Maart 1920:
I920:in
in
examen in het
wordt na
na iI Maart
dan door ieder
twee
klassen van
van het
hetgymnasium
gymnasium eenige
eenige uren
urenHebreeuwsch
Hebreeuwsch tete mogen
mogenonderwijzen.
onderwijzen. Zelfs
Zelfs
twee klassen
geen toegang.
toegang. Men
Men moet
moet nu
nueenmaal
eenmaal oudste
oudste
voor
voor Middelbaar
Middelbaar of
of Lager
Lager onderwijs
onderwijs geeft
geeft ze
ze geen
dochter zijn
zijn om stiefkind te kunnen
dochter
kunnen wezen!
wezen!
In
het nieuwe
nieuwe Akademische
Akademische Statuut
Statuut wordt
wordtdedeGodgeleerdheid
Godgeleerdheidbehoorlijk
behoorlijkvooraan
vooraan
In het
genoemd, als
als bij
bij Art.
Art. 44 de
de vereischten
vereischten voor
voor de
de examens
examens ter
ter sprake
sprake komen, maar geen antwoord
aa g: Wat
gegeven
vraag:
Wat nut u zulk
zulk een
een examen?
examen? In de
de examens
examens isis weinig
weinig veranderd.
veranderd. De
De
gegeven op
op de vr
Het verschil
verschil
twee
deelen van
van het
hetCandidaatsexamen
Candidaatsexamen kunnen
kunnen meer
meer ineengeschoven
ineengeschoven worden.
worden. Het
twee deelen
aa r de Theologie in
komt bij
komt
bij het
het doctorale
doctorale examen,
examen, w
waar
in 33groepen
groepenwordt
wordtgesplitst
gesplitsten
enkombinatie
kombinatie
met een andere
andere fakulteit
fakulteit mogelijk
mogelijk wordt.
wordt. Door
Doorgeen
geenenkel
enkelrecht
rechtwordt
wordthet
hetechter
echteraantrekkelijk
aantrekkelijk
gemaakt. In de
gemaakt.
de Toelichting
Toelichtingkan
kan men
menlezen,
lezen,dat
datdedetheologische
theologischevakken
vakken aan de
de universiteit
universiteit
vertegenwoordigd
recht van
van bestaan
bestaan hebben;
hebben; niet
niet behooren
behooren te
te
vertegenwoordigdbehooren
behoorentete blijven;
blijven; dat
dat ze
ze recht
worden ingedeeld bij de
worden
de fakulteit
fakulteit van
van Letteren
Letteren en
enWijsbegeerte,
Wijsbegeerte, die
dieererteteveel
veeldoor
dooroverladen
overladen
zou worden, ja,
ja, dat
dat eerder
eerder nog de
de Wijsbegeerte
Wijsbegeerte met
met de
de Theologie
Theologiekon
konworden
wordengekombineerd,
gekombineerd,
de Bibliografie
Bibliografiegebruikelijk
gebruikelijk wordt.
wordt.
wat trouwens reeds bij
bij de
Meer wordt
wordt gezegd
gezegdvan
vanden
dennaam
naamder
derfakulteit
fakulteit die,
d,ie, mede
medeten
tengevolge
gevolgevan
vande
dewet
wetop
ophet
het
I876, meer
meer en
en meer
meervan
vandedeGodskennis
Godskennisnaar
naarhet
hetverschijnsel
verschijnselvan
vanden
den
Hooger
Onderwijs van 1876,
Hooger Onderwijs
.. Godsdienstwetenschap"
godsdienst is verschoven. Zou
Zou het
hetniet
nietjuister
juisterzijn
zijnvan
vanfakulteit
fakulteitvan
van„Godsdienstwetenschap"
Stellig, indien
indien het waa
te spreken?
spreken? Stellig,
waarr was, dat
dat de
de dogmatische
dogmatische en
en praktische
praktische vakken
vakken buiten
buiten de
de
fakulteit geplaatst
geplaatst waren.
waren. Maar
fakulteit
Maar dit
dit werd
werd voorkomen
voorkomen door
door het
het opnemen
opnemen inin I904
volgens
volgens
1904
Art. r82 der
der wet
wet op
ophet
hetHooger
HoogerOnderwijs
Onderwijsvan
vande
dekerkelijke
kerkelijke hoogleeraren
hoogleeraren in de
de fakulteit.
fakulteit. Nog
Nog
Art.182
voor kort
kort kon men
men niet
niet promoveeren
promoveeren in
in de
dekerkelijke
kerkelijke vakken,
vakken, of
of door
door een
een zekere
zekere handigheid
handigheid
vak tijdelijk gedetacheerd worden bij
het niet
nietbehoorde.
behoorde.
moest zulk een vak
bij een promotor, bij wien het
misstand isisdoor
doorhet
hetnieuwe
nieuweStatuut
Statuutweggenomen,
weggenomen,doordat
doordatook
ookdedekerkelijke
kerkelijkehoogleeraar
hoogleeraar
Deze misstand
nu dus
duspromoveeren
promoveeren ook
ook ininGodgeleerdheid
Godgeleerdheid
promotor voor
vakken kan
kan nu
promotor
voor zijn
zijn vakken
kan zijn.
zijn. Men kan
in den
den strengsten
strengsten zin van
van het
het woord.
woord.
Hier
Hier is het de
de plaa
plaats
aan te toonen,
toonen, dat
dat de
deschijnbare
schijnbare achterstelling
achterstelling van de
de Theologie
Theologie
ts aan
geen gevolg is van
van eenigen
eenigen onwil,
onwil, doch
doch van
van de
de eigen
eigenaardige
van de
de fakulteit
fakulteit tusschen
tusschen
aardige positie van
Staat en Kerk
Kerk in, die
die geen
geenvan
vanbeide
beidehun
hunbevoegdheid
bevoegdheidmogen
mogenoverschrijden.
overschrijden.De
Dekerken
kerkenzijn
zijn
Staat
Theologie, die
dieinindienst
dienstvan
vanden
denStaat
Staatdedekerken
kerkendient,
dient,kan
kande
de
souverein in eigen kring en de Theologie,
kweekelingen der
kerken niet
missen. Anders
Anders zou
zou het
hetworden
wordeneen
eenfakulteit
fakulteitvan
vanprofessoren
professoren
kweekelingen
der kerken
niet missen.
wat ongerijmd
ongerijmd zou
zou zijn,
zijn, daar
daar de
de hoogleeraren
hoogleeraren nog immer
immer benoemd
benoemd worden
worden
zonder studenten, wat
„om
"om onderwijs
onderwijs te geven"
geven" in
in bep
bepaalde
vakken. Aan
Aan dit
ditdienen
dienenvan
vantwee
tweeheeren
heeren
aa lde voorgeschreven vakken.
heeft de
de Theologie
Theologie haar
haar eigen
eigenaardige
positie te
te wijten,
wijten,nu
nuerergeen
geenstaatskerken
staatskerkenmeer
meerbestaan.
bestaan.
aardige positie
zou het
het schade
schade voor
voor de
de universiteit
universiteit zelf
zelf beteekenen,
beteekenen, dit
dit op
op de
de Theologie
Theologieteteverhalen,
verhalen,
Toch zou
verschijnsel van de religie
religie isis van
van zóó
zóógroote
grootebeteekenis
beteekenisvoor
vooronzen
onzentijd,
tijd,
want alleen reeds het verschijnsel
men het
het niet
nietbuiten
buitenden
dengezichtskring
geûchtskringvan
vaneen
eenuniversiteit
universiteitzou
zoukunnen
kunnenbannen.
bannen.
dat men
De wet
wet van
van 1876
r876heeft
heeftde
demeeste
meestezuiver
zuivertheologische
theologischevakken
vakkendoor
doordedekerken
kerkenaan
aankerkerDe
kelijke hoogleeraren
hoogleeraren laten
opdragen, daar
daar de wet
wet geen
geenbepaalde
bepaalde kerken
kerken kent
kentofofbevoorrecht.
bevoorrecht.
kelijke
laten opdragen,
Alle hebben
hebben dezelfde
dezelfde rechten
rechten en
engenieten
genietendezelfde
dezelfdebescherming
beschermingvan
vanStaatswege.
Staatswege.Alle
Allekunnen
kunnen
415

gdijkelijk van
het Staatsonderwijs
Staatsonderwijs partij
partij trekken
trekken voor
voor haar
haar toekomstige
toekomstige predikers.
predikers. Dezen
Dezen
gelijkelijk
van het
het voordeel,
voordeel, aan
aan de
deuniversiteit,
universiteit,waar
waar hun
hunkerkelijk
kerkelijk instituut
instituut gevestigd
gevestigd is,
is,slechts
slechts
genieten het
helft van
van het
hetkollegegeld
kollegegeldtetebetalen.
betalen.Maar
Maarde
depraktijk
praktijk brengt
brengt mede,
mede,dat
datniet
nietalle
allekerken
kerkenaan
aan
de helft
universiteiten een
een instelling
instelling behoeven.
behoeven. Vooreerst
Vooreerst zijn
zijn ererkerken
kerkenals
alsdedeGereformeerde
Gereformeerde
alle universiteiten
- niet te verwarren
verwarren met
Roomsch-Katholieke,die
diegeen
geengebruik
gebruik
metde
de Ned.
Ned. Hervormde
Hervormde-enen
dede
.Roomsch-Katholieke,
wenschen te maken
maken van
van het
het van
van Staatswege
Staatswege aangeboden
aangeboden Hooger
Hooger Onderwijs.
Onderwijs. Maar
Maarook
ookdede
wenschen
wèl van
vangediend
gediendzijn,
zijn,hebben
hebbenniet
nietbepaald
bepaaldeen
eenRijksuniversiteit
Rijksuniversiteit noodig.
noodig.De
De
kerken, die
kerken,
die er wil
gemeentelijke universiteit
Amsterdam toch herbergt
herbergt de
de opleiding
opleidingvan
vandedeEvangelischEvangelischgemeentelijke
universiteit van
van Amsterdam
de Doopsgezinde
DoopsgezindeBroederschap,
Broederschap, terwijl
terwijl van
van beide
beide kerken
kerken twee
twee hooghoogvan de
Luthersche Kerk en van
leeraren naast hun
hun kerkelijk
kerkelijk professoraat
professoraat een gewoon
gewoon professoraat
professoraat in
inde
defakulteit
fakulteitbekleeden.
bekleeden.
leeraren
Vóór den
den aanvang
aanvang van
van de
de periode,
periode, die
dieons
onsbezighoudt,
bezighoudt,waren
warendaar
daarook
ooktwee
tweehoogleeraren
hoogleeraren
Vóór
Bijgelegenheid
gelegenheid
de Ned.
Ned.Hervormde
HervormdeKerk,
Kerk,waarvoor
waarvoor Amsterdam
Amsterdam de
de bezoldiging
bezoldigingdroeg.
droeg.Bij
vanwege de
de vakature
vakature KNAPPERT
KNAPPERT wilde
het dubbele
dubbele proprovan de
wildededegemeenteraad
gemeenteraadook
ookvoor
voor diens
diens opvolger het
fessoraat, wat
Synode op
opgrond
grondder
derkerkelijke
kerkelijke wetgeving
wetgeving niet
niet kon
kon toestaan.
toestaan. Hierdoor
Hierdoor ververfessoraat,
wat de Synode
dween de opleiding
opleiding voor de
de Hervormde
Hervormde Kerk
Kerk uit Amsterdam.
Amsterdam. Thans,
Thans, 1I januari
Januari 1923,
1923, viel
viel
dween
kerkelijk Reglement
4e zinzinuit het kerkelijk
Reglementop
ophet
het Hooger
HoogerOnderwijs
Onderwijsininde
deGodgeleerdheid
Godgeleerdheid weg
weg de
de 4e
van Art.
Art. 4:
4:„Het
"Hetambt
ambtvan
vankerkelijk
kerkelijkhoogleeraar
hoogleeraar isisonvereenigbaar
onvereenigbaar met
met het
het ambt
ambt van
van
snede van
hoogleeraar of
buitengewoon hoogleeraar
hoogleeraar aan
universiteit". Hierdoor
Hierdoor zouden
zouden de
deafgeafgehoogleeraar
of buitengewoon
aan eene
eene universiteit".
Bovendien zouden
zouden
broken onderhandelingen met Amsterdam weer kunnen voortgezet worden. Bovendien
bij de
de thans
thans noodige
noodige bezuiniging
bezuiniging nieuwe
nieuwe kombinaties
kombinaties tot
tot stand
standkunnen
kunnen komen,
komen, waartoe
waartoe dede
bij
Synode
demogelijkheid
mogelijkheidbaande
baandemet
methet
hetoog
oog
nauweren
band
derkerkelijke
kerkelijkehoogleeraren
hoogleeraren
Synode de
opop
denden
nauweren
band
der
de fakulteit,
fakulteit, dien
dien de
de Regeering
Regeering welwillend
welwillend in
in deze
dezeperiode
periodeheeft
heeftgelegd.
gelegd.Alleen
Alleenbehoudt
behoudt
met de
10van
vanhet
hetReglement
Reglementop
ophet
hetHooger
HoogerOnderOnderSynode zich
zichhet
hetrecht
rechtvoor,
voor,op
opgrond
grondvan
vanArt.
Art.10
de Synode
geval afzonderlijk
afzonderlijk te
de kombinatie
kombinatie niet
niet licht
licht vallen
vallen met
met het
het
wijs, over ieder geval
te beslissen,
beslissen, en zou de
oog op
op het
hetininverhouding
verhoudingtot
totdedegewone
gewonehoogleeraren
hoogleerarentetegroote
grootegetal
getalvakken,
vakken,dat
datreeds
reedsaan
aan
van de
de kerk
kerk opgedragen
opgedragen is.
is.
die van
Aan
Rijksuniversiteiten heeft
voorts te Leiden
Leiden het
hetSeminarie
Seminarie der
derRemonRemonAan de Rijksuniversiteiten
heeft men
men voorts
1915 te Utrecht
Utrechtdat
dat van
van de
de Hersteld
HersteldEvangelisch-Luthersche
Evangelisch-Luthersche
strantsche Broederschap en sedert 1915
Uit den
den aard
aard der
der zaak
zaak is het
het getal
getal studenten
studenten van
van beide
beide
Kerk,
Amsterdam was.
Kerk, dat
dat vroeger
vroeger te Amsterdam
was. Uit
laatstgenoemde inrichtingen
inrichtingen luttel.
luttel.De
Deeene
eenehad
hadininden
den
afgeloopencursuserI2,deandere3.Na
afgeloopen
cursus er 12, de andere 3. Na
aftrek
IS-tal zijn alle
theologische studenten
studenten aan
aande
dedrie
drieRijksuniversiteiten
Rijksuniversiteiten
alle verdere theologische
aftrek van
van dit
dit i5-tal
van de
de Nederlandsche
Nederlandsche Hervormde
Hervormde Kerk,
Kerk, die
die daar
daar haar
haar drie
drie instellingen
instellingenheeft,
heeft,elk
elkmet
mettwee
twee
hoogleeraren. Aangezien echter, alvorens het Reglement
Reglement in
in dezen
dezen gewijzigd
gewijzigdis,
is,geen
geenvrouwelijke
vrouwelijke
men deze,
deze, ook
ook alal worden
worden
studenten in het
het kerkelijke
kerkelijke album kunnen ingeschreven worden, zal men
ze tot die kerk
Verder zijn geen gevallen
gevallen bekend,
bekend, dat
dat iemand
iemand
kerk gerekend,
gerekend, niet
niet mogen meetellen. Verder
de Theologie
Theologie om
om de
dewetenschap
wetenschap zelf
zelfbeoefent
beoefentzonder
zonderuitzicht
uitzichtop
opeen
eenkerkelijk
kerkelijk ambt.
ambt. Gelijk
Gelijk
de hoogleeraren
hoogleeraren der
den regel
regel predikant
predikant geweest zijn
zijn en het
het recht
recht om
om te
te prediken
prediken
der Theologie in den
van
kerk blijven
blijven begeeren,
begeeren, zoo
zoo kan
kan men
men aannemen,
aannemen, dat
dat het
hetden
dentheologischen
theologischenstudenten
studenten
van de kerk
ook weer om het
het kerkelijke
kerkelijke ambt
ambt te
te doen is.
Ten opzichte van de
de eigenaardige
eigenaardige gesteldheid
in 1904
1904 ververgesteldheid van
van de
de Theologie
Theologie heeft er in
andering
de lucht
lucht gezeten.
gezeten.Toen
Toenverklaarde
verklaardeMinister
MinisterDR.
DR.A.A.KUYPER,
KUYPER, dat hij
hij bereid
bereid was
was
andering in de
met behulp van
van gegadigde
gegadigde theologen
theologen de
de fakulteit
fakulteit der
der Godsdienstwetenschap
Godsdienstwetenschap weer
weer tetemaken
maken
den vollen
vollen zin
zin van
van het
hetwoord.
woord.Zijn
Zijnverklaring
verklaring in
in de
de Tweede
Tweede
tot een van
van Godgeleerdheid
Godgeleerdheid in den
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Kamer lokte
lokte tal van besprekingen
Kamer
besprekingen uit, ook
ook van
van den
den tegenwoordigen
tegenwoordigen Minister
Minister van
van Onderwijs,
Onderwijs,
DR. J.
J. TH.
TH. DE
DE VISSER,
VISSER, die
bedieeenige
eenigewelkome
welkomeveranderingen
veranderingenininde
dewet
wet wist
wist te bewerken en beginselen uitsprak,
uitsprak, die Z.Exc.
Z.Exc. later
later geenszins
geenszins verloochend
verloochend heeft.
heeft. Overigens
Overigensheeft
heefthet
hetaanbod
aanbod
DR. KUYPER
KUYPER weinig
heeft Ds.
Ds.H.H.A.A.
LEENMANs er een
een belangrijke
belangrijke
van
van DR.
weinig gevolg
gevolg gehad.
gehad. Wel heeft
LEENMANS
inleiding aan
aan gewijd
gewijd in
inde
deUtrechtsche
UtrechtschePredikantenvergadering,
Predikantenvergadering,wel
welzijn
zijnererettelijke
ettelijkeartikelen
artikelen
.en
brochures over geschreven,
geschreven, wel
Algemeene Synode
Synode der
der Nederl.
Neder!.Hervormde
Hervormde Kerk
Kerk
en brochures
wel heeft de Algemeene
.er
buitengewone vergadering
vergadering over
gebleven. Het
Het
er een buitengewone
over gehouden,
gehouden, maar
maar toch
toch isis het
het bij
bij het oude gebleven.
nieuwe
Akademische Statuut st
staat
hiervan.
nieuwe Akademische
aa t los hiervan.
Méér
veranderingen hebben
hebben plaats
plaats gehad
de personen,
personen, die het
het ambt
ambt van
van hooghoogMéér veranderingen
gehad in
in de
jaren in funktie waren,
waren, bleven
bleven slechts
slechts drie
drie op
ophun
hunpost
post
leeraar
leeraar bekleeden.
bekleeden. Van
Van hen, die vóór 25 jaren
gespaard: DR. D.
D.E.E.J.J.VOELTER
VOELTER te
DR. F.
F.PIJPER
PIJPER en DR.
DR. B.
B.D.D.EERDMANS
EERDMANs te
te Amsterdam, DR.
gespaard:
In het
het geheel
geheel zijn
zijn van
van hen
hen allen
allen nog
nog maar
maar acht
acht in
in leven.
leven.
Leiden. In
Met de personen
personen wisselt ook
ook het
het zwaartepunt
zwaartepunt bij
bij het onderwijs.
onderwijs. De
De: wetenschap
wetenschap isis als
als
een voortkruipend
gewas met
met wortelstok.
Ze verplaatst
zich. Aan
.een
voortkruipend gewas
wortelstok. Ze
verplaatst zich.
Aan de
de Vrije
Vrije universiteit,
tmiversiteit, die,
die,
hoewel
nog niet
nietalle
allefakulteiten
fakulteitenomvattend,
omvattend,theologisch
theologischvoorspoedig
voorspoediguitgroeide,
uitgroeide,vormden
vormden
hoewel nog
aanvankelijkDogmatiek
aanvankelijk
Kerkgeschiedenis het
een jonger
jonger geslacht
geslacht
Dogmatieken
en Kerkgeschiedenis
het centrum.
centrum. Allengs
Allengs is een
opgestaan, dat
dat meer
meer nadruk
nadruklegt
legtop
op de
de verklaring
verklaringvan
vanhet
het O.
O. en
en N.
opgestaan,
N. Testament.
Testament. Daar
Daar staat
staat
de godsdienstwetenschap
godsdienstwetenschap nog
achteraf, die
andere universiteiten,
tmiversiteiten, ook in
in het
hetbuitenland,
buitenland,
nog achteraf,
die op andere
vooral
psychologie van
van den
dengodsdienst,
godsdienst,niet
nietalleen
alleenstormenderhand
stormenderhandhaar
haar
vooral als geschiedenis en psychologie
terrein veroverde,
veroverde, maar
maar ook
ook invloed
invloed uitoefent
uitoefent op
op de andere
vakken. Dit nieuwe
terrein
andere vakken.
nieuwe bracht
bracht noodnoodde grenzen
grenzen der
der eigen
eigen wetenschap
wetenschap in
in den
den geest
geestvan
vanhet
hetAkadeAkadewendig mede
mede een
een heenzien
heenzien over
over de
Encyklop~die der
der GodgeleerdGodgeleerdmische Statuut,
Statuut, maar
maar ook een minder
minder vast
vast standpunt
standptmt inzake de Encyklopzdie
heid,
diedan
danook
ookvan
vanhet
het
programma
verdween.
dagen
DOEDEs,
KUYPER
DAUBANTON
heid, die
programma
verdween.
De De
dagen
van van
DOEDES,
KUYPER
enen
DAUBANTON
~ijn voorbij
voorbij en
en bij
bij een
eenBALJON
BALJON bemerkte
Thans isis er
erzooveel
zooveel
zijn
bemerktemen
menreeds,
reeds,dat
dathet
het zoo
zoo gaan
gaan zou. Thans
nieuws gekomen
gekomen binnen
binnen de
de erve
erve der
der fakulteit,
fakulteit, dat
dat alles
alles nog
nogwild
wilddooreendwarrelt
dooreendwarrelt en
en eenheid
eenheid
ver te
te zoeken
zoeken is.
is.Jongeren,
Jongeren, wellicht
wellicht de
deprofessoren
professoren der
dertoekomst,
toekomst, droomgin
droomen reeds
reeds van de
de ververjonging van
van de
de vakken
vakken hunner
hunner idealen en zijn
zijn overmoedig
overmoedig in
in het
hetwegwerpen
wegwerpen van
vanoud
oudschoeisel,
schoeisel,
jonging
voordat men van nieuw
nieuw verzekerd
verzekerd is.
is. Reeds
Reedsdeed
deedde
degroei
groeider
dervakken
vakkennaar
naarmeer
meerspecialiseering
specialiseering
en nieuwe
nieuwe leerstoelen
leerstoelen verlangen.
verlangen. De
De:oudste
oudsteuniversiteit
universiteithad
hadallang
allang55gewone
gewonenaast
naast33kerkelijke
kerkelijke
hoogleeraren. Daarbij
buitengewone. Utrecht
Utrecht ontving
ontvingeen
eenafzonderlijk
afzonderlijk profesprofeshoogleeraren.
Daarbij kwam
kwam nog
nog één buitengewone.
TeGroningen
Groningenwerden
werden
soraat in de
degeschiedenis
geschiedenis der
der godsdiensten
godsdiensten in
in het
hetalgemeen
algemeen er
erbij.
bij •Te
soraat
•de vakken van DR.
.de
DR. Is.
Is. V.
v. DIJK na zijn emeritaat
emeritaat gesplitst.
gesplitst.
Wat de richtingen
richtingen aangaat,
aangaat, is Leiden
Leidenininmeerderheid
meerderheidVrijzinnig,
Vrijzinnig,Groningen
Groningenbewoog
bewoog
Wat
de Evangelische
Evangelische richting
richting van het
het oude
oude Groningen
Groningen verver:zich in
in hoofdzaak
hoofdzaak op
op Ethische
Ethische banen,
banen, de
zich
<iween mm
m~t thet
PROF. W. MALLINCKRODT.
MALLINCKRODT. Strijd
omdede
.dween
hetemeritaat
emeritaat van PROF.
Strijdwordt.
wordtvooral
vooral gevoerd
gevoerd om
.aan leerlingen rijkste
rijkste fakulteit
fakulteit van
van ons
onsvaderland.
vaderland.Daar
Daarisisde
de oude
oude bijbelsch-rechtzinnige
bijbelsch-rechtzinnigestroom
stroom
.aan
Er wordt
wordt heen
heenenenweer
weergetrokken
getrokkendoor
doorEthisch
Ethisch
Gereformeerd.Van
Vanweerszijden
weerszijden
gestremd. Er
enen
Gereformeerd.
tracht men
men de
debovendrijvende
bovendrijvende regeeringspartij
regeeringspartij in den
den arm
arm tetenemen,
nemen,blijkbaar
blijkbaar niet
nietimmer
immer
:zonder succes.
succes. Bij
Bij afkomende
afkomende benoemingen
benoemingen ziet men
men in
in de
delaatste
laatste kwart
kwart eeuw
eeuw telkens
telkens ververzonder
blikken en verrassingen.
verrassingen. Ik
of er
er een
een uitzondering
uitzondering hierop
hierop geweest
geweest is.
is.IsIshet
het
baasde blikken
Ik weet niet, of
dat bij
bij de
de wetenschap
wetenschap de
de politiek
politiek gewicht
gewicht in
in de
de schaal
schaal legt? Bij
Bij kerkelijke
kerkelijke benoebenoegewenscht, dat
mingen komt
komt een
eenreglementair
reglementair alfabetisch
alfabetisch drietal,
drietal, dat
dat gepubliceerd
gepubliceerdwordt,
wordt,en
enwaaraan
waaraan de
dekeus
keus
mingen
:is gebonden.
gebonden. Voor
Voor groote
groote verrassingen
verrassingen is
is men
men daar
daar gevrijwaard.
gevrijwaard. Nu te
te Utrecht
Utrechteenmaal
eenmaal de
de
is
1898-1923.
J:8g8-Ig23.

4 17
14

bezadigde bijbelsche
veld heeft
heeftmoeten
moetenruimen
ruimenvoor
voorelkaar
elkaarbekampende
bekampende
bezadigde
bijbelsche orthodoxie
orthodoxie het
het veld
vraagt men
menzich
zichaf,af,watwat
hiervan
gevolg
zijn
voordedegroote
grootemeerderheid
meerderheid
uitersten, vraagt
hiervan
hethet
gevolg
zalzal
zijn
voor
van toekomstige
toekomstige theologen,
theologen, die
diejuist
juistdaar
daargevormd
gevormdwordt.
wordt.Van
Vanouds
oudsisismen
menaan
aandie
diecentrale
centrale
universiteit gehecht,
gehecht, waarheen
waarheen ook
ook belangrijke
belangrijke studiebeurzen
studiebeurzen trekken.
trekken. Maar
Maar het
het isisniet
niet
universiteit
onze taak in
in dedetoekomst
toekomstteteturen,
turen,ikikheb
hebgetracht
getrachthet
hetheden
hedeneneneen
eenverleden
verledenvan
van 25 jaar te
onze
schetsen.
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HÉT HOOGER
HOOGER ONDERWIJS
DOOR
PROFESSOR DR.
J. J.VAN
PROFESSOR
DR.
VANWAGENINGEN.
WAGENINGEN.
HooglEeraar
in
de
Latijnsche
taal
En
letterkunde
aandede
Rijks Universiteit
Univerdteit teteGroningen.
Groningen.
Hoogleeraar in de Latijnsche taal cn letterkunde aan
Rijks

W
W

blik werpt
werpt op
ophet
hethooger
hoogeronderwijs
onderwijs in
in de
deklassieke
klassieke letteren
letteren van
van een
eenkwart
kwart
ie een blik
geleden, daarbij
daarbij de
de verslagen
verslagen over
over de
deliterarische
literarische colleges
colleges naleest
naleest of
ofzijn
zijn
eeuw geleden,
herinneringen raadpleegt,
raadpleegt, merkt
merkt alras,
alras, dat
dat dit
ditonderwijs
onderwijstoenmaals
toenmaals nog
nog
eigen herinneringen
Men
sterk onder
Leidsche Hoogeschool,
Hoogeschool,inzonderheid
inzonderheid van
van COBET, stond. Men
onder den invloed van de Leidsche
is doorgaans
doorgaans gewoon
doch deze
deze benaming
benaming
gewoon die
die studierichting
studierichting zuiver
zuiver tekst-critisch
tekst-critisch te
te noemen, doch
is niet
nietininalle
alleopzichten
opzichtenjuist.
juist.Al
Alvan
vande
dedagen
dagen van
van SCALIGER 1)
Leiden de
de tekst-critiek
tekst-critiek
1) af is te Leiden
gepaard gegaan
gegaan met
met een
een nauwgezette
nauwgezette beoefening
beoefening van
van de
deoude
oudegeschiedenis,
geschiedenis,dedeletterkunde
letterkundeenen
gepaard
de antiquiteiten,
antiquiteiten, terwijl
terwijl daarnaast
daarnaast ook
ookde
de Grieksche
Grieksche philosophie
philosophie een
een bescheidene
bescheidene rol
rol speelde.
speelde.
Doch
vooral
moet
hierop
de
nadruk
gelegd
worden,
dat
de
tekstcritiek
altijd
naast
de
exegese
Doch vooral moet hierop de nadruk gelegd worden, dat de tekstcritiek altijd naast de exegese 2)
een secundaire
secundaire plaats
spreekt. Niet uit
uit louter
louter lust
lust
plaats bekleed
bekleed heeft,
heeft, wat
wat eigenlijk
eigenlijk wel
wel van
van zelf spreekt.
emendeeren 3) is men tot de
de tekstcritiek
tekstcritiek gekomen,
gekomen,maar
maar omdat
omdat men
men bij de exegese
exegesevan
vanauteurs,
auteurs,
tot emendeeren
slechte edities
edities waren
waren uitgegeven,
uitgegeven, de
de afschrijvers
afschrijvers der
der codices
codices niet
nietvoor
voor
die dikwijls
dikwijls nog -in
-in slechte
en
de
logica
geen
geweld
wilde
aandoen.
Wie
COBET
maar
een
enkel
college
onfeilbaar
hield
onfeilbaar hield
logica geen geweld wilde aandoen. Wie
maar
college
zijnlaatste
laatstejaren,
jaren,weet,
weet,welk
welkeen
eenopgewekt,
opgewekt,levendig
levendig
hooren geven, al
al was
was het
het ook
ookininzijn
heeft hooren
enhoe
hoede
detekstcritiek
tekstcritiekeerst
eerstdan
dànaan
aanhet
hetwoord
woordkwam,
kwam,als
alstegen
tegenhet
hetgezond
gezond
hij was,
was, en
exegeet hij
Nu isisongetwijfeld
ongetwijfeldna
na zijn
zijn dood
dood in
intweeërlei
tweeërlei
verstand of het Attisch dialect gezondigd scheen. Nu
verstand
inde
detekstcritiek
tekstcritiektot
totstand
standgekomen,
gekomen,maar
maarzooals
zooals VON
VON WILAMOopzicht een
een groote
groote verandering
veranderingin
opzicht
40), wij
wij hebben
hebbeneerst
eerstde
deperiode
periodevan
van COBET
opmerkt (Geschichte der Philologie 4o),
WITZ terecht opmerkt
moeten doormaken,
doormaken, om
ons tegenwoordig
tegenwoordig standpunt
standpunt te
te geraken:
geraken: „der
"der Hauptwert
Hauptwert lag
lag
moeten
om tot ons
gerade
darin, dasz
dasz; seine Principiën
Principiën uberwunden
überwunden werden
werden muszten".
muszten tt •
gerade darin,
Vooreerst heeft men veel meer
meer dan
dan vroeger
vroeger (en
(en dit
dit geldt
geldtniet
nietalleen
alleenvoor
voorhet
hetGrieksch,
Grieksch,
Vooreerst
enden
den
maar ook
verschillende perioden
perioden der
der taal
taal en
maar
ook voor
voor het Latijn) aandacht geschonken aan de verschillende
uiteenloopenden aard
de verdieping
verdieping der
der taalkennis
taalkennis en
en de
de psychologische
psychologische
uiteenloopenden
aard der
der auteurs.
auteurs. Door de
verklaring der
de tekstcritiek
tekstcritiek teruggedrongen,
teruggedrongen, terwijl
terwijl een meer
meer wetenwetenverklaring
der schrijvers
schrijversisis van
van zelf de
schappelijke
der palaeographie
palaeographie')
daarmee gepaard
gepaard ging.
ging.Door
Doorde
devergelijkende
vergelijkende
4) daarmee
schappelijke beoefening der
enGrieksche
Grieksche vormleer
vormleeren
en syntaxis
syntaxis 5) een geheel
geheel andere.
taalstudie werd de
de kijk
kijk op
op de
de Latijnsche
Latijnsche en
thans beter
beter in,
in, hoe
hoe de
devormen
vormengeworden
gewordenen
enveranderd
veranderdwaren,
waren,en
entrachtte,
trachtte,niet
nietlanger
langer
Men zag thans
het Procrustesbed
Procrustesbed van
van een
eenenkele
enkeleperiode
periodeleggend,
leggend,alles
allesnaar
naaréén
één
de geheele
geheele literatuur
literatuur op het
fatsoeneeren. Door deze
deze invloeden
invloeden werd
werd van
van zelf
zelfbij
bijhet
hetjonger
jongergeslacht
geslachtde
debelangbelangmodel te fatsoeneeren.
enhaar
haarvertrouwen
vertrouwenin
inde
deconjectuur
conjectuur 6) geschokt. Tegestelling
voor de
de tekstcritiek
tekstcritiekverminderd
verminderden
Tegestelling voor
I)
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Leiden 1593-1609.
i593-16o9.
DE LA
LA SCALA geheeten, professor
professor te Leiden
Eigenlijk DE
der Grieksche
Grieksche en
en Latijnsche
Latijnsche schrijvers.
vertaling en verklaring der
verbeteren.
leer
leer der handschriften.
'leer
den volzin.
leer van den
het maken van gissingen.
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lijkertijd had
student
had men
men de
de studie der oudheid nog van geheel andere zijden aangegrepen. De student
voelde zich
zich ook
ook tot
totandere
anderecolleges
collegesaangetrokken
aangetrokken dan
dan die
dieover
overAristophanes
Aristophanesen
enJuvenalis.
Juvenalis.
voelde
Grieksche archaeologie,
archaeologie, reeds
reeds sedert
sedert jaren
jaren in
in het
het buitenland
buitenland met
metvrucht
vruchtbeoefend,
beoefend,deed
deed
De Grieksche
haar intrede
intrede ook
ook in
in ons land en vond daar
daar zelfs een beoefenaar,
beoefenaar, die
die zelf
zelf de
de spade
spadein
inden
denbodem
bodem
haar
van Hellas
philosophie ondervond
ondervond een
nieuwen opbloei.
opbloei. Aan
Aan de
de eene
eeneuniversiteit
universiteit
van
Hellas stak1).De
stakl).De philosophie
een nieuwen
2), aan
hetpsychisch
psychischmonisme
monisme 2),
aan de
de andere
andere de
de leer
leer
trokken de
experimenteele psychologie
psychologie en het
trokken
de experimenteele
der zuivere rede
rede toehoorders
toehoorders uit
uit alle
alle faculteiten,
faculteiten, niet het minst uit de
de literarische.
literarische. De
De Leidsche
Leidsche
studentenalmanak
geen verslag
verslag meer
meer van
van de
de letterkundige
letterkundige colleges,
colleges, maar
maar
studentenalmanakvan
van I8g8
1898 geeft
geeft geen
BOLLAND. In
hetdictaat
dictaat
maakt een uitzondering
uitzonderingvoor
voordie
dievan
van
BOLLAND.
In Amsterdam
Amsterdam geven oud-leerlingen
oud-leerlingen het
BELLAAR SPRUYT
uit.uit.
Terwijl
OPZOOMER
in zijn
laatste
jaren
slechts
op
van BELLAAR
SPRUYT
Terwijl
OPZOOMER
in zijn
laatste
jaren
slechtsweinig
weinig leerlingen
leerlingen op
de collegebanken
collegebanken zag
zag zitten,
zitten,krijgt
krijgtVAN
VAN DER
DER WYCK
van toehoorders.
toehoorders.
WYCKteteUtrecht
Utrecht een
een stroom van
studenten in
in de
de klassieke
klassieke letteren
letteren beginnen
beginnen zich
zich ook
ook meer
meer voor
voor het
het Sanskriet
Sanskriet en
en de
deververDe studenten
gelijkende
interesseeren, terwijl
terwijl aan
aan een
een onzer
onzer universiteiten
universiteiten het
hetonderwijs
onderwijsinin
gelijkende taalstudie
taalstudie te
te interesseeren,
Latijn en het
het Sanskriet
Sanskriet zich
zich een
een tijdlang
tijdlang in
in dezelfde
dezelfde handen
handen bevindt.
bevindt. Maar
Maar de
degrootste
grootste
het Latijn
verandering, zoowel
bij docent als leerling is zeker
zeker wel
wel deze
deze geweest,
geweest,dat
datbeiden
beidenzich
zichbewust
bewust
verandering,
zoowel bij
in menig
menigopzicht
opzichtteteontdekken
ontdekkenviel,
viel,niet
nietuitsluitend
uitsluitenddoor
door
zijn geworden,
geworden, dat de oudheid
oudheid nog
nog in
zijn
plaats van
van
tekstverklaring
tekstverklaringof
of opgravingen,
opgravingen, maar
maar door
door het
het zoeken
zoeken naar
naar haar
haarpsyche.
psyche. Zoo
Zoo is in plaats
luidruchtige bewondering een
een streven
streven naar
naar zuiver
zuiver begrijpen
begrijpen en
enhistorisch
historischverstaan
verstaangekomen.
gekomen.
Boeken
Hellas, Byzantium,
Byzantium, De Avondzon
Avondzon van
van het
het Heidendom,
Heidendom, tegenlvoordig
tegen"\voordig met
met den
den
Boeken als
als Hellas,
naam
standaardwerken aangeduid,
inderdaad en zullen
zullen het
hetblijven.
blijven.
naam van standaardwerken
aangeduid, zijn
zijn dat
dat inderdaad
en de
de astrologie
astrologie der
der ouden
ouden deed
deedeen
eensamensamenStudie van de mythologie,
mythologie, den
den godsdienst
godsdienst en
werking
welke ook
ook in
in de
detoekomst
toekomstnog
nogschoone
schoone
werking ontstaan
ontstaan tusschen
tusschen philologen
philologen en theologen, welke
Deoude
oudegeschiedenis
geschiedenisbetrad
betradandere
anderebanen
banenenenkreeg
kreegdedeepigraphiek
epigraphiek 33))
kan afwerpen.
afwerpen. De
vruchten kan
4) tot
en de
de numismatiek
numismatiek')
tot trouwe
trouwe begeleidsters.
begeleidsters. De
Depapyri,
papyri,uit
uitEgypte's
Egypte'sbodem
bodemvoor
voorden
dendag
dag
gekomen,
brachten niet alleen nieuwe teksten,
teksten, maar
maar stelden den
den'docent
docent in
in staat,
staat, zijn
zijnleerling
leerling
gekomen, brachten
in het
hetbestuur
bestuuren
ende
deadministratie
administratie van
van het
het land
land aan
aan den
den Nijl.
Nijl.Zoo
Zoo
geven in
een helder inzicht te geven
er in
in de
delaatste
laatste vijf
vijfen
entwintig
twintigjaren
jarenvan
vanden
denNederlandschen
Nederlandschen classicus
classicus een
eenander
andermensch
mensch
is er
geworden. Kon
Kon COBET
COBET nog
zijn leerlingen
leerlingen zeggen:
zeggen:„comburite
"comburiteomnia
omnialexica"
lexica"Ó),
kon een
geworden.
nog tot zijn
5), kon
oudeletteren
letterenafschilderen
afschilderenals
als„in
"inangello
angellocum
cumlibello"
libello" 6),
ander
hoogleeraar den
den student
studentinindedeoude
ander hoogleeraar
uitlatingen zijn
I923 niet
niet meer
meer toepasselijk.
toepasselijk. Algemeen
Algemeen heeft
heeft men
meningezien,
ingezien,dat
dathet
het
beide uitlatingen
zijn in 1923
gezichtsveld
classicus zooveel
zooveel mogelijk
mogelijk moest
doel te
te
gezichtsveld van
van den
den classicus
moest verruimd
verruimd worden,
worden,en
en om
om dit doel
bevorderen, werden aan de universiteiten seminaria
seminaria of
of instituten
instituten opgericht,
opgericht, welke
welke den
denliterator
literator
zijn studie ruimer
ruimer op te
te vatten
vatten en
en ook
ook werken
werken te
te raadplegen,
raadplegen, die niet
niet tot
tot zijn
zijn
in staat stelden, zijn
eigen, kleine
kleine bibliotheek
bibliotheek behoorden.
behoorden. Ook
Ook de dissertaties,
dissertaties, die in
in de
delaatste
laatste jaren
jaren zijn
zijnuitgeuitgehet gebied
gebied der
der conjecturaal
conjecturaal critiek,
critiek, maar
maar toonen
toonen een
eengroote
groote
komen, zijn niet langer beperkt tot het
veelzijdigheid.
De dubbele
dubbele taak,
taak, die
die aan
aan de
deuniversiteit
universiteitisisopgelegd,
opgelegd,om
omhaar
haarkweekelingen
kweekelingentegelijk
tegelijk
I)

2)

3)
4)
5)
6)
420
420

Prof. Dr.
Dr.C.C.
VOLLGRAFF.
W.W.
VOLLGRAFF.
eenheidsleer.
leer der Latijnsche
Latijnsche en
en Grieksche
Griekscheopschriften.
opschriften.
leer
leer der
leer
der munten.
munten.
.,verbrandt
woordenboeken."
„verbrandt alle woordenboeken."
.,in
een hoekje
hoekje met
met een
eenboekje."
boekje."
„in een

praktijk en
en voor
voor de
de wetenschap
wetenschapop
optetevoeden,
voeden,kan
kanzij
zijtegenwoordig
tegenwoordiggemakkelijker
gemakkelijkerdan
dan
voor de praktijk
vroeger
verschillende richtingen
onderwijs in meerdere
meerdere mate
mate zijn
zijn
vroeger vervullen,
vervullen, nu
nu de verschillende
richtingen bij
bij het onderwijs
vertegenwoordigd
studenten bij
bij eigen
eigen studie
studieten
tendienste
dienstestaan,
staan,
vertegenwoordigd en
en de
de hulpmiddelen, die den studenten
zoo zeer zijn uitgebreid.
zoo
uitgebreid. Ook
Ook geeft
geeft het
hetnieuwe
nieuweacademisch
academisc~ statuut
statuut (1921) goeden
goeden grond tot
vermoeden, dat
dat de
declassicus
classicus als
als een
eenwetenschappelijk
wetenschappelijk gevormd
gevormd opvoeder
opvoeder der
der jeugd
jeugdhet
het
het vermoeden,
leven
ingaan. Het
Hetcandidaats-examen
candidaats-examen waarborgt
waarborgt den
denonmisbaren
onmisbarengrondslag
grondslagvoor
voorkennis
kennis
leven zal ingaan.
der taal, literatuur,
literatuur, geschiedenis
geschiedenis en philosophic,
philosophie, terwijl de mildere
mildere bepalingen
bepalingen voor
voor het
het docdocexamen het
mogelijk maken,
zich een
een paar
paarjaren
jarenmet
metgrootere
grooterevrijheid
vrijheid
toraal examen
het mogelijk
maken, dat
dat de
de student zich
kan toeleggen
toeleggen op
dàt deel
deel van
van het
hetuitgebreide
uitgebreide studieveld,
studieveld, dat
dat zijn
zijnbijzondere
bijzondere liefde
liefde heeft,
heeft,
kan
op dat
en waar
waar hij
hij later
later niet
nietslechts
slechtsreceptief
receptiefl),
maar ook
ook productief
productief zal
zal kunnen
kunnen optreden.
optreden.
1), maar
aankweeken van
studielust blijve
blijve aan de
de universiteit
universiteit een
eender
dervoornaamste,
voornaamste,zoo
zoo
Het aankweeken
van studielust
niet de voornaamste
academischen docent; voor
voor het
het behouden
behoudendaarvan
daarvanwake
wake
voornaamste taak
taak van
van den academischen
de leerling, vooral in de
de moeielijke
moeielijke tijden,
tijden, die
die ons
onswachten.
wachten.
I)
I)

zich opnemend.
opnemend.
in zich
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e Europeesche
Europeesche talen
talen die
diemen
men„moderne"
"moderne"ofof
"nieuwe"talen
talennoemt
noemt(in
(integenstelling
tegenstelling
„nieuwe"
met
de „classieke"),
"classieke"),zijn
zijneerst
eerstinindedeIgde
19de
eeuw
een
voorwerpvan
vanwetenschappelijke
wetenschappelijke
met de
eeuw
een
voorwerp
studie
geworden aan
aan de
dehoogescholen.
hoogescholen.Wel
Welheeft
heeftmen
menhet
hetaltijd
altijdvan
vanbelang
belanggeacht
geacht
studie geworden
wel
was
kennis
van
vreemde
talen
zijne
moedertaal
behoorlijk
te
kunnen
gebruiken,
en
zijne moedertaal behoorlijk te kunnen gebruiken, en wel was kennis van vreemde talen
vaak
onmisbaar, doch
het hooger
hooger onderwijs
onderwijs had
hadniet
niettottot
taak
.diepractische
practischekennis
kennis tete
vaak onmisbaar,
doch het
taak
.die
verschaffen.
hoogescholen studeerde
vanouds in de
de godgeleerdheid,
godgeleerdheid, de
de rechtsrechtsverschaffen. Aan
Aan de
de hoogescholen
studeerde men
men vanouds
geleerdheid,
geneeskunde; en
lang na
na de
de middeleeuwen
middeleeuwen werden
werden die
die vakken
vakken meest
meest
geleerdheid, de
de geneeskunde;
en nog
nog lang
Ditwerd
werdonderwezen
onderwezen in
inde
deFaculteit
Faculteitder
dervoorbereidende
voorbereidendewetenschapwetenschapbeoefend in het Latijn.
Latijn. Dit
pen (,,artes
("artes liberales"genaamd),
genaamd), en
endie
dieFaculteit
Faculteitwerd
werdeerst
eerstgaandeweg
gaandewegininrang
rangmet
metde
deandere
andere
gelijkgesteld. Na de middeleeuwen
gelijkgesteld.
middeleeuwen werd
werd het
het onderwijs
onderwijs in
in het
hetLatijn
Latijnveel
veelgrondiger,
grondiger,en
enddaarbij
aa rbij
kwam
Grieksch, ook
ook die
die van
van het
hetHebreeuwsch
Hebreeuwsch (soms
(somsook
ookvan
vanhet
hetArabisch
Arabisch
kwam de
de studie van het Grieksch,
en zelfs van andere Oostersche talen). Wel ontving
ontving soms
soms iemand
iemand verlof
verloftot
tothet
hetgeven
gevenvan
vanlessen
lessen
in eene „moderne"taal,
"moderne"taal, doch zulke lessen vielen buiten
buiten het
het plan
plan van
van het
het academisch
academisch onderwijs.
onderwijs.
De groote
groote gebeurtenissen
gebeurtenissen van
der 18de
ISde eeuw
eeuw brachten
brachten hier
hier te
te lande
lande in
indien
dien
van het einde der
toestand de eerste verandering. Toen na
na de
de stichting
stichtingder
derBataafsche
Bataafsche Republiek
Republiek een
een veel
veelgrooter
grooter
deel der bevolking dan vroeger zich met de regeering
regeering ging
ging bemoeien,
bemoeien,achtte
achttemen
meneen
eenonderwijs
onderwijs
in de
de Hollandsche
Hollandsche welsprekendheid
welsprekendheid van staatswege
staatswege noodig, en
en zoo
zoowerd
werd SIEGENBEEK in 1797
te Leiden
Leiden benoemd
benoemdtot
totprofessor
professorin
indat
datvak.
vak.Na
Naden
denFranschen
Franschentijd
tijdkwamen
kwamenererook
ookhoogleeraren
hoogleeraren
het Nederlandsch
Nederlandsch te Utrecht
Utrecht en
en teteGroningen,
Groningen, evenzoo
evenzoo aan
aan het
hetAthenaeum
Athenaeum Illustre
Illustre tete
in het
het Hooger
Hooger Onderwijs
Onderwijs van
van 1876
1876 werd
werd het
het ééne
ééne doctoraat
doctoraat in
in de
de
Amsterdam. Bij
Amsterdam.
Bij de
de wet
wet op het
Letteren
afgeschaft. In de
de Faculteit
Faculteitwaren
wareneen
eenaantal
aantalongelijksoortige
ongelijksoortige vakken
vakken vereenigd,
vereenigd, en
en
Letteren afgeschaft.
van die
dievakken
vakken zou
zoukunnen
kunnenpromoveeren,
promoveeren,
men achtte het
het wenschelijk,
wenschelijk, dat iemlnd
iemand in sommige van
oude talen
talen zooveel
zooveel werk
werk te
te hebben
hebben gemaakt
gemaakt als
als tot
tot dusverre
dusverre voor
voor het
hetdocdocook zonder van
van de oude
Bij die
die hervorming
hervorming werd
werd ook
ook een
een doctoraat
doctoraat in
inde
de„Neder"Nedertoraat in
toraat
in de Letteren werd vereischt. Bij
doctoraten in de classieke en in
in de
de Semitische
Semitischeletteren,
letteren,
landsche Letterkunde" ingesteld, naast doctoraten
de taaltaal- en
en letterkunde
letterkunde van
van den
den Oost-Indischen
Oost-Indischen Archipel,
Archipel, en
en in
in de
dewijsbegeerte.
wijsbegeerte. Bij
Bij ververin de
schillende Besluiten
Besluiten werd
werd ook
ook het
het gymnasiale
gymnasiale onderwijs
onderwijs opnieuw
opnieuw geregeld,
geregeld, en
enzoolang
zoolanghet
het
schillende
da
daarbij
voorgeschreven eindexamen
toelatingsarbij voorgeschreven
eindexamenniet
nietkon
konworden
wordenafgenomen,
afgenomen,werd,
werd,na
na het toelatingsexamen tot
tot de
deuniversiteit,
universiteit,een
eenaanvullend
aanvullend examen
examen in
in Grieksch
Grieksch en
en Latijn
Latijn opgelegd
opgelegd aan
aan die
die
examen
de letteren,
letteren, die
die een
eenander
anderdoctoraat
doctoraat dan
dan dat
dat in
inde
declassieke
classiekeletteren
letterenverlangden.
verlangden.
studenten in de
zooheel
heelgering,
gering,want
wantmen
menzou
zouhet
hetonverantwoordelijk
onverantwoordelijk
eischenvan
van dit
ditexamen
examenwaren
waren niet
nietzoo
De eischen
hebben geacht
geacht iemand
de studie
studie der
der Nederlandsche
Nederlandsche letteren
letteren toe
toe te
te laten,
laten, indien
indienhij
hij
hebben
iemand b.v.
b.v. tot de
Bij de
devolgende
volgendeexamens
examensmoest
moestdedestudent
student
had getoond
getoondbehoorlijk
behoorlijkde
de oude
oudetalen
talenteteverstaan.
verstaan.Bij
niet had
de Nederlandsche
Nederlandsche letteren
letteren bewijzen
bewijzen van
van eenige
eenigebekw
bekwaamheid
in het
hetOudgermaansch,
Oudgermaansch,
in de
aa mheid geven in
het Sanskrit
Sanskrit en
eninindedebeginselen
beginselender
dervergelijkende
vergelijkendeIndogermaansche
Indogermaanschetaalwetenschap.
taalwetenschap.Hij
Hij
in het
studie van
van allerlei
allerlei vakken
vakken die
dievolgens
volgensde
demoderne
moderneopvattingen
opvattingen
werd dus gedwongen tot eenige studie
studie van
van het
het Nederlandsch
Nederlandsch in
in verband
verband staan,
staan, en ten
ten slotte
slotte kon
kon hij
hij met
meteenige
eenigekennis
kennis
met de studie
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onderw~rp kiezen
kiezen voor
voor zijn
zijnproefschrift.
proefschrift.Eene
Eenedegelijke
degelijkevoorbereiding
voorb~reidingwas
washet;
het;
van zaken een onderwerp
wie deze
dezestudie
studiehad
had
einde
gebracht,
g~noot
eene
b:!no~ming
dikwijlsdedevoorkeur
voorkeur
en wie
tenten
einde
gebracht,
genoot
bijbijeene
benoeming
dikwijls
boven iemand
iemand die
die het
het„middelbaar"examen
"middelbaar"exam~n had
had afgelegd.
afgelegd. Tot
Tot deze
dezemiddelbare
middelbareexamens
examens
boven
toegelaten, ook
ook zonder
zonder dat
dat hij
hij van
van eene
eenevoorbereidende
voorb~reidendestudie
studieeenig
eenigbewijs
bewijs
immers werd ieder toegelaten,
behoefde te
te geven;
geven;enenallicht
allicht
bezaten
de p~rsonen,
voor
deze
examens
warengeslaagd,
geslaagd,
behoefde
bezaten
de personen,
diedie
voor
deze
examens
waren
geringere algemeene
algemeeneontwikkeling
ontwikkelingenenwaren
warenzijzijminder
mindergoed
go~dvoorbereid
voorbereiddoor
doorde
destudie
studievan
van
eene geringere
Engelsch en
en Fransch
Fransch konden
konden alleen
alleen onder
onder de
debezitters
bezitters
andere vakken.
vakken. Leeraren
Leeraren in
in het Duitsch, Engelsch
deze „middelbare"akten
"mid{;ielbare"akten worden
worden gevonden.
g~vonden.
van deze
Intusschen was
wet van
van 1876
1876 bep
bepaald,
dat althans
althans aan
aan ééne
éénerijksuniversiteit
rijksuniversiteit
aald, dat
Intusschen
was bij
bij de wet
hooger onderwijs
"moderne" talen, en met
met die
die professoprofessohooger
onderwijs zou
zou worden
worden gegeven
gegeven in
in de genoemde „moderne"
raten werd
werd Groningen
Groningen eindelijk
eindelijk begunstigd.
Do! lessen
lessen van
van de
dehoogleeraren
hoogleeraren in
indie
dievakken
vakken
raten
begunstigd. De
Groningen werden
werden voornamelijk
voornamdijk gevolgd
zich aan
aan de
de middelbare
middelbare examens
examens
te Groningen
gevolgd door
door hen
hen die zich
het Duitsch,
Duitsch,het
hetEngelsch
Engelschen
enhet
hetFransch
Franschwenschten
wenschtenteteonderwerpen.
onderwerp:!n.Immers:
Immers:eene
eene eigenlijk
eigenlijk
in het
universitaire studie bestond voor deze vakken niet. Weldra bijgestaan door lectoren, wier taakuniverstadbonvrezakit.Wldrbjgesanoctr,wieak
studenten in
in het
hetpractisch
practischgebruik
gebruik der
der vreemde
vreemde talen
talen te
te oefenen,
oefenen,konden
kondendie
diehooghooghet was de studenten
leeraren dikwijls
werk hebben,
hebben, maar
mur geheel voldaan
voldaan konden zij
zij toch
toch
leeraren
dikwijls veel
veel voldoening van hun werk
Wanthet
hetpubliek
publiek op
ophunne
hunne colleges
colleges bestond
bestond grootendeels
grootendeels uit
uit personen
p~rsonen die
die niet
nietde
de
niet zijn. Want
hadden genoten,
genoten, welke
welke voor
voor den
dengewonen
gewonenstudent
studentnoodzakelijk
noodzakelijkwerd
werdgeacht.
geacht.Wel
Wel
opvoeding hadden
deze leerlingen
leerlingender
deruniversiteit
universiteitaltijd
altijdzeer
zeerverdienstelijke
verdienstelijkepersonen
personengeweest,
geweest,maar
maar
zijn er onder deze
niet ongegrond,
ongegrond, dat
dat de
de hoogleeraren
hoogleeraren zich
zichbij
bij hun
hunonderwijs
onderwijsmoesten
moestenrichten
richten
de klacht was toch niet
naar de
de te
tegeringe
geringekennis
kennisdie
diezij
zijbij
bijde
demeerderheid
meerderheidhunner
hunnertoehoorders
toehoorders moesten
moestenonderstellen.
onderstellen.
naar
wenschte dan ook,
ook, dat
dat de
de studie
studie van
van deze
dezetalen
talenaan
aan de
deuniversiteit
universiteittot
totuniversitaire
universitaireexaexaMen wenschte
mens zou leiden.
leiden.
mens
Daartoe zijn
zijn maatregelen
maatregelen genomen
genom~n in het
het Academisch
Academisch Statuut
Statuut van
van 1921.
1921. Een
Een eenig
eenig
doctoraat
Letteren en
enWijsbegeerte
Wijsbegeerte isisdaarbij
daarbij hersteld,
hersteld, maar
maar dit
dit kan
kan nu
nu na
na zeer
zeer ververdoctoraat in
in de Letteren
schillende
worden verworven.
verworven. Er zijn
zijn regelingen
regelingen gem
gemaakt
voor allerlei
allerlei candidaatscandidaatsaakt voor
schillende studiën worden
G~rmaansche, de
de Romaansche
Romaansche en
en de
de Slavische
Slavische
examens, waaronder ook voor verschillende in de Germaansche,
Opzulk
zulkeen
eencandidaatsexamen
candidaatsexamenvolgt
volgtthans
thanseen
eendoctoraal
doctoraalexamen
examenwaarvoor
waarvoorde
deexamiexamitalen. Op
nandus
zelf,
behoudens
goedkeuring
der
Faculteit,
één
hoofdvak
kiest
en
twee
bijvakken.
De
nandus
goedkeuring
Faculteit, één hoofdvak kiest en twee bijvakken. De
hervorming
nogniet
nietvoltooid,
voltooid,want
wantininbehandeling
behandeling
komtnog
noghet
hetontwerp
ontwerpvan
vaneene
eenewet,
wet,waarbij
waarbij
hervorming isis nog
komt
de
toegang tot de
de universitaire
universitaire examens
examens opnieuw
geregeld. Op dit
dit oogenblik
oogenblik isisvoor
voor
de toegang
opnieuw wordt
wordt geregeld.
de
studie in de
de Faculteit
Faculteit der
der Letteren
Letteren nog
nog noodig
noodig het
het getuigschrift
getuigschrift A
A van
van het
heteindexamen
eindexamen
de studie
aan
gymnasium of lyceum, en is
is dus
dus voor
voorieder
ieder aanstaand
aanstaand philoloog
philoloog kennis
kennis van
van de
de beide
beide
aan een
een gymnasium
c1assieke
afschaffing van
Grieksch voor hen
hen die
die
classieke taken
taken vereischt.
vereischt. Het
Het ontWerp
ontwerp beoogt
beoogt de
de afschaffing
van het
het Grieksch
"de
moderne talen"
Onder de
de deskundigen
deskundigen is
is omtrent
omtrent dit
ditpunt
puntverver„de moderne
talen" wenschen
wenschen te beoefenen. Onder
schil van
van gevoelen.
gevoelen.Sommige
Sommigemeenen,
meenen,dat
datdedeverwaarloozing
verwaarloozing van
van het
hetGrieksch
Griekschnoodlottige
noodlottige
gevolgen
talen, andere
andere zijn
zijn te dien
dien opzichte
opzichte
gevolgen zal
zal hebben
hebben voor
voor eene
eene grondige
grondige studie
studie van
van die
die talen,
zonder
vrees.
Volgens
overgangsbepalingen
in
het
Statuut
kunnen
reeds
nu,
tot
den
zomer
zonder vrees. Volgens overgangsbepalingen in het Statuut kunnen reeds nu,
den zomer
van
diegenen die
die eene
eene middelbare
middelbare akte
akte voor
voor eene
eene „moderne"
"moderne" taal
taal bezaten
bezaten toen
toenhet
het
van 1924 toe, diegenen
Statuut
getuigschrift van
candidaat of
doctorandus in
Letteren ververStatuut werd
werd ingevoerd,
ingevoerd, het
het getuigschrift
van candidaat
of doctorandus
in de Letteren
krijgen,
hebben van dit
dit recht
recht gebruik
gebruik gemaakt.
gemaakt. Intusschen
Intusschen isis Groningen
Groningen
krijgen, en
en reeds
reeds zeer
zeer velen hebben
niet de eenige universiteit
universiteit gebleven
gebleven waar
waar de „moderne"
"moderne" talen worden onderwezen. Te Leiden
Leiden
en te Utrecht
Utrecht hebben
hebben zich
zich privaat-docenten
privaat-docenten gevestigd
zijn lectoren
lectoren benoemd;
Leiden isis
gevestigd of zijn
benoemd; te
te Leiden
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thans ook
ookeen
eenhoogleeraar
hoogleeraarin
inde
deBalto-Slavische
Balto-Slavischetalen.
talen.Hoogleeraren
Hoogleeraren in
in het
hetDuitsch,
Duitsch,Fransch
Fransch..
thans
en het
hetEngelsch
Engelschzijn
zijnook
ookbenoemd
benoemdaan
aandedeGemeentelijke
GemeentelijkeUniversiteit
Universiteit
van
Amsterdam,
waaraan
en
van
Amsterdam,
waaraan
evenz;oo lectoren
lectoren en
enprivaat-docenten
privaat-docentenzijn
z;ijnverbonden.
verbonden.De
Dewettelijke
wettelijkebepalingen
bepalingengeven
gevenderhalve
derhalve
evenzoo
thans gelegenheid
gelegenheid tot
tot eene
eene universitaire
universitaire studie
studie ininalle
alle„moderne"
"moderne"talen,
talen,voorzoover
voorz;oover hit
h~t
thans
wenschelijk en mogelijk
mogelijk is de
de universiteiten
universiteiten van
van docenten
docenten in
indie
dietalen
talentetevoorzien.
voorzien.
wenschelijk
dez;e jongste
jongste hervorming
hervorming van
van het
het hooger
hooger onderwijs,
onderwijs, die
die onder
onder de
de regiering
regeeringvan
van.
Moge deze
Moge
Koningin
WILHELMINA
is
tot
stand
gekomen,
een
gunstigen
invloed
hebben
op
de
beoefening
tot
stand
gekomen,
een
gunstigen
invloed
hebben
op
de
beoefening
Koningin WILHELMINA is
der wetenschap
wetenschap in
in Nederland.
Nederland.
der
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DE MEDISCHE EN BIOLOGISCHE WETENSCHAPPEN
WETENSCHAPPEN IN
NEDERLAND GEDURENDE
GEDURENDE HET TIJDVAK !898-!923
1898-1923
DOOR
PROF2SSOZ
DR.J.J. BOEKEt
BOEKE, Haogleeraar
PROF'<:SSO~ DR.
HJogleeraar aan
de Rijks
RijksUniversiteit
Universiteitte te
Utrecht.
aan de
Utrecht.

O
0

ok
op het
hetgebied
gebiedvan
van
ontwikkelingder
dermedische
medischeenenbiologische
biologischewetenschappen
wetenschappen
ok op
dede
ontwikkeling
ons land
land kan
kan gedurende
gedurende de
delaatste
laatste2525jaren
jarenininvelerlei
velerleirichting
richtingvan
vankrachtig
krachtig
in ons
envruchtdragen
vruchtdragen worden
worden getuigd.
getuigd.
van opbloei
opbloei en
leven, van
Van opbloei
opbloei en afronding.
afronding. Want
Want naast
naast veel nieuws, dat
dat deze
deze 25
25 jaren
jaren ons
ons brachten,
brachten,
Van
moest ook
ook wel,
wd,nanadede
geweldige
omwenteling,
laatstehelft
helftder
der19de
19deeeuw
eeuwons
onsbracht
bracht
geweldige
omwenteling,
diedie
dede
laatste
l~er van
van de
de osmose,
osmose, de
de
op biologisch
biologisch en
en medisch
medisch gebied
gebied door
door de
de descendentieleer,
descendentieleer , de
op
de leer
kinetische
gastheorie, de vaccinatie, de bacteriologie
bacteriologie en serologie, de
de door
door de
de desinfectie-leer
desinfectie-leer
kinetische gastheorie,
groote problemen,
problemen, die
die in
in
mogelijk
mogelijk geworden
geworden ontwikkeling
ontwikkeling der
der chirurgie,
chirurgie, kortom
kortom door
door al
al de groote
dat tijdperk aan
eerste 25
25 jaren
jaren der
der nieuwe
nieuwe eeuw
eeuwveel
veelworden
worden
aan de orde kwamen, gedurende deze eerste
uitg~breid,afgerond
afgerond en
en verbeterd,
verbeterd, vóór op dat gene, wat die vorige
vorige decennien
decennien
geordend,
geschift,uitgebreid,
geordend, geschift,
ons hadden
hadden gegeven,
gegeven, kon
kon worden
worden voortgebouwd.
voortgebouwd. Doch
Dochnaast
naastdit
ditonvermijdelijke
onvermijdelijke werk
werkvan
van
afzondering
en
schifting
bleken
toch
steeds
weer
nieuwe
gedachten
te
worden
geformuleerd
afzondering
bleken toch steeds weer nieuwe gedachten te worden geformuleerd
en uitgewerkt,
uitgewerkt, is
is steeds
steeds ook
ookvooruitgang
vooruitgang te
te boeken,
boeken,en
enbleek
bleekook
ookinindeze
deze2525jaren
jarenhet
hetland
landvan
van
BOERHAAVE, LEEUWENHOEK
BOERHAAVE,
LEEUWENHOEK en SWAMMERDAM
getrouw te
te blijven.
blijven.
SWAMMERDAM zijn hooge roeping getrouw
De algemeene
algemeene vooruitgang
vooruitgang op
op medisch
medisch en
enbiologisch
biologischgebied
gebiedblijkt
blijktreeds
reedsdadelijk
dadelijk uit
uit
het
aantal studeerenden
studeerenden in
inde
deFaculteit
Faculteitvan
vanGeneeskunde
Geneeskunde en
en in
indie
dievan
vanWisWis-en
enNatuurNatuurhet aantal
kunde
aan de
de 44universiteiten
universiteiten gedurende
gedurende de
de laatste
laatste 25
25 jaren.
jaren. Wij
Wij kunnen
kunnen uit
uitde
decijfers
cijfersder
der
kunde aan
universiteitsjaarboeken de gevolgtrekking maken, dat
dat in
in de
de laatste
laatste25
25jaar
jaarhet
hetaantal
aantal van
van hen,
hen,
universiteitsjaarboeken
Faculteit
wisnatuurkunde
lieten
inschrijven,
geregeldenenkrachtig
krachtigisistoetoczichinindedeFaculteit
die zich
derder
wisen en
natuurkunde
lieten
inschrijven,
geregeld
cijfersuitdrukken,
uitdrukken, daar
daar in
in de
d(>
genomen, doch
doch verder
verder laat
dit voor
voor de
debiologie
biologie niet
nietinincijfers
genomen,
laat zich
zich dit
jaarboeken niet
aantal der
der biologische
biologischestudenten
studentenafzonderlijk
afzonderlijkvermeld
vermeldwordt.
wordt .
jaarboeken
niet het aantal
. Een dergelijke
dergelijke toename
ook het
het aantal
aantal studeerenden
studeerenden in
in de
demedische
medischefaculteit.
faculteit.
toename toont ook
hier volgende
volgende verkorte
verkorte tabel,
tabel,waarin
waarin voor
voor enkele
enkele jaren
jaren het
het aantal
aantal van
van hen,
hen,die
diezich
zichdit
ditjaar
jaar
De hier
(I) en
en van
van het
het totale
totale aantal,
aantal, die
die dat
dat jaar
jaar werden ingeschreven (T)
(T)
voor 't eerst lieten inschrijven (I)
voor onze 44 universiteiten
universiteiten isis vermeld,
vermeld, geeft
geeftdit
ditduidelijk
duidelijkaan.
aan.

18 97
1900
190
0
1910
10
19
192o
1920
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overal een geregelde
geregelde toename,
toename, die voor
voor Utrecht
Utrecht het
het sterkste
sterkste is.
is. Trouwens,
Trouwens,
Men ziet, overal
1[ 898-1923.
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Utrecht zijn
zijn de
decijfers
cijfersuit
uitde
dejaarboeken
jaarboekennog
nogveel
veelhooger
hooger(bijv.
(bijv.voor
voorhet
hettotale
totaleaantal
aantalstustuvoor Utrecht
6 vrouwelijke
deerenden in
19IO 479
479 (5
(56
vrouwelijke stud.), in
in 192o
1920 771
771 (112
(II2vrouwelijke
vrouwelijke stud.)),
stud.», doch
doch
deerenden
in 1910
daarvan moesten
tandheelkundige studenten, die
die ikikinin
daarvan
moesten worden
worden afgetrokken
afgetrokkende
de cijfers
cijfers voor
voor de
de tandheelkundige
de laatste
laatste kolom
kolom afzonderlijk
afzonderlijk vermeldde.
vermeldde.
met dit
dit zich
zichzoo
zoogeregeld
geregeldvergrootende
vergrootende aantal
aantal studenten
studenten gepaard
gepaard moest
moest gaan
gaan een
een
Dat met
het aantal
aantal leerkrachten
leerkrachten en vermeerdering
vermeerdering en vergrooting
vergrooting van
van de
de gebouwen,
gebouwen,
uitbreiding van het
het onderwijs
onderwijsbenoodigd,
benoodigd,laboratoria
laboratoriaen
enklinieken,
klinieken,behoeft
behoeftgeen
geennader
naderbetoog.
betoog.Het
Hetaantal
aantal
voor het
hoogleeraren, lectoren,
lectoren, privaat-docenten
privaat-docenten zien
zien wij
wijvoor
voorbeide
beidefaculteiten
faculteitenzich
zichgeregeld
geregelduituithoogleeraren,
en wat
watde
deonderwijsgebouwen
onderwijsgebouwenbetreft,
betreft,behoeft
behoeftmen
menslechts
slechtsdedeschitterende
schitterendereeks
reeksvan
van
breiden, en
406),het
hetBotanisch
Botanischen
enOntleedkundig
Ontleedkundig
Delft,in
inWageningen
Wageningen(zie
(zieblz.
blz.406),
laboratoria in
in Groningen,
Groningen, in Delft,
laboratorium in Amsterdam,
Amsterdam, de
depsychiatrisch-neurologische
psychiatrisch-neurologische kliniek,
kliniek, het
hetlaboratorium
laboratoriumvoor
voor
laboratorium
hygiene
en
bacteriologie,
voor
pharmacie,
voor
pathologische
anatomie
in
Utrecht,
voor
botanie
hygiene en bacteriologie, voor pharmacie, voor pathologische anatomie in Utrecht, voor botanie
Leiden om
- slechts
om slechts
eenige
te noemen
-te
beschouwen
zien,
watinindeze
dezerichting
richting
in Leiden
eenige
te noemen
— te
beschouwen
omom
te te
zien,
wat
jaren werd
werd gedaan.
gedaan.Helaas,
Helaas,dat
datjuist
juisthier
hierdedemoeilijkheden
moeilijkhedender
deroorlogsjaren
oorlogsjaren
in de laatste 25
25 jaren
de toenemende
toenemende malaise
malaise daarna,
daarna, zich
zich sterk
sterk deden
deden gevoelen.
gevoelen.
en de
verbetering heeft men
men moeten
moeten opgeven
opgeven of
oftot
toteen
een
Wat al plannen voor nieuwbouw of verbetering
verre toekomst
toekomst verschuiven!
wel meent
meent met
met onze
onzeoudste
oudsteuniversiteit,
universiteit,
verre
verschuiven! En
En niemand,
niemand, die
die het wel
Leiden voorbijstoomen,
voorbijstoomen, zonder
zonder met
met een
een gevoel
gevoelvan
vanweemoed
weemoedhet
hethalf
halfafgewerkte
afgewerktecomplex
compltx
zal Leiden
gebouwen,laboratoria
laboratoria en klinieken
klinieken aan
I9II begonnen,
begonnen, nu
nu nog
nog steeds
steeds op
op
van gebouwen,
aan te
te zien, dat, in 1911
afwerking, inrichting
gebruiknemen
nemen wacht.
wacht.
afwerking,
inrichtingen
en•.•.
.... iningebruik
wij bepaalde
bepaalde inrichtingen
inrichtingen van
vanonderzoek
onderzoek
Ook buiten het
het universiteitsonderwijs
universiteitsonderwijs zien
zien wij
Ook
ondervoor Hersen-onderzoek
Hersen-onderzoek in
in Amsterdam,
Amsterdam, het
hetvoor
voorembryologisch
embryologischonderverrijzen: het Instituut voor
zoek bestemde
bestemde Hubrecht-Instituut
Hubrecht-Instituut in Utrecht,
Utrecht, de
de nog
nogslechts
slechtsgedeeltelijk
gedeeltelijkgereed
gereedgekomen
gekomen
zoek
gebouwen en laboratoria
laboratoria van
Instituut voor
voor Tropische
Tropische GeneesGeneesvan het
het Koloniaal
Koloniaal Instituut, van het Instituut
kunde Rotterdam-Leiden,
Rotterdam-Leiden, het Kanker-Instituut,
Kanker-Instituut, de
de Rijks-Seruminrichting
Rijks-Seruminrichting in
in Rotterdam,
Rotterdam,
kunde
"Instituut Pasteur"
Pasteur" te
te Weltevreden,
Weltevreden, het
hetHerbarium
Herbarium en
en's'sRijks
Rijksmuseum
museumvan
vannatuurlijke
natuurlijke
het „Instituut
Leiden, het
hetlaboratorium
laboratorium voor
voor visscherijonderzoek
visscherijonderzoek voor
voor onze
onze Oost
Oostaan
aan den
denPasar
Pasar
Historie te Leiden,
Ikan bij Batavia.
Batavia.
balans op van
van hetgeen
hetgeen in
in deze
deze 25
25jaren
jaren in
in die
dienieuwe
nieuwelaboratoria
laboratoria en
en
Maken
Maken wij
wij nu de balans
in de
de oude,
oude, beproefde
beproefde werkplaatsen
werkplaatsen is verricht,
verricht, dan
dan kunnen
kunnen wij
wij in
in het
hetalgemeen
algemeentwee
tweeververschijnselen
met vreugde
vreugde vervullen.
de eerste
eerste plaats,
plaats, dat
dat zoowel
zoowel op
op
schijnselen vaststellen,
vaststellen,die
die ons
ons met
vervullen. In
In de
medisch als op biologisch
biologisch terrein
terrein onderwijs
onderwijs en
en onderzoek
onderzoek meer
meer en
en meer
meer zich
zich langs
langs zelfstandige,
zelfstandige,
doelbewuste, eigen,
eigen,nationale
nationalebanen
banengaan
gaanbewegen;
bewegen;dat
datwij
wijniet
niethet
hetbuitenland
buitenlandnaar
naarde
deoogen
oogen
zien, doch zelf
zelf onzen
onzen weg
weg kiezen,
kiezen, onze
onze richting
richting aangeven,
aangeven, en
en waar
waar wij kunnen,
kunnen, in die
die richting
richting
wij zelf
zelfhet
hetnatuurkundig
natuurkundigonderzoek
onderzoekvan
vanonze
onzekoloniën
koloniënter
terhand
handnemen,
nemen,
vooraangaan;
vooraangaan; dat
dat wij
zelf de
de anthropologie
van
die
koloniën
en
van
ons
eigen
land
gaan
onderzoeken,
zelf
onze
anthropologic van die kolonién
van ons eigen land gaan onderzoeken, zelf onze
leerlingen
- InIndedetweede
tweedeplaats,
plaats,dat
datnietnietleerlingen opleiden,
opleiden, onze
onze laboratoria
laboratoriaenenklinieken
kliniekeninrichten.
inrichten.
tegenstaande de onvermijdelijke
onvermijdelijke inzinking van de energie, die
die de
de oorlogsjaren
oorlogsjaren met
met zich
zichbrachbrachten, toch
tóch dedewerkkracht
werkkrachtonzer
onzerwetenschapsmenschen
wetenschapsmenschen niet
niet blijkt
blijkt verminderd
verminderd te zijn,
zijn, de
de lust
lust
tot en vreugde
vreugde in
in het
het werk
werk weer
weer isisteruggekeerd,
teruggekeerd, de
dedreigende
dreigendeverslapping
verslappingblijkt
blijkt tetezijn
zijnoveroverwonnen,
overal met nieuwen
nieuwen moed
moed de
de arbeid
arbeid isis hervat
hervat of
ofvoortgezet.
voortgezet.
wonnen, en overal
onderDat in ons kleine
kleine land
land met
met zijn
zijn gering
gering aantal
aantal universiteiten
universiteiten het
het wetenschappelijk
wetenschappelijk ondcr-
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zoek
zoek zich om
om enkele
enkele bepaalde
bepaalde personen
personen groepeert,
groepeert, concentreert,
concentreert, en
endaardoor
daardoorgevaar
gevaarloopt,
loopt,
eenzijdig te worden,
onvermijdelijk, maar
maar juist met het
het oog
oog hierop
derdeververworden, is
is onvermijdelijk,
hierop zou
zou ik
ik een
eenderde
eenzijdig
25 jaren
kenmerkendis:
devoor
voor
voor onze
wetenschap in
indeze
deze 25
schijnsel kunnen noemen,
noemen, dat
dat voor
onze wetenschap
jarenkenmerkend
is:de
klein land
land als
als het
het
een klein
onze zeker
zeker bemerbemeronze
kenswaarde veelzijveelzijkenswaarde
digheid
en
wisselende
digheid en wisselende
van
verscheidenheid van
verscheidenheid
verrichte
het hier
hier verrichte
het
De kleurkleuronderzoek. De
programma's
rijke
rijke programma's
van onze
physioloonze physiolovan
onze anaanagen-dagen, onze
tomen-dagen, onze
onze
tomen-dagen,
congressen en
en andere
andere
bijeenkomsten zijn
zijn
bijeenkomsten
sprekend
daarvan een sprekend
bewijs.
Als ik
ik hier
hier en
en
Als
daar met
met een
een vluchvluchdaar
greep uit al
al het
het
tigen greep
verrichte werk op
op meverrichte
dischen
biologisch gegedisch
en biologisch
bied in deze
deze 25
25 jaar
jaar
bied
moet volstaan,
volstaan, alleen
alleen
de groote
groote lijnen kan
aangeven
veel bebeaangeven en
en veel
langrijks onbesproken
zulks
moet
laten, is
is zulks
moet laten,
het gevolg
gevolg van de
de mij
mij
toebedeelde
betoebedeelde zeer beperkte
plaatsruimte.
perkte plaatsruimte.
Het is hier slechts
slechts om
het algemeene
algemeene beeld
beeld
te doen.
Van
kliniVan de
de kliniVETH.
van Professor
Professor Dr. JAN VETH.
sche
vraagt
Professor
WINKLER, naar eene schilderij van
vakken
Professor Dr. C. WINKLER,
sche vakken vraagt
wel
wel in de eerste plaats
der zenuwzenuw-en
enzielsziekten
zielsziektenonze
onzeaandacht,
hetgroote
belangdezer
de
aandacht,niet
nietalleen
alleenom
omhet
grootebelang
dezer
de leer der
wetenschap,
vooral om de groote
groote massa
massa baanbrekend werk,
juist op
op dit
ditgebied
gebiedhier
hier
wetenschap, maar vooral
werk, dat juist
in Holland in de
de laatste
laatste 25
25 jaren
jaren werd
werd verricht.
verricht.
werkgroepeert
vanC.C.
wiensonverBijna
al dit
ditwerk
groepeertzich
zichom
omden
denpersoon
persoonvan
WINKLER, aan
aanwiens
onverBijna al
WINKLER,
psychiatrieals
alsafzonderlijk
afzonderlijkvak
vakaan
aandedemedische
medische
moeide energie
energie het ook te danken
moeide
danken is,
is, dat
datde
depsychiatrie
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studenten wordt onderwezen. In
In 't't laatst
laatst van
van 1896
1896tot
tothoogleeraar
hoogleeraarininAmsterdam
Amsterdambenoemd,
benoemd,
studenten
heeft
hij 18
18 jaren
jaren lang
lang daar
daar gewerkt,
gewerkt, de laatste
laatste 88 jaren
jaren in
in Utrecht.
Utrecht.Hoezeer
Hoezeerzijn
zijnvoorbeeld
voorbeeld
heeft hij
bezielend werkte, blijkt uit 't't feit,
feit, dat
dat in
indie
die25
25jaren
jarenmeer
meerdan
dan 4o
40jonge
jongemedici
medicihun
hundissertatie
dissertatie
in zijn laboratorium,
laboratorium, onder
hij een
een door
door het
het geheele
geheeleland
land
onder zijne
zijne leiding bewerkten. Zoo vormt hij
verspreide
dien tijd
tijd isisininons
onsland
landonafgebroken
onafgebrokenop
op
verspreide school
school van
van bekwame
bekwame neurologen.
neurologen. Sinds dien
neurologisch
gewerkt, en
niet in
in ons
onsland
land een
eenbewerker
bewerker
neurologisch gebied
gebied gewerkt,
en er zijn weinig problemen, die niet
vonden, zoowel
zoowd de
de anatomische
anatomische als de
de physiologische,
physiologische, de
de phylogenetische
phylogenetische en
enontogenetische
ontogenetische
vraagstukken,
kennis van
van den
den nervus
nervus octavus,
octavus,
vraagstukken, beschrijvend
beschrijvend of
of experimenteel.
experimenteel. Onze
Onze betere
betere kennis
van
g<!zichtspheer, van
van de
de topographie
topographie der
der hersenwindingen,
hersenwindingen, van
van het
het cerebellum,
cerebellum, hebben
hebben
van de gezichtspheer,
enen
zijn
school
tetedanken.
wij aan
aan WINKLER
WINKLER
zijn
school
danken.De
Deinin1909
1909opgerichte
opgerichteAmsterdamsche
Amsterdamsche NeurologenNeurologenin de
de neurologie
neurologiezich
ûchconcentreerde.
concentreerde.
vereeniging vormde een centrum,
centrum, waarin
waarin de belangstelling
belangstelling in
In WERTHEIM
WERTHEIM SALOMONSON
vond
WINKLER
een
medewerker,
die
met
een
steeds
verfijnd
SALOMONSON vond WINKLER een medewerker, die met een steeds meer verfijnd
instrumentarium
en de
de veranderingen
veranderingen daarvan
daarvan bij
bij de
de patienten
patienten wist
wistteteanaanainstrumentarium de zenuwfuncties en
POTTER tezamen
hersenen
lyseeren;
metDR.
DR.POTTER
lyseeren; met
tezamenwerden
werdeneen
een paar
paar keurig
keurig geteekende
geteekende atlassen van de hersenen
van kat
kat en konijn,
konijn, ten dienste
dienste van
van laboratoriumwerk,
laboratoriumwerk, uitgegeven;
in
uitgegeven; voor
voor den,
den, nu
nu nog steeds in
bewerking zijnden,
zijn den, internationalen hersenatlas
hersenatlas worden
worden bewonderenswaardige
bewonderenswaardigeafbeeldingen
afbeeldingenververvaardigd; van
van een handboek
In 1909
1909 werd
werdvaardigd;
handboek der
der neurologie
neurologie wordt
wordt het
heteerste
eerste deel uitgegeven. In
—
mede door toedoen
toedoenvan
vanWINKLER,
WINKLER, ininAmsterdam
voor Hersenonderzoek
Hersenonderzoek
Amsterdam het
het centraal
centraal Instituut voor
gesticht,
als een
een Nederlandsche
Nederlandsche schakel
schakel in
inden
deninternationalen
internationalen keten
keten van
vaninrichtingen
inrichtingen
gesticht, als
voor
onderzoek van
van het
het centraal
centraal zenuwstelsel.
zenuwstelsel. Dank
Dankzij
zijdedegroote
grootewerkkracht
werkkrachtvan
vanzijn
zijn
voor het onderzoek
bekwamen directeur,
ARIENS K
KAPPERS
dierendirecteur, DR.
DR.ARIENS
AP PERSenenûj"ne
zijnemedewerkers,
medewerkers,en
en het
het uitgebreide dierenvan dit
dit Instituut
Instituuteen
eengroote
groote
materiaal,
materiaal, waarover
waaroverhet
het Instituut
Instituut van
van uit Artis kon beschikken, is van
tot een
eeninternationaal
internationaal centrum
centrumvan
vanwetenschappelijk
wetenschappelijkonderonderkracht
geworden tot
kracht uitgegaan,
uitgegaan, is het geworden
mag zijn. Vooral op vergelijkend anatomisch gebied,
gebied,
zoek, waarop Nederland met recht trotsch mag
KApPERS, die
verwaar
vruchtbare hypothese van
van DR.
DR. KAPPERS,
waar de vruchtbare
dieder
derneurobiotaxis,
neurobiotaxis,ons
ons zoo
zoo menig verschijnsel
de ontwikkeling
ontwikkeling van
van het
het centraal
centraal zenuwstelsel
zenuwstelsel bleek
bleektetekunnen
kunnenverklaren,
verklaren,werd
werd
schijnsel uit de
hier schitterend werk
als men
men het
hetzoo
zoojuist
juistgereed
gereedgekomen
gekomenstandaardwerk
standaardwerkvan
van
werk verricht
verricht,, en als
AP PERSen
KAPPERS
FORTUYN
overover
denden
bouw
vanvan
hethetzenuwstelsel
gewerDR. K
enDR.
DR. DROOGLEVER
DROOGLEVER
FORTUYN
bouw
zenuwstelsel der
der gewerongewervelde dieren
dieren doorleest,
doorleest, waarin
waarin al deze
deze arbeid
arbeid is
is gecondenseerd,
gecondenseerd, dan
dan komt
komt
velde en ongewervelde
besef, wat
wat het
het Herseninstituut
Herseninstituut in
in deze
deze 14
14jaar
jaar voor
voor ons is
is geweest.
geweest.Van
Van
men eerst recht tot het besef,
andere
fijnere bouw van het
het zenuwstelsel,
zenuwstelsel, de
de verhouding
verhoudingvan
vande
dezenuwzenuwandere zijde
zijde werd
werd weer
weer de fijnere
hun omgeving,
omgeving, tot
tot hun
hun eindgebied,
eindgebied, de
deeigenaardige
eigenaardige verschijnselen,
verschijnselen, die
die zij
zij bij
bij de
de
vezels tot hun
vezels
na doorsnijding
doorsnijdingvan
vandedezenuwen
zenuwen
vertoonen,
nagegaan.
In Leiden
is JELGERSMA,
het ]ELGERSMA,
regeneratie na
vertoonen,
nagegaan.
In Leiden
is het
psychiatrie met
met de neurologie
neurologie weet
weet te
te verbinden,
verbinden, die
die naast
naast uiterst
uiterst nauwkeurig
nauwkeurig hersenhersendie de psychiatrie
anatomisch werk volgens oude beproefde
beproefde methoden
methoden van
van onderzoek,
onderzoek, de
de jongste
jongste uitingen
uitingen der
der
anatomisch
entot
totbasis
basiszijner
zijnerzenuwziektenbehandeling
zenuwûektenbehandeling
de psychoanalyse,
psychoanalyse,weet
weettetewaardeeren
wàardeerenen
psychiatrie, de
en dien
dienwij
wijdaarnaast
daarnaast moeten
moeten noemen
noemenals
alsde
deschrijver
schrijvervan
vaneen
eendier
dierfrissche
frissche
weet te
te maken,
maken, en
enmeer
meerhier
hier
Hollandsche leerboeken
leerboeken op
op medisch
medisch (hier
(hier psychiatrisch)
psychiatrisch) gebied,
gebied, die
die wij
wij meer
meer en
Hollandsche
Holland zouden
zouden wenschen
wenschentetezien.
ûen.WIERSMA,
WIERSMA, in
naast en
en in
in samensamenin Holland
in Groningen,
Groningen, beoefende naast
metHEYMANS,
HEYMANS, dedeexperimenteele
Kortom,van
vanwelke
welkezijde
zijdewij
wijhet
hetgebied
gebied
werking met
experimenteele psychologie.
psychologie. Kortom,
enziekelijke
ziekelijkeafwijkingen,
afwijkingen~ook
ookbinnentreden
binnentreden(wij
(wijzullen
zullen
zenuwstelsel, zijn
zijn bouw,
bouw,functie
functieen
van het zenuwstelsel,
straks ook
ontleedkunde het nog
nog weder
weder moeten
moeten vermelden),
vermelden), overal
overal stuiten
stuiten wij
wij op
opgegestraks
ook bij
bij de ontleedkunde
enverzorgd,
verzorgd, zoodat
zoodat wij
wijmet
metrecht
recht
door Holland
Holland ontgonnen,
ontgonnen, door
door Holland
Holland bewerkt
bewerkt en
deelten, door
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kunnen zeggen,
zeggen, dat
kunnen
dat op dit
dlt gebied
gebied Holland
Holland zijn
zijn
z;ijn deel,
deel, méér
méér dan
dan zijn
zijn deel,
deel, in
indeze
deze25
25jaren
jarentot
tot
de ontwikkeling
de
ontwikkeling er van
van heeft
heeft bijgedragen.
bijgedragen.
Wat de overige
Wat
overige klinische
klinische vakken
vakken betreft,
betreft, wist
wistPEL,
PEL, de
de schrijver
schrijver van
van verscheidene
verscheidene uituitleerboeken op
gebied, over
over niernier- en
enleverziekten,
door zijn
z;ijnbezielend
muntende
klinisch gebied,
leverziekten, door
zijn
bezielend
muntende leerboeken
op klinisch
onderwijs
aan zijn dood in 1917
onderwijs tot
tot aan
1917 aan
aan geheele
geheele scharen
scharen van
van jonge
jongemedici
medicilust
lustin
inhun
hunberoep,
beroep,
kennis
eerbied voor
patient in
boezemen, en deed
deed daardoor
daardoor meer
meer
kennis van
van hun
hun vak
vak en
en eerbied
voor den
den patient
in te boezemen,
voor de ontwikkeling
voor
ontwikkeling der
der medische
medische wetenschap
wetenschap in ons
ons land
land dan
dan menigen
menigen door
doortheoretisch
theoretisch
detail-onderzoek. In
inLeiden
d<!tail-onderzoek.
In Utrecht
Utrechtwas
wasTALMA,
TALMA, wat
wat PEL
PEL voor Amsterdam
Amsterdam was,
was, in
LeidenNOLEN;
NOLEN;
wat verfijnd
chemisch en physiologisch
wat
verfijnd chemisch
physiologisch onderzoek
onderzoek voor
voor de
de kliniek
kan beteekenen, bewees
kliniek kan
HEYMANS VAN
HEYMANS
VAN DEN
DEN
Uit de
de chirurgie
chirurgie
BERGHdoor
doorzijn
zijn onderonderBERGH
en aanverwante vakken,
zoekingen over
over leverzoekingen
leverwensch
wens
eh ik,
ik, naast
naast de
de
wensch
ziekten, sulfhaemoglomannen
oudere gemannen der oudere
binaemie en haemoglobinaemie
neratie,
wij voor
voor 3o
30
neratie, die wij
binaemie. WENCKEBACH
binaemie.
WENCKEBACH
jaren reeds
reeds als
alsleermeesleermeesin Groningen
in
Groningen toonde,
toonde,
tersleerden
ters leerden waardeeren,
waardeeren,
met hoe schitterend ge(KORTEWEG,
ROTGANS,
(KORTEWEG, ROTGANS,
volg physiologische onVAN
ITERSON, KOCH)
VAN ITERSON,
derzo zkin gs methode n
derzo:!kingsmethoden
nog ZAAYER te noemen,nogZAYERtenom ,
aan het ziekbed kunnen
die
met uiterst
uiterst nauwnauwdie met
worden toegepast, doch
vaarkeurige technische
technische vaargaf helaas
gaf
helaas gehoor
gehoor aan
aan
digheid,
genieuw gedigheid, een nieuw
een roepstem
een
roepstem uit
uit het
het
de chirurgie,
chirurgie,
bied voor
voor de
buitenland,
dat zijn
buitenland, dat
zijn
dat
der intrathoracale
intrathoracale
dat der
talent evenzeer
evenzeer bleek
bleek te
te
operaties, wist
te ververoperaties,
wist te
waardeeren als
als wij, en
waardeeren
en
overen,
enVAN
VAN DER
DER
overen, en
vertrok
vertrok naar
naar StraatsStraatsHOEVE,
HOEVE,die
dieop
op het
het geburg en
en van
vandaar
daarnaar
naar
bied van
van oogoperaties
oogoperaties
bied
Weenen,
waar op
op 't't
Weenen, waar
netvliesdiagnostiek
en netvliesdiagnostiek
oogenblik
oogenblik de
de interne
interne
nieuwe richtingen
richtingen wist
wist
nieuwe
kliniek door hem
hem wordt
wordt
Professor
Dr.
P.
K.
PEL.
te
wijzen.
Een
overaan
wijzen.
Een
overProfessor
K. PEL.
gedoceerd.
zou te
zeer
dit zou
te zeer
zicht als dit
zijn, indien
indien ik
ik niet
nietin
onvoUedig zijn,
indit
ditverband
verbandden
dennaam
naamvan
van HECTOR
HECTOR TREUB
door
onvolledig
TREUBnoemde,
noemde, die
die door
zijn bezielend voorbeeld, zijn
zijn helder
helder onderwijs,
onderwijs, zijn
zijn eerlijkheid,
eerlijkheid,zijn
zijnwarmbl
warmbloedig
temperaoe dig temperament, zijn scherpe pen, zooveel
zooveel voor
voor het
hetjongere
jongeregeslacht
geslachtder
derHollandsche
Hollandschemedici
mediciisisgeweest,
geweest,
en die
die daarbij
daarbij door
door zijn beide Hollandsche
Hollandsche leerboeken
leerboeken over
over verloskunde
verloskunde en
en vrouwenziekten
vrouwenziekten
blijvend gedenkteeken schiep.
schiep.
zich een blijvend
herleving van
van het
hetpharmacologisch
pharmacologischonderzoek,
onderzoek,dat
datnanaden
den
dood
van
STOKVIS hier
hier
Een herleving
dood
van
STOKVIS
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Hollandscheen
scheentetekwijnen,
kwijnen,
bracht
RUDOLFMAGNUS,
MAGNUS, die sinds
sinds zijn benoeming
benoeming in 1907
1907
in Holland
bracht
RUDOLF
de jongere
jongere Hollandsche
Hollandschemedici
mediciwerd
werdwat
watSTOKVIS
STOKVIS voor
generatie was
wasgeweest,
geweest,
voor de
voor de oudere generatie
door zijn
zijnveelzijdig
veelzijdigpharmacologisch
pharmacologisch en
en experimenteel
t:xperimenteel physiologisch
txperimenteel
physiologisch onderzoek,
onderzoek, over
over de
de
en door
werking van
derreflexen,
refltxen,
reflectorischensamenhang
samenhang
van verschillende
verschillende geneesmiddelen,
geneesmiddelen,dedeleer
leerder
reflt:xen,reflectorischen
werking
van oog en oor,
oor, van
van kop
kop en
en romp,
romp, functie
functie van
van verschillende
verschillende onderdeelen
onderdeden van
het gehoorgehoorvan
van het
•
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orgaan etc.
etc. een groote schare
van medewerkers,
zoo uit binnen- als
orgaan
schare van
medewerkers, zoo
als buitenland, om
om zich
zichheen
heen
verzamelen.
wist te verzamelen.
Dit brengt
brengt ons
ons reeds
reeds tot
totde
demeer
meertheoretische
theoretischevakken
vakken der
der medische
medische wetenschappen,
wetenschappen,
de physiologie,
enweefselleer.
weefselleer. Ook
Ookhier
hierzien
zienwij
wij
de
physiologie, physiologische
physiologische scheikunde,
scheikunde, ontleedkunde
ontleedkunde en
hoe het onderzoek
onderzoek zich om
om het
het werk
werk van
van bepaalde
bepaalde personen
personen groepeert,
groepeert, die
die richting
richtingen
enleiding
leiding
er aan
niet, dat,
dat, wat
wat de
de eerstgenoemde
eerstgenoemdevakken
vakken betreft,
betreft, de
de machtige
machtige
aan geven. Het verwondert ons niet,
deregde
19deeeuw,
eeuw,DONDERS,
DONDERS, ook in
in de
eerste 25 jaar
jaar der
der nieuwe eeuw nog
nog
geest van dien
dien reus
reus der
de eerste
nawerkt. Alle
Alle leerstoelen in deze
nawerkt.
deze vakken
werden door
door zijne
Amstervakken werden
zijne leerlingen
leerlingen bezet, alleen in Amsterdam zien
zien wij
dam
wij hoe,
hoe,
voortreffelijk
voortre ffelij kleerboek
leerboek
evenwel eerst na
over
evenwel
na het
het
de weefselleer
weefselleer
over de
aftreden van
van DONaftreden
DON(1905),
waarin een
een
(1905), waarin
DERS'oudsten
oudsten leerDERS'
leergroote
hoeveelheid
groote hoeveelheid
in 1909
ling, PLACE,
PLACE, in
arbeid
onderzoek
arbeid en onderzoek
een leerling
leerling van
van Luvan
zijn leerleervan hem en zijn
CIANI : VAN
RIJNBERK,
CIANI:
VANRIJNBERK,
lingen";;
lingen"'i
was neergeneergelingen' was
de
opengevallen
legd, en, eveneens
met
de opengevallen
eveneens met
plaats
Zoo
een aantal
aantal leerlingen,
inneemt. Zoo
plaats inneemt.
blijft
van
een reeks
ondergeest van
reeks van onderblijft de
de geest
DONDERSininde
de HolHolDONDERS
zoekingen
de
zoekingen over
over de
landsche
laboratoria
landsche laboratoria
verschillende
vraagverschillende vraagwerkzaam, en weten
werkzaam,
weten
stukken
physiostukken der
der physioook zijn leerlingen
leerlingen de
de
logische
chemie, het
het
logische chemie,
die hij
de functie
functie
hooge positie, die
hooge
hij
pepsine en de
en ENGELMANN
ENGELMANN aan
aan
van de maag,
maag, de kreakreade
Hollandsche phyde Hollandsche
tinine-afscheiding,
siologie hadden
hadden weten
weten
het fibrine-ferment,
fibrine-ferment,
het
bepankreas-lipase, enz.
enz.
verzekeren, te bete verzekeren,
pankreas-lipase,
PEKELHAEINTHOVEN
in
Leiden
houden. PEKELHAEINTHOVEN in Leiden
RING, de
in den
den door
door
die
vond in
RING,
de laatste, die
vond
weefselons land
land weefselin ons
hem geconstrueerden
leeren
leer
en physiologische
physiologische
snaargalvanometer
snaargalvanometer
scheikunde
goed
een instrument
instrument voor
scheikunde met goed
voor
Professor Dr. HECTOR
HECTOR TREUB.
TREUB.
Professor
gevolg kon
kon beheerbeheerzichtbaar maken
maken
gevolg
het zichtbaar
een
nauwkeurig regiregischen, gaf
gaf ons
ons een
schen,
en nauwkeurig
uiterst zwakke
electrischestroomen
stroomenenen
daardoorvooral
vooralvan
vande
dehartswerking
hartswerking
streeren van
van uiterst
zwakkeelectrische
streeren
daardoor
instrumentzóó
zóósubtiel,
subtiel,dat
datdaarmede
daarmedeniet
niet
van mensch
mensch en
endier
dier(electrocardiogram),
(electrocardiogram),een
eeninstrument
van
hem
medewerkers,
RIJNBERK e.a.),
e.a.),
alleendoor
doorhem
zijn
(WERTHEIM
SALOMONSON,
BOER,
VANRIJNBERK
alleen
enen
zijnûjn
medewerkers,
(WERTHEIM
SALOMONSON,
DEDE
BOER,
VAN
reeks van
van schitterende
schitterende onderzoekingen
onderzoekingen hier
hier in
inHolland
Hollandzijn
zijn
ûjnverricht,
verricht,doch
dochdat
datook
ook
een reeks
hetbuitenland
buitenlandEINTHOVEN'S
het Benige
EINTHOVEN'S snaargalvanometer
eenige werktuig,
in het
snaargalvanometeralom
alom bekend
bekend staat als het
waarmede dergelijke
wij zien
zien dan
dan
waarmede
dergelijke onderzoekingen
onderzoekingen naar
naar behooren
behooren kunnen
kunnen worden
worden verricht. En wij
dat deze
deze buiten
buiten Holland
Holland gedane
gedane onderzoekingen
onderzoekingen zich
zich steeds
steeds aan
aan het
hetHollandsche
Hollandschewerk
werk
ook, dat
aansluiten. HAMBURGER
HAMBURGER ininGroningen
reeds in
in't'tlaboratorium
laboratoriumvan
vanDONDERS
DONDERS in
inaanaanaansluiten.
Groningenzette
zette de reeds
dierlijke
aan het
hetwerk
werkvan
vanHUGO
sluiting aan
HUGO DE
DE VRIES
VRIES begonnen
over osmose
osmosebij
bijdierlijke
sluiting
begonnen onderzoekingen
onderzoekingen over
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çellen
voort, en
en gaf
gafons
onsmet
metzijn
zijnleerlingen
leerlingeninindeze
deze2525jaren
jareneen
eengroote
grootereeks
reeksvan
vanbelangrijke
belangrijke
cellen voort,
bijdragen
tot de
dekennis
kennisvan
vanallerlei
allerleionderwerpen
onderwerpenvan
vanphysiologisch-chemischen
physiologisch-chemischenaard.
ZWAARDEbijdragen tot
aard. ZWAARDEMAKER,
1897inin Utrecht
Utrecht benoemd
bewoog zich
zich eerst vooral
MAKER,
inin18g7
benoemd als
als opvolger
opvolgervan
vanENGELMANN,
ENGELMANN, bewoog
vooral
op het gebied
gebied der
der zintuigsphysiologie,
zintuigsphysiologie,schiep
schiepeen
eenphysiologie
physiologie
van
den
reuk,
schreef
BURGER
van
den
reuk,
schreef
metmet
BURGER
van de
de spraak
spraak en van het gezichtsgezichtseen leerboek der oorheelkunde, onderzocht
onderzocht de physiologie van
zintuig; daarna
daarna werd
werd de energetiek
energetiek van
van de
de verschillende
verschillende prikkels
prikkels onder
onder toepassing
toepassingvan
vandede
zintuig;
phasenleer
op
de
physiologische
processen
onderzocht.
In
IglO
schreef
hij
een
leerboek
der
phasenleer
de physiologische processen onderzocht. In 1 g 1 o
hij een leerboek der
nu reeds
reeds in
in 3den
3den druk
druk isisverschenen;
verschenen; daarna
daarna hield hij
hij zich,
zich, steeds
steeds met
meteen
een
physiologie, dat nu
aantal
buitenlandsche medewerkers
medewerkers om zich heen,
heen, bezig
bezigmet
met
aantal zijner
zijner leerlingen
leerlingen en
en binnen- en buitenlandsche
de chemische verschijnselen
verschijnselen (ionenbalanceering)
(ionenbalanceering) die
physiologische processen
processen begeleiden,
begeleiden,
die de physiologische
om ten
ten slotte
slotte gedurende
gedurende de
de laatste
laatste jaren
jaren een
een geheel
geheel nieuw
nieuwveld
veldvan
vanonderzoek,
onderzoek,dat
datvan
vanden
den
invloed van
van de
de radioactieve
radioactieve stoffen op de
de physiologische
physiologische verschijnselen,
verschijnselen, te
te ontginnen
ontginnen en
enmet
met
te bewerken.
bewerken.
zijn leerlingen te
Wat de morphologische
morphologische vakken
vakken betreft,
moeten wij
wij naast
naast de
de reeds
reeds genoemde
genoemde voorvoorWat
betreft, moeten
drachten over
deeerste
eerste plaats wijzen
drachten
overweefselleer
weefselleervan
vanPEKELHARING
PEKELHARING ininde
wijzenop
ophet
hetwerk
werkvan
vanL.L.BOLK.
BOLK.
Febr. 118g8
als opvolger
opvolger voor
voor RUGE
RUGE tot
Amsterdam bebeIn Febr.
898 als
tot hoogleeraar
hoogleeraarin
in de
de ontleedkunde te Amsterdam
roepen, wist
wist hij
hij niet
niet alleen
alleendoor
dooreigen
eigenarbeid
arbeidop
opallerlei
allerleigebied,
gebied,dat
datder
dersegmentaalanatomie,
segmentaalanatomie,
vergelijkende anatomie
anatomie van het
het cerebellum
cerebellumen
en zijne
zijneonderdeelen,
onderdeelen,van
vanhet
heturogenitaalurogenitaalder vergelijkende
enhet
hettandsysteem,
tandsysteem,van
vanhet
hetmenschelijk
menschelijk lichaam
lichaam in
in verhouding
verhouding tot
tot
systeem, van
van de
de tanden
tanden en
de dierenwereld
dierenwereld (foetalisatietheorie),
(foetalisatietheorie),om
omslechts
slechtsenkele
enkelehoofdzaken
hoofdzakentetenoemen,
noemen,zijn
zijnwetenschap
wetenschap
te verrijken,
verrijken, doch
doch daarbij
daarbij ook anderen,
anderen, leerlingen
leerlingen en
en medewerkers,
medewerkers, met
met liefde
liefdevoor
voorzijn
zijnvak
vak
te bezielen.
bezielen. Zoo
Zooisisuit
uitzijn
zijnlaboratorium
laboratoriumeen
eengroote
grootereeks
reeksvan
vanoorspronkelijke
oorspronkelijkebijdragen
bijdragenververschenen,
maar is men
men ook,
ook, onder
onderzijn
zijninvloed,
invloed,aangevuurd
aangevuurd door
doorzijn
zijnbezielend
bezielendvoorbeeld,
voorbeeld,
schenen, maar
overal elders aan
aan het
het werk
werk getogen,
getogen, zoodat,
zoodat, naast
naast de
dephysiologie,
physiologie,op
opweinig
weiniggebieden
gebiedeninindeze
deze
volharding, en daardoor
daardoor met goed gevolg, is
is gewerkt
gewerkt als
als op
op
25 jaar
jaar hier
met vreugde
vreugde en volharding,
hier zóó
záó met
der ontleedkunde
ontleedkunde en
en ontwikkelingsgeschiedenis.
ontwikkelingsgeschiedenis. Het
jammer, dat
dat een
een poging
poging door
door
dat der
Het is
is jammer,
BOLK en
gedaan,
omom
dedeHollandsche
eigen
BOLK
en WINKLER
WINKLER
gedaan,
Hollandschebijdragen
bijdragentot
totde
de ontleedkunde
ontleedkunde in
in een eigen
nationaal tijdschrift
vereenigen, na
na 44 jaren
jaren moest
moest worden
worden gestaakt
gestaakt wegens
wegens de
de tetegroote
groote
nationaal
tijdschrift te
te vereenigen,
die aan
aan een
een dergelijke
dergelijke uitgave
uitgave verbonden
verbondenzijn.
zijn.Eén
Eénonderdeel
ond~rdeelvan
vanhit
het
werk
van
BOLK
kosten, die
werk
van
BOLK
en zijn
zijn leerlingen
leerlingen zou ik
ik hier
hier op
op deze
deze plaats
plaats nog
nog willen
willennoemen,
noemen,nl.
nl.zijn
zijnonderzoekingen
onderzoekingen en
en
van BARGE
BARGE omtrent
Nederland, in
inaansluiting
aansluitingaan
aan
die van
omtrentde
deanthropologie
anthropologievan
van de
de bevolking van Nederland,
oudere werk
werk van
van DR.
DR.SASSE
SASSE sen.
waardoor aan dit
dit vroeger
vroeger wel
welwat
watverwaarloosde
verwaarloosde
sen. en jun., waardoor
het oudere
KOCH,
der ontleedkunde
ontleedkunde een
een nieuwe
nieuwebreede
breedebasis
basiswerd
werdverschaft.
verschaft.Tevens
Tevenswerd
werddoor
doorKOCH,
onderdeel der
TEN
KATE,
VAN
DEN
BROEK
een
begin
gemaakt
met
een
op
meer
moderne
leest
geschoeide
TEN KATE, VAN DEN BROEK een begin gemaakt met een op meer
leest geschoeide
anthropologie van
van N.
N.0.o.
die tegenwoordig,
vooral
in KLEIWEG
ZWAAN(Koloniaal
(Koloniaal
anthropologie
I., 1.,
die tegenwoordig,
vooral
in KLEIWEG
DE DE
ZWAAN
BIJLMER.
haren veelzijdigen
veelzijdigenbewerker
bewerkergevonden
gevondenheeft,
heeft,
tezamen
leerlingen,
Instituut) haren
tezamen
metmet
leerlingen,
alsals
BIJLMER.
Dit brengt
brengt mij
mij tot
tot wat
wat in
in deze
deze 25
25jaren
jaren voor
voor de
demedische
medischeverzorging
verzorging en
en het
hetmedisch
medisch
koloniën is
is gedaan
gedaan en
en tot
tot stand
standgebracht.
gebracht.In
Inde
deeerste
eersteplaats
plaatsdient
dientdan
danwel
wel
onderzoek van onze koloniën
EYCKMAN, waardoor
beri-beri werd
werd
genoemd
te worden
wordenhet
hetonderzoek
onderzoekvan
vanEYCKMAN,
genoemd te
waardoor de
de oorzaak
oorzaak van de beri-beri
therapie voor
voor deze
deze vreeselijke
vreeselijke plaag
plaag werd
werd aangegeven
aangegeven en de
de basis
basis werd
werd gevormd
gevormd
ontdekt, de therapie
voor de
de tegenwoordig
tegenwoordigzoo
zoouiterst
uiterstrijke
rijkeen
enbelangrijke
belangrijke litteratuur
litteratuurover
overde
devitaminen.
vitaminen.Het
Hetverdere
verdere
ophygiënisch
hygiënischenen
therapeutisch
gebied
onder
leiding
SCHUFFNERenenKUENEN
KUENEN in
in
werk op
therapeutisch
gebied
onder
leiding
van van
SCHUFFNER
gedaan, is ver
ver buiten
buiten onze
onze grenzen
grenzen bekend
bekenden
engewaardeerd.
gewaardeerd. Het
HetInstituut
InstituutPasteur
Pasteurtete
Medan gedaan,
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Weltevreden
onder NIJLAND
NIJLAND geworden tot een der
der beste
beste en
en best
bestgeorganiseerde
gwrgani~eerdevaccinatievaccinatieWeltevreden isis onder
seruminrichtingen ter
ter wereld.
wereld. De
Dekrachtdadige
krachtdadige wijze,
wijze,waaarop
waaarop de
depestbestrijding
pestbestrijdingop
opJava
Java
en seruminrichtingen
ter hand
hand genomen
genomen en tot
tot een
een goed
goed einde
einde gebracht,
gebracht, ligt
ligt ons
ons nog
nogversch
versch in
inhet
hetgeheugen.
geheugen.InIn
is ter
Nederland beijveren
beijverenzich
zichde
de afdeeling
afdeel ing Tropische
TropischeHygiëne
Hygiënevan
vanhet
hetKoloniaal
KoloniaalInstituut
InstituutteteAmsterAmsterNederland
omonze
onzeartartdam en
en de
deVereeniging
VereenigingInstituut
Instituutvoor
voorTropische
TropischeGeneeskunde
GeneeskundeRotterdam-Leiden,
Rotterdam Leiden, om
sen, havenhaven- en
en scheepsartsen
scheepsartsen zoo
zoogoed
goedmogelijk
mogelijk onderlegd
onderlegd naar
naar OostOost- of
ofWest-Indië
West- Indiëtetekunnen
kunnen
sturen.
- dokter
dokter djawah's
djawah's -door
doorherhaalde
herhaalde
sturen. In
In Indië
Indië zelf
zelfisis de
deopleiding
opleidingder
derIndische
Indischeartsen
artsen
onderwijs aan
S.T.O.V.I.A.teteWeltevreden
Weltevreden(thans
(thanstete
reorganisatie en
reorganisatie
en uitbreiding
uitbreiding van
van het onderwijs
aan de
de S.T.O.V.I.A.
Salemba)
tweede Indische-Artsenschool
Indische-Artsenschool tete Soerabaija
Soerabaija (de
(de N.I.A.S.)
N.I.A.S.)
Salemba) en door stichting van een tweede
voortdurend verbeterd, en ware
ware niet
niet de
dealgemeene
algemeenefinantieele
finantieelemalaise
malaiseder
derlaatste
laatstejaren
jarendaardaartusschen gekomen,
gekomen, wellicht
wellicht
dat in de
de laatste
laatste jaren
jaren is
is
dat
verricht
was
reeds het
het ideaal
ideaal van
van
verricht op
op het
hetgebied
gebied der
der
was reeds
allen,
die het
het wel
wel meenee
meenen
medische wetgeving,
wetgeving, der
der
medische
..
allen, die
sociale geneeskunde,
met Indië's
Indië's ontwikkeling,
ontwikkeling,
sociale
geneeskunde, der
der
met
de
Indische Universiteit,
Universiteit,
algemeene
hygiëne (cen(cenalgemeene hygiëne
de Indische
N.
:.
althans
den vorm
vorm eener
eener
tra
al laboratorium)
laboratorium) en
en der
der
traal
althans in den
Medische Faculteit,
Faculteit, der
der
bestrijding en wering
wering van
van
bestrijding
Medische
verwezenlijking zeer
zeer nabij
infectie ziekten,
ziekten, waardoor
waardoor
infectie
verwezenlijking
gekomen. Doch
ook nu
nu
ons land
land gedurende
gedurende de
de
ons
gekomen.
Doch ook
kunnen wij met
met trots
trots terugterugoorlogsjaren
zooveel
oorlogsjaren voor
voor zooveel
^-%
zien
op dat,
dat, wat
wat in
in de
de
onheil
bewaard is
(men
onheil bewaard
is (men
'+ :.f.
zien op
laatste
25 jaar
jaar op
opmedisch
medisch
denke aan
aan het
het weren
weren van
van
denke
laatste 25
' -18;
gebied
Indië isis tot
tot stand
stand
de cholera-epidemie in Rotgebied in Indië
:^
gebracht.
Straks kan
kan hethetterdam), en op
op de
de organiorganiterdam),
gebracht. Straks
zelfde
voor de
de biologie
biologie
satie van het medisch
onderzelfde voor
medisch onder<
worden
getuigd. Voordat
Voordat
zoek
bij de
de aviatiek,
aviatiek, door
door
worden getuigd.
' j `:
zoek bij
wetenVAN WULFFTEN
WULFFTEN PALTHE
PALTHE op
VAN
wij van de medische wetenschappen afstappen,
afstappen, kan
kan ik
ik
voortreffelijke wijze
tot
voortreffelijke
wijze tot
niet nalaten
nalaten te
wijzen op
op . Professor Dr. HUGO DE VRIES.
stand gebracht.
gebracht.
niet
tewijzen
Dr. HUGO DE VRIES,
allerbelangrijkste werk,
werk,
het allerbelangrijkste
.

Gaan
hoofdtrekken na, wat
wat gedurende
gedurende deze
deze 25
25jaar
jaar op
opbiologisch
biologischgebied
gebied
Gaan wij
wij thans in hoofdtrekken
Holland zelf
zelf gewerkt
gewerkt is,
is, dan
dan hebben
hebbenwij
wijook
ookhierbij
hierbij alleszins
alleszins reden
reden tot
totvoldoening.
voldoening.Over
Over
in Holland
enkele nieuwe
nieuwe laboratoria
laboratoria sprak
sprak ik reeds. Helaas ging het
het Groninger
Groninger zoologisch
zoölogischlaboratorium,
laboratorium,
met zijn kostbare
kostbare verzameling, in 1907
1907 door
door brand
brand teniet.
teniet.Een
Eennieuw
nieuwlaboratorium
laboratoriumwerd
werdniet
niet
gegebouwd, daar
daar het
het vrijkomende
vrijkomende ontleedkundig
ontleedkundig laboratorium
laboratorium voor dit
dit doel
doelkon
konworden
wordenir.irgericht. Verscheidene
Verscheidene nieuwe leerstoelen
leerstoelen werden
werden ingesteld,
ingesteld, zooals
zooals in
inDelft
Delft(microsc-anatomie),
(microsc-anatomie),
Leiden (voor
(voor den Dir.
Dir. v/h.
vjh.Mus.
Mus.voor
voorNat.
Nat.Historie),
Historie),Utrecht
Utrecht(physiologie
(physiologieder
derlagere
lageredieren,
dieren,
plantensystematiek, phytopathologie),
Amsterdam (zoologie),
(zoölogie), Groningen
Groningen(erfelijkheid).
(erfelijkheid).
plantensystematiek,
phytopathologie), Amsterdam
Het was
was een
eengelukkige
gelukkigegedachte,
gedachte,dezen
dezenlaatstenleerstoel,deneerstenin
onsland
landvoor
voordit
dit
laatsten leerstoel, den eersten in ons
vak van
op te
te richten.
richten. Hierdoor
Hierdoor bleef
bleefHolland
Holland zijn
zijn vroegere
vroegere traditie
traditie getrouw.
getrouw. Toen
Toen
vak
van studie, op
in 1910
1910 de
de Swammerdam-medaille
Swammerdam-medaille moest
moest worden
worden toegekend,
toegekend, kon
kon zij
zij wel
welaan
aanniemand
niemandanders
anders
DE VRIES.
VRIES.
gegeven worden
worden dan
danaan
aanden
dengrondlegger
grondleggerder
dermoderne
moderneerfelijkheidsleer:
erfelijkheidsleer: HUGO
HUGO DE
gegeven
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Wel behoort
behoort het
hetgrootste
grootstegedeelte
gedeeltevan
van
baanbrekend
werk
HUGODE
DEVRIES
VRIES tot een
een vorige
vorige
hethet
baanbrekend
werk
vanvan
HUGO
periode,
maarzijn
zijnherontdekking
herontdekkingvan
vanhethet
werk
van
MENDEL(op
(opden
denvoet
voetgevolgd
gevolgd
door
CORRENS
periode, maar
werk
van
MENDEL
door
CORRENS
en TSCHERMAK)
TSCHERMAK) enen
bevestiging
Hetstandaardwerk,
standaardwerk,waarin
waarin
bevestigingdaarvan
daarvanwerd
werdinin1900
1900gepubliceerd.
gepubliceerd. Het
al
resultaten van
van zijn
zijn jaren
jaren lang
lang voortgezette
voortgezetteonderzoekingen
onderzoekingenover
overerfelijkheid
erfelijkheiden
eQontstaan
ontstaan
al de resultaten
van nieuwe
verscheen in
in 1901
van
nieuwe vormen
vormen werd
werd verzameld,
verzameld, „die
"die Mutationstheorie",
Mutationstheorie", verscheen
1901 (Bd.
(Bd. I)I)
en 1903 (Bd.
(Bd. II).
II).Ook
Ookde
deIntracellulaire
Intracellulaire Pangenesis
Pangenesis van
van 1884
1884 werd
werd na
na dien
dien tijd
tijd herdrukt.
herdrukt. Het
Het
nauwkeurig
onderzoek van
van zijn
zijn mutanten
mutanten valt
valteveneens
eveneensinindedeperiode,
periode,die
dieons
onshier
hier
nauwkeurig cytologisch onderzoek
bezighoudt. En sindsdien
sindsdien isis het
heterfelijkheidsonderzoek
erfelijkheidsonderzoek hier
hier in
in Holland
Holland steeds
steedsbeoefend
beoefenddoor
door
Hu
GO DE
zelfzelf
met
diediededeevolutie
andere wijze
wijze
HUGO
DEVRIES
VRIES
metzijn
zijnleerlingen;
leerlingen;LOTSY,
LOTSY,
evolutie op
op eenigszins andere
het gebied
gebiedder
dererfelijkheidsleer
erfelijkheidsleer
verklaart;
verklaart; SIRKS,
SIRKS,die
dieinin1922
1922alal hetgeen
hetgeen wij
wij tegenwoordig op het
weten, in
handboek
verzamelde;
HAGEDOORN,
weten,
ineen
eenvoortreffelijk
voortreffelijkHollandsch
Hollandsch
handboek
verzamelde;
HAGEDOORN, wiens
wiens werk
werkvooral
vooral
in Amerika werd verricht en in
in een
een Engelsch
Engelschhandboek
handboektot
totafsluiting
afsluitingkwam;
kwam;Mej.
Mej.Prof.
Prof.TAMTAMMES,
voorbeeld kan
kan gelden
geldenvan
vanExact
E:xact
MES,wier
wierwerk
werkover
overde
deerfelijkheid
erfelijkheid en
en variaties
variaties bij
bij het vlas als voorbeeld
onderzoek; ARENDSEN
ARENDSEN HEIN,
diedie
inineen
variaties en
enoveroverHEIN,
eenreeds
reeds jaren
jarendurend
durend onderzoek
onderzoek de variaties
ervingsverschijnselen
vantenebrio
tenebriomolitor,
molitor,
meelworm,
nagaat;
VAN
BEMMELEN, die met
metzijn
zijn
ervingsverschijnselen van
dede
meelworm,
nagaat;
VAN
BEMMELEN,
overerving van
van het
het kleurpatroon
kleurpatroon der
der vlindervleugels
vlindervleugels bestubestuleerlingen
veranderingen en overerving
leerlingen de veranderingen
deerde,
zich weer
weer bezig
bezig hield
hieldmet
methet
hetvroeger
vroegerdoor
doorhem
hembehandelde
behandeldeonderwerp
onderwerpvan
vande
de
deerde, en zich
erfelijkheid van verworven
erfelijkheid
verworven eigenschappen.
eigenschappen.
wij in de
de eerste
eerste plaats
plaats te
te noemen
noemenhet
hetuiterst
uiterstnauwkeurige
nauwkeurigeonderonderNaast dit werk hebben wij
zoek
de reactie
reactie van
van levende
levende plantendeelen
plantendeelen op
opverschillende
verschillende prikkels,
prikkels, in
inhet
hetBotanische
Botanische
zoek van de
Laboratorium
Utrecht
door
WENT
leerlingen,
BLAAUW,
PEKELHARING,KONINGSKONINGSLaboratorium teteUtrecht
door
WENT
en en
zijnzijn
leerlingen,
BLAAUW,
Mej.Mej.
PEKELHARING,
BERGER
reeds
het plantenphysiologisch
plantenphysiologisch
onderzoek
WEEVERS;
BERGER
reedssedert
sederteen
eenaantal
aantaljaren
jarenin
in gang;
gang; het
onderzoek
vanvan
WEEVERS;
de onderzoekingen
onderzoekingen over
over ademhaling,
ademhaling,tonus,
tonus,viscositeit
viscositeitbijbijongewervelde
ongewervelde
dieren
JORDAN;
dieren
vanvan
JORDAN;
vanvan
DELSMAN
WOERDEMAN,
het experimenteel-embryologisch
experimenteel-embryologischonderzoek
onderzoek
DELSMANenenvan
van
WOERDEMAN, zich aanaansluitend aan
aan de
deexperimenten
experimentenvan
vanBRAUS
BRAUS en
en LE
LEWIs;
onderzoekingen' over
over de
de
WI S; verschillende
verschillende onderzoekingen
van lagere
lageredieren
dierendoor
doorVAN
VAN RIJNBERK
RIJNBERK enenzijn
psychologische
physiologie van
zijnleerlingen;
leerlingen; over
over de psychologische
verschijnselen
bij dieren
dierenvan
vanBUYTENDIJK,
BUYTENDIJK, enenover
processen bij
bij
verschijnselen bij
over physiologisch-chemische
physiologisch-chemische processen
lagere dieren (nuclease,
(nuc1ease, oxydase-werkingen)
oxydase-werkingen) en
enden
deninvloed
invloedvan
vanradioactieve
radioactievestoffen
stoffenop
ophunne
hunne
VAN
HERWERDEN.
ontwikkeling,
VAN
HERWERDEN.
ontwikkeling,door
doorMej.
Mej.
meer beschrijvend-morphologische
beschrijvend-morphologische onderzoek beweegt zich in
in de
delaatste
laatste25
25jaren
jaren
Het meer
systematisch, faunistisch
faunistisch gebied.
gebied. Het
Hetrijke
rijke
embryologisch, vergelijkend-anatomisch
vergelijkend-anatomisch en
op embryologisch,
en systematisch,
embryologische materiaal,
onze inlandsche
inlandsche woudfauna,
woudfauna, maar
maar vooral
dat in
in onze
onze
embryologische
materiaal, dat
dat door
door onze
vooral dat
dieren als
als tarsius,
tarsius, nycticebus,
ny'cticebus,galeopithecus,
galeopithecus,manis,
manis,wordt
wordtgeleverd,
geleverd,
koloniën door zeldzame dieren
het verzamelverzamel-en
enorganisatie-talent
organisatie-talentvan
vanHUBRECHT
HUBRECHT in
bijeenwerd door het
inzóó
zóó groote
groote hoeveelheid
hoeveelheid bijeengemaakt, dat nu nog,
nog, na
na jaren
jaren arbeid,
arbeid, een
eengroote
groote
gebracht en voor verder onderzoek geschikt gemaakt,
hoeveelheid in
in het
hettot
totaandenken
aandenkenaan
aan
hem
gestichte
HUBREcHT-laboratorium, op
op nadere
nadere
hoeveelheid
hem
gestichte
HUBRECHT-laboratorium,
HUBRECHT zelf
zijne leerlingen
leerlingenen
enmedewerkers
medewerkers
bewerking
wachten,terwijl
terwijldoor
doorHUBRECHT
be
werking ligt tetewachten,
zelf en zijne
binnen- en
enbuitenland
buitenlandreeds
reedseen
eenaantal
aantal vraagstukken
vraagstukken met
met behulp
behulp van
van het
het door
doorhem
hembijeenbijeenin binnenen verwerkte
verwerkte materiaal
materiaalwaren
warenbestudeerd.
bestudeerd.Aan
Aan
HUBRECHT danken wij
wij de
dejuiste
juiste
gebrachte en
HUBRECHT
interpretatie van
eigenaardige celweefsel,
de bevruchte
bevruchte eicel
eicel gevormd
gevortrd om
om de
de vastvastinterpretatie
van het eigenaardige
celweefsel, door de
moe~erlijk weefsel
weefsel en
en de
devoeding
voedingvan
vande
dekiem
kiemmogelijk
mogelijktetemaken
maken(trophoblast
(trophobJast
het moederlijk
hechting in het
theorie); danken
danken wij
wijook
ookeen
eenjuistere
juistereopvatting
opvattingvan
vandedeeerste
eersteontwikkelingsprocessen
ontwikkelingsprocessen(gas(gastheorie);
bij de
degewervelde
gewerveldedieren;
dieren;opop
grond
de gegevens
HUBRECHT
kon
SIEGENtrulatie) bij
grond
vanvan
de gegevens
van van
HUBRECHT
kon
o.ao.a
SIEGEN433

13EEKVAN
BEEKVAN
HEuKELoM
HEUKELOM een
een juiste
juiste beschrijving
beschrijving geven
gevenvan
van het
het door
door hem
hemonderzochte
onderzochteuiterst
uiterstjonge
jonge
BEEK
VAN HEUKELOM

mensche1ijke
een interpretatie
interpretatie die
dielater
laterdoor
door PETERS
PETERS werd
werd overgenomen
overgenomen en in
in Duitsche
Duitsche
menschelijke ei, een
menschelijke
leerboeken doorgaans
geboekt.Aan
Aan HUBRECHT
op zijn
zijn naam
naam wordt
wordtgeboekt.
HUBRECHT danken
danken wij ook de
de oprichoprichdoorgaans op
leerboeken
ting in
in IDII
19II
I~IIvan
vanhet
het„Institut
"Institutinternational
internationald'Embryologie",
d'Embryologie", waarvan
waarvan het
het later
later in
in Utrecht
Utrecht
ting
Hubrecht-instituut als
als 't't ware
ware een
een voortzetting
voortzetting vormt.
vormt. Naast
Naastdit
ditwerk
werkkunnen
kunnenwij
wij
gestichte Hubrecht-instituut
RDENBOS en
wijzen op
onderzoeking.;:nvan
van VAN
op embryologische
embryologischeonderzoekingen
onderzoekingen
VAN WIJHE,
VANWI]HE,
NOORDENBOS
NOORDENBosen
en PEETERS
PEETERS (ontwikke(ontwikkeWIJ HE, NOO
wijzen
ling van
van 't't primordiaalcranium),
primordiaa1cranium),van
van DE
DE LANGE
LANGE en
en DE
DE Bussy
(ontwikkelingvan
van den
den reuzensalamanreuzensalamanBUSSY (ontwikkeling
ling
RKMAN over
van BOEKE
muraenoiden,van
vanRoYER
BOEKE en
en SUNIER
SUNIER over
ROYERen
WERKMAN
over
over ontwikkeling
ontwikkeling der muraenoiden,
en WE
der), van
overwalvischembryotalpa en
vleermuizen,van
van VAN
VAN DEN
DEN BROEK
BROEK over
over talpa
enbuideldieren,
buideldieren,van
van DE
DE BURLET
BURLET overwalvischembryovleermuizen,
10gie,
BARGE over
over avis, van
van VAN
VAN OORDT
OORDT over
over manis,
manis; om
om slechts
slechtsenkele
enkeletetenoemen,
noemen,kortom:
kortom:
logie,van
van BARGE
logie,
het
voorembryolohet
voorembryolotreffelijke
gisch ondergischonderondertreffelijke
gisch
boek
zoek is
in
boek van
van
zoek
is in
Prof.
25 jajaProf. WEBER
WEBER
deze 25
deze
met toe„die
augeren met
toe"die Säugetiere"),VERtiere"),
VERtiere"),VERnemend
SLUYS,
succes hier
hier
SLUYS, VAN
VAN
succes
KAMPEN,
lande bebete lande
oefend.
door BOLK
en zijn
zijn leerleerVerlingen, door
door
gelijkend
ARIENS
anatomisch
KAPPERS
onderzoek,
KApPERS en
zijn
zijn medemedein meest uitwerkers van
eenloopenden
vorm
het Hersenden vorm
verricht
Instituut
(vergel.
door MAX
MAX
anat. van
anat.
van
WEBER
en
WEBER en
het zenuwzijn leerlinhet
zenuwProfessor
A. W.
W. HUBRECHT.
ProfessorDr.
Dr. A.
A. A.
gen
(men
stelsel),door
gen (men
DIETZ, door
door
denke
aan
DIETZ,
denke aan
FRETS,
BEAUFORT, en
op botanisch
botanisch gebied
gebied o.a.
door SCHOUTEN (bladstandproo.a. door
en op
DE BEAUFORT,
FRETS, door DE
naar het
blemen), voert
voert ons
ons al
al vanzelf
vanzelfnaar
het systematisch,
systematisch,rangschikkend,
rangschikkend,en
enfaunistisch
faunistischonderzoek,
onderzoek,
waarop
ware altijd
altijd moet
moet terugkomen.
terugkomen.
waarop het als 't't ware
Op
Nederland met
met zijn
zijn uitgestrekte
uitgestrekte koloniën
koloniënzoo
zoobijzonder
bijzonderbelangrijke
belangrijkegebied
gebied
Op dit voor Nederland
is in
in deze
deze 25
25 jaren
jaren een
een buitengewone
buitengewonewerkzaamheid
werkzaamheid ontplooid.
ontplooid. Het
Hetwas
wasininde
dejaren
jarendaarvoor
daarvoor
eenigszins
verwaarloosd. In Nederland
Nederland zelf
zelfwerd
werdhet
hetinternationaal
internationaalvisscherij-onderzoek,
visscherij-onderzoek,
eenigszins verwaarloosd.
in 1903
1903 bebewaaraan
secretaris DR. P. P. C.
C. HOEK)
HOEK) in
Igo3
waaraan ook
ook ons
ons land een werkzaam aandeel nam (alg. secretaris
gonnen, en dienstbaar
dienstbaar gemaakt
gemaakt aan
marine fauna
van de
de Noordzee
Noordzeeen
aan het onderzoek
onderzoek van de
de marine
fauna van
en
planktononderzoek). Het
Het was
van
onze Noordzeekusten
Noordzeekusten(VAN
(VAN BREEMEN, planktononderzoek).
was een
eenvoortreffelijke
voortreffelijke
van onze
gedachte,
de Zuiderzee-droogmaking
Zuiderzee-droogmaking werkelijk
gedachte, om, nu de
werkelijkin
in gang
gang isis gezet, de fauna van dat zoo
eigenaardige
(Ig22) zoo volledig
volledig mogelijk
mogelijk te
te beschrijbeschrijeigenaardige brakwatergebied
brakwatergebied in
in het
het "Zuiderzeeboek"
„Zuiderzeeboek" (1922)
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ven, als 't't ware
ware „vast
"vast te
te leggen",
leggen", vóór
vóór het
het ten
tendeele
deeleverdwijnt
verdwijnt en
enten
tendeele
deeleeen
eengeheel
geheelander
ander
karakter
Opander
andergebied
gebiedzou
zouikikhier
hierwillen
willennoemen
noemenhet
hetwerk
werkvan
vande
demycomycokarakterzal
zalverkrijgen.
verkrijgen.- Op
logische vereeniging, onder
COOL,terterverkrijging
verkrijgingvan
vanmeerdere
meerderekennis
kennis
logische
onder leiding
leiding van
van mej.
mej.C.C.CooL,
omtrent onze inheemsche
omtrent
inheemsche paddenstoelen.
paddenstoelen.
is het
Doch daarnaast
daarnaast is
het vooral
vOQ.ral
vooral het
het faunistisch
faunistisch onderzoek
onderzoek van
van onze
onze koloniën
koloniën geweest,
geweest,
25 jaren
jaren zoo
zoo krachtdadig
krachtdadig ter
ter hand
hand genomen
g~nomenis,
is,waardoor
waardoorde
deverwaarloozing
verwaarloozingvan
vande
de
dat in deze 25
al schitterend
schitterendwerk
werkisishier
hierinindit
dittijdperk
tijdperk
daaraan
goed gemaakt
gemaakt is.
is. Wat
Wat al
daaraan voorafgaande
voorafgaande decenniën goed
varicht! Op de in 1915
1915 ter
ter gelegenheid
gelegenheid van
van het
het NatuurNatuur- en
enGeneeskundig
Geneeskundigcongres
congresin
inAmsterAmsterverricht!
dam door
doorPROF.
PROF. WEWEbrachten grootere
grootere of
of
brachten
kleinere verzamelinBER georganiseerde
kleinere
verzamelinen
gen
van planten
planten en
gen van
tentoonstelling kondieren mede. In Westden de resultaten van
27 expedities, in
de
Indië werd
werd door
door de
de
Indië
in de
daaraan
Suriname-expedities
daaraan voorafgaande
een
een belangrijke
belangrijke colcoljaren door Nederland
uitgezonden, worden
worden
lectie, zoowel
zoowel van
van
lectie,
botanisch als
van
ten toon gesteld.
gesteld. Het
botanisch
als van
matezoölogisch materiaal
materiaal
omvangrijke
door de Sibogauit de
de binnenlanden
binnenlanden
riaal, door
uit
met
expeditie van
van WEBER
WEBER
met name
name het
het
Tumac-humac
en 1900
1900 uit
Tumac-humac gegein 1899
1899 en
in
de zeeën van onzen
bergte ---- verzameld.
verzameld.
bergte
In de kolonie Curaçao
archipel,
verzameld,
archipel, verzameld,
or..is nog
nog niet
niet geheel
geheel
werd
tijdens het
het onwerd tijdens
is
is later
later
derzoek van
de visVISbewerkt, en
derzoek
van de
en is
doorDE
DEBEAUFORT
BEAUFORTilOg
scherij
1905 een
een
scherij in
in 1905
door
n og
aangevuld. De
De ververgroote collectie
collectie visvisgroote
en andere
andere zeezeeschillende
Nieuw-schen en
Nieuw
Guinea
dieren uit de
de wateren
wateren
expedities
om
1913, 1920,
1920,
om de
de eilanden
eilanden dier
dier
((19°9,
1 909, 1913,
1921), de
1921),
de exploraties
kolonie
verzameld,
kolonie verzameld,
die
van
Prof~ssor Dr.
Dr.MAX
MAXWEBER.
WEBER.
die door
door J. METSEvan Borneo,
Borneo, van
van
Professor
Celebes,
van
Timor,
LAAR
en mej.
mej.RATHRATHCelebes,
Timor,
BUN onderzocht
beschreven werd.
werd.De
Deflora
floradier
dier
eilanden
werd
door
BOLDINGonderzocht;
onderzocht;
BUN
onderzocht en beschreven
eilanden
werd
door
BOLDING
PULLE verzamelde
nog verder
verderdede
flora
uit Suriname;
WEBER
en DE
BEAUFORT gaven
gaveneen
een
PULLE
verzamelde nog
flora
uit Suriname;
WEBER
en DE
BEAUFORT
anderenininonze
onzeOost
Oost
verzameldevischsoorten;
vischsoorten;
volledige beschrijving
beschrijving van
vandededoor
doorhen
henenenanderen
volledige
verzamelde
KOORDERS
beschreven
boomsoorten
Java;
KONINGSBERGER (Sr.) de biologie
KOORDERSen
enVALETON
VALETON
beschreven de boomsoorten
vanvan
Java;
KONINGSBERGER
25 jaren
jaren hebben
hebben ons
ons een
eenvrijwel
vrijwel volledig
volledigoverzicht
overzichtgegeven
gegeven
van Java's landdieren; kortom: deze 25
van
onze koloniën
koloniën aan
aan dieren
dieren en
enplanten
plantenvoortbrengen.
voortbrengen.
van wat onze
alleen dit.
dit. Behalve
Behalvede
debuitengewoon
buitengewoonbelangrijke
belangrijkeanthropologische
anthropologische gegevens,
gegevens,die
die
Niet alleen
door de verschillende
verschillende expedities werden verkregen,
verkregen, is het
het vooral
vooral de
de geologische
geologische gesteldheid
gesteldheid
door
dit opzicht
opzichtzoo
zooongeëvenaard
ongeëvenaardbelangrijke
belangrijke gebied
gebiedvan
van onzen
onzen Oost-Indischen
Oost-IndischenArchipel,
Archipel,
van het in dit
die door
door de
de onderzoekingen
onderzoekingen van MOLENGRAAFF,
VERBEEK, ABENDANON,
ABENDANON, RUTTEN,
RUTTEN,
MOLENGRAAFF, WICHMANN, VERBEEK,
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vB RECHT,
e.a.werd
werdbekend
bekendgemaakt.
gemaakt. In
In 1917 kon
aanhet
hetNatuurNatuur- en GeneesHUBRECHT,
e.a.
kon ABENDANON
ABENDANON aan
GeneesH
oe k gebaseerde, goed gefundeerde geolokundig congres
congres de
de eerste,
eerste,op
opalaldit
ditomvangrijk
omvangrijkonderz
onderzoek
geolokundig
gische kaart
kaart van
van onzen
onzenarchipel
archipelvoorleggen!
voorleggen!Voor
Voordedepalaeontologie
palaeontologieverschafte
verschafte
MARTINnieuwe
nieuwe
gische
MARTIN
gegevens, terwijl
terwijl het
hetomvangrijke
omvangrijkemateriaal
materiaalaan
aanfossielen,
fossielen,door
door
EUG.DUBOIS
DUBOlStijdens
tijdenszijn
zijn
gegevens,
EUG.
beroemd onderzoek
onderzoek in
in 1892
1892(pithecanthropus-vondst)
(pithecanthropus-vondst) bijeengebracht,
bijeengebracht, in
inbewerking
bewerkingis.is. Zoo
Zoo
beroemd
juist verscheen de bewerking van de anthropologische gegevens van de laatste Nieuw-Guinea-juistverchndbwkigvaenthroplscgveandltsNiuw-Gea
(xpeditie van
van de
de hand
hand van
van DR.
DR. BIJLMER.
BIJLMER.
cxpeditie
ander gebied
gebied liggen
liggen wederom
wederom de
dewerkzaamheden
werkzaamheden van
van de
deaan
aan's'sLands
LandsPlantentuin
Plantentuin
Op ander
Buitenzorg, de
de verschillende
verschillendeproefstations
proefstations en
en's'sRijks
Rijksvisscherijstation
visscherijstationverbonden
verbondenbiologen,
biologen,
te Buitenzorg,
onderzoekvoor
voorde
decultures
culturesen
enindustrieën
industrieënvan
vanzoo
zoobijzonder
bijzonderbelang
belangzijn.
zijn.Doch
Dochde
demij
mijtoetoewier onderzoek
plaatsruimte laat
laat niet
niettoe,
toe,hierop
hieropnader
nader
gaan,evenmin
evenminals
alsopopzooveel,
zooveel,wat,
wat,hoe
hoe
gestane plaatsruimte
inin
te te
gaan,
belangrijk ook,
onbesproken moest
moest blijven.
blijven.
belangrijk
ook, toch onbesproken
moet ik
ik dus
dus mijn
mijn overzicht
overûcht afsluiten.
afsluiten. Ik
Ik heb
heb getracht,
getracht, ininhoofdpunten
hoofdpuntenaan
aan tete
Zoo moet
hoe zeer op
op elk
elkgebied,
gebied,gedurende
gedurendedeze
dezeperiode,
periode,isisgewerkt,
gewerkt,enenmet
metvrucht
vruchtgewerkt,
gewerkt,
geven, hoe
hoe rijk
rijk deze
dezejaren
jarenzijn
zijnaan
aanintellectueelen
intellectueelenarbeid,
arbeid,waarop
waaropwij
wijalsalsNederlanders
Nederlanderstrotsch
trotsch
hoe
kunnen
wezen.
Moge
van
de
hierop
volgende
periode
gezegd
kunnen
worden.
hetzelfde
gezegd
kunnen
worden.
periode
kunnen wezen.
van de hierop
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DE ONTWIKKELING DER EXACTE WETENSCHAPPEN')
WETENSCHAPPEN 1)
DOOR

PROFESSOR
KUENEN, tt
PROFESSOR DR.DR.
J. J.
P. P.KUENEN,
in leven
leven Hoogleeraar
Hoogleeraar aan
aan de
deRijks
RijksUniversiteit
Universiteitte Leiden.
te Leiden.

H
H

et zou gemakkelijker
gemakkelijker vallen,
geschiedenis van
van een
een tak
tak van
van wetenschap
wetenschapgedurende
gedurendeeen
een
vallen, de geschiedenis
algemeen te
te schrijven
schrijvendan
danvoor
voor één bepaald
bepaald land;
land; Nederland.
Nederland.Wetenschap
Wetenschap
tijdvak in het algemeen
stoortzich
zichweinig
weinigaan
aanpolitieke
politiekegrenzen;
grenzen;
uitden
denaard
aardder
derzaak
zaakniet
nietnationaal.
nationaal.ZeZestoort
is uit
dewereld
wereld
ze komt voort uit den algemeen menschelijken drang, om de waarheid bloot te leggen, de
waarop
te doorgronden.
doorgronden. De geest
geest
waarop een
een vraagstuk
vraagstuk
wordt
des tijds
tijds uit
uit zich
zichook
ook in
in
wordt behandeld,
behandeld, dan
dan in
in
des
wetenschap, maar
maar ook
ook
de keuze
keuze van
van het
het onderonderde
de wetenschap,
is opvallend
opvallend onafhanonafhanwerp. Maar
Maar ook
ook wat
wat de
de
werp.
die is
de
kelijk van
van nationaliteit,
nationaliteit,
methode betreft
betreft zijn
zijn de
methode
kelijk
werelddeel of
ofklimaat.
klimaat.
verschillen tusschen
tusschen de
de
verschillen
van werelddeel
Vooral een land als
groot, dat
dat
individuen zóó groot,
Nederland,als
kleine natie
natie
men
danig zou
zou kunkunmen zich danig
Nederland,
als kleine
nen vergissen, indien men
zelfgenoegzaam, er
weinig zelfgenoegzaam,
aan
om zich
zich heen
heen
den aard
aard van een ononuit den
aan gewend om
derzoek- zonder
zien en
enomringd
omringd door
door
derzoek
zonder meer
meer
te zien
landen van hooge cultuur,
--- de
denationaliteit
nationaliteitvan
van den
den
vormt een al zeer
zeer weinig
weinig
vorscher ging afleiden.
afleiden.
vormt
afgesloten gebied.
gebied. Ook
Ook
dan ook
ook niet
Het is dan
afgesloten
voor de
de wetenschap
wetenschap zet
zet
mogelijk onze
onze wetenwetenmogelijk
voor
het, echt
echt cosmopolitisch,
cosmopolitisch,
schappelijke mannen over
schappelijke
zijn grenzen
grenzen naar
naar alle kanéén
kam te
te scheren.
scheren. De
De
één kam
wijd open.
open.
Nederlanders kenmerken
kenmerken
Nederlanders
ten wijd
Iet eigenaardig
Het
eigenaardig Professor
Professor Dr. J.
J. P.
KUENEN. Naar een ge- zich in
in het
het algemeen
algemeen door
door
P. KUENEN.
nationale zal zich
zicheerder
eerder schilderd portret
portret door Prof. Dr. JAN VETH.
VETH. nuchterheid,
nuchterheid, grondigheid
grondigheid
nationale
openbaren
de wijze,
wijze,
en verantwoordelijkheidsopenbareninin de
We verliezen
verliezenhet
hethoofd
hoofd
niet
licht.
Origineelen,
zooals
BOLLAND,worden
wordenmet
metachterdocht
achterdocht
gevoel.
gevoel. We
niet
licht.
Origineelen,
zooals
BOLLAND,
I

Dezebijdrage
bijdragevan
vande
de hand
hand van
van Prof.
Prof. KUl!NEN
was bij
bij zijn plotseling
plotseling overlijden
overlijden op
Septemop 25 SeptemI) Deze
KUENEN was
ber 1922 reeds
reeds nagenoeg
nagenoeg voltoJid.
op enkele
enkele punten
punten moest
moest zij
zij eenigszins
eenigszins aangevuld,
aangevuld, of
ofde
deredactie
redactie
voltoaid. Slechts op
zijneaanteekeningen
aanteekeningenvoorhanden
voorhanden
een weinig
weinig gewijzigd
gewijzigdworden,
worden,waarvoor
waarvoorsteeds
steedsdedeaanknoopingspunten
aanknoopingspuntenininzijne
waren. Deze
Dc!ze passages
passages zijn
zijn tusschen
tusschen haken
haken geplaatst.
geplaatst.
waren.
De Redactie
Redactie betuigt
betuigtharen
harengrooten
grootendank
dankenenerkentelijkheid
erkentelijkheidaan
aanProfessor
Professor Dr.
Dr.W.
W. DE
DE SITTER,
SITTER,
Hoogleeraar aan
de Rijks-Universiteit
Rijks-Universiteit teteLeiden,
Leiden,voor
voordedegroote
grootewelwillendheid,
welwillendheid,waarmede
waarmede hij
hij zich
zich
Hoogleeraar
aan de
ditartikel
artikeldoor
doorwijlen
wijlenProfessor
Professor Dr.
Dr. J.J. P.
P. KUENEN
KUENBN heeft willen
willen belasten.
belasten.
wèl met
metdedeafwerking
afwerkingvan
vandit
wil
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aangeÛen.
KenmerkendHollandsch
Hollandsch
is methode
de methode
van werken
vanKAMERLINGH
een KAMERLINGHONNES
ONNES
aangezien. Kenmerkend
is de
van werken
van een
of een
eenJULIUS,
]ULlUS, op een
eenander
andergebied
gebied
HEYMANS.Een
Eengeniale
genialepionier
pionier
VAN'T'THOFF
HOFFofofeen
eeneen
HEYMANS.
alsals
VAN
een
man
KAPTEYN, die
heengegaan, 't'tzijn
ûjnbij
bijons
onsuituitman als KAPTEYN,
dieop
op71-jarigen
71-jarigenleeftijd
leeftijdals
alseen
een jongeling
jongeling is heengegaan,
zonderingen.
Zelfs BOLLAND
BOLLAND moest
zich
- om
omzoo
zootetezeggen
zeggenaan
- aan
HEGELnaar
naarboven
boven trekken,
trekken,
zonderingen. Zelfs
moest
zich
HEGEL
om van dat hoogtepunt
hoogtepunt zijn vlucht te
te nemen.
nemen. Maar
Maar terwijl
terwijl men
men bezig
bezig isistetesystematiseeren,
systematiseeren,
ûjnhanden
handen ontglippen,
ontglippen,en
enmen
mendoet
doetdus
dusbeter
beterzijn
zijn pogen
pogen te
te laten
laten varen.
varen.
voelt men
men de
dedraden
dradenzijn
komen, worden
wordengemeenlijk
gemeenlijk
Wetenschappelijke
Wetenschappelijke vraagstukken,
vraagstukken,wanneer
wanneerze
ze aan
aan de
de orde komen,
op allerlei plaatsen
plaatsen tegelijk aangepakt.
telkens, hoe
hoe één
éénman
maneen
eenbepaalde
bepaaldetak
takvan
van
aangepakt. Wel
Wel ûen
zien we telkens,
z;ijn
wetenschap
een reeks
reeks leerlingen
leerlingen om
om zich
zich verzamelt,
verzamelt, die
dieeerst
eerstonder
onderzijn
wetenschap ter
ter hand
hand nemende,
nemende, éen
onmiddellijk toezicht,
toezicht, later
later meer
meeren
enmeer
meeronafhankelijk,
onafhankelijk,aan
aande
debewerking
bewerkingdaarvan
daarvan deelnemen,
deelnemen,
zijn omgeving
omgeving het
hetonderzoek
onderzoek in
in dezelfde
dezelfde richting
richtingmedevoert.
medevoert. Aldus
Aldusonstaat
onstaat
en ook elders in zijn
verschillende richtingen,
overbodige verdubbeling
verdubbeling voorkomt
voorkomt en een
een zoo
zoo
specialisatie
specialisatie in
in verschillende
richtingen, die overbodige
nuttig mogelijk
mogelijk gebruik
gebruik van
van de
debeschikbare
beschikbarehulpmiddelen
hulpmiddelenenenwerkkrachten
werkkrachtenbevordert.
bevordert.
dit verschijnsel
verschijnsel gemakkelijk
gemakkelijk op
merken. De
De voorbeelden
voorbeelden liggen
liggenvoor
voor
Ook
Ook bij
bij ons is dit
op te merken.
het grijpen. Zoo is de
VAN DER
DER WAALS
in in1873
dampde dissertatie
dissertatievan
vanVAN
WAALS
1873over
overden
densamenhang
samenhang van
van de dampen vloeistoftoestanden,
vloeistoftoestanden, met zijn
zijn latere
latere uitbreiding
uitbreiding op
op mengsels,
mengsels,het
hetuitgangspunt
uitgangspuntgeworden
geworden
voor een
een netwerk
netwerkvan
vanonderzoekingen
onderzoekingen
entheoretische
theoretische
voor
- experimenteele
experimenteele en
- op
ophet
hetgebied
gebied
ditgebied
gebiedheeft
heeft
Prof.
KUENEN,
van
thermodynamica en kinetische
kinetische theorie.
theorie. [Speciaal
[Speciaal op
op dit
van thermodynamica
Prof.
KUENEN,
door
zijn diepgaande
diepgaande onderzoekingen,
onderzoekingen, zijn
zijn ontdekking
ontdekking van
vandederetrograde
retrogradecondensatie,
condensatie,en
en
door zijn
zijne
uitstekende handboeken,
handboeken, aan
aan Nederland
Nederland een eerste
eerste plaats
plaats in de
de internationale
internationale wetenwetenzijne uitstekende
Hetinin1907
1907door
doorvrienden
vrienden
vereerders
VANDER
DERWAALS
WAALS tot stand
stand
schap verzekerd.]
verzekerd.] Het
en en
vereerders
vanvan
VAN
gebrachte van
van der
gebrachte
der Waals-fonds
Waals-fonds heeft de
de beoefening
beoefening van
van deze
dezegebieden
gebieden in
inhet
hetnatuurkundig
natuurkundig
laboratorium
te Amsterdam
groote mate
mate bevorderd.
bevorderd. Het
Hetcryogeen
cryogeen laboratorium
laboratorium te
te Leiden
Leiden
laboratorium te
Amsterdam in groote
heeft in
in zekeren
zekeren zin
zinzijn
zijnonstaan
onstaanaan
aandie
diezelfde
zelfde
stuwkrachttetedanken
dankengehad,
gehad,zooals
zooalsde
de
heeft
stuwkracht
VAN'T'THOFF,
HOFF, een
een
stichter
en directeur
directeurmeer
meerdan
dan
eens
uitdrukkelijk
heeft
uitgesproken.
stichter en
eens
uitdrukkelijk
heeft
uitgesproken.
VAN
Nederland
der baanbrekers
baanbrekers op
gebied der
dertheoretische
theoretischeofofphysische
physischechemie,
chemie,heeft
heeftininNederland
der
op het gebied
ûch nog
nog steeds
steeds in
in bloeienden
bloeienden toestand
toestand bevindt.
bevindt. Niet
Niet
een school
school doen
doen geboren
geboren worden,
worden, die zich
een
VAN
'T HOFFhoogleeraar
hoogleeraarwas
wasvóór
vóórhij
hij
alleen het
hetscheikundige
scheikundigewerk
werkte te
Amsterdam,
waar
alleen
Amsterdam,
waar
VAN
'T HOFF
naar Berlijn
maar ook het naar
naar hem genoemde laboratorium
laboratorium te Utrecht,
Utrecht,waarwaarnaar
Berlijn werd
werd geroepen, maar
van COHEN
COHEN de leider
leider is,
is, levert
levert er
er het
hetbewijs
bewijsvan.
van. Zoo ook op het gebied der
der phasenleer. De
De eerste
eerste
onderzoekingenvan
van
BAKHUISROOSEBOOM
ROOSEBOOM werden
Leidenonder
onder
VANBEMMELEN
BEMMELEN ten uitvoer
uitvoer
onderzoekingen
BAKHUIS
werden te Leiden
VAN
het scheikundig
scheikundig laboratorium
laboratorium aldaar
aldaar heeft deze
deze traditie
traditie met
metglans
glansgehandhaafd.
gehandhaafd.
gebracht, en het
gebracht,
blik op
op de
de beoefening
beoefeningder
dersterrekunde
sterrekunde in
inons
onsland,
land,dan
danzien
zienwe
weeenerzijds
eenerzijds
Slaan we den blik
BAKHUYZENS, met
alom bekende
bekende Nederlandsche
Nederlandsche
observatorium te
te Leiden
Leidenonder
onderdede
het observatorium
BAKHUYZENS,
met de
de alom
grondigheid, werk
werk van de
de hoogste
hoogstenauwkeurigheid
nauwkeurigheid verrichten
verrichten op
op het
hetterrein
terreinder
derklassieke
klassieke
grondigheid,
opvoorvoormeet-astronomie. We
den directeur
directeur de astronomie
astronomie en eveneens
eveneens de
de geodesie
geodesie op
meet-astronomie.
We zien
zien den
treffelijke wijze
vertegenwoordigen, waar
waar het
het internationale
internationale samenwerking
samenwerking betreft,
betreft, en
enaan
aan
treffelijke
wijze vertegenwoordigen,
gebied
- waardige
een waardige
plaats
ininternationale
de internationale
wetenschappelijke
Nederland -ook
ook
Nederland
op op
ditdit
gebied
een
plaats
in de
wetenschappelijke
KAPTEYN, die
die
broederschap der
verzekeren. Anderzijds
Anderzijds treft
treftons
onsdede
figuur
broederschap
der naties
naties verzekeren.
figuur
vanvan
KAPTEYN,
hetastronomisch
astronomisch werk
werk der
dergeheele
geheelewereld
wereldinindedelaatste
laatste2525jaren
jarenzijn
zijnstempel
stempelheeft
heeftgegeop het
drukt. In
In een
een kort
kort overzicht
overûcht van
van de
de ontwikkeling
ontwikkelingder
dersterrekunde
sterrekunde gedurende
gedurende de
delaatste
laatstehonderd
honderd

443388

Professor
Dr.J.J.J.C.C.
C.KAPTEYN.
KAPTEYN.
KAPTEYN.
Professor Dr.

jaren noemde de.
de. Engelsche astronoom
astronoom EDDINGTON
EDDINGTON onder
weg dier
dier
jaren
onderdedezes
zesbakens,
bakens,die
die op
op den weg
ontwikkeling
voorwaarts
aangeven
- als
ontdekkingin
in1904
1904
ontwikkelingdedegroote
grooteschreden
schreden
voorwaarts
aangeven
alsvijfde
vijfde- dedeontdekking
door KAPTEYN
KAPTEYN van
van het
het moderne
modernetijdperk
tijdperkder
deronder-.
ondervandedetwee
tweester-stroomen,
ster-stroomen,als
als het
het begin van
Dat
de
sterren
maar
niet
willekeurig
zoekingen
omtrent
den
bouw
van
het
sterrenstelsel.
zoekingen omtrent den
van het sterrenstelsel. Dat de sterren maar niet willekeurig
over de ruimte
ruimte verspreid
verspreid zijn,
zijn, maar
maar een systeem
systeemvormen,
vormen,dat
dateen
eenzekere
zekerestructuur
structuurbezit,
beût,leert
leert
de aanwezigheid
aanwezigheid van
van den
den melkweg.
melkweg.
reeds
oppervlakkige beschouwing
door de
reeds de oppervlakkige
beschouwing van
van den hemel door
hebJ:>en ook
ook reeds
reeds lang
lang de
deaandacht
aandachtgetrokken,
getrokken, en
eneen
eenbelangrijke
belangrijkeklasse
klasse
nevelvlekken hebpen
De nevelvlekken
dezer nevels, de spiraalnevels,
spiraalnevels, leeren
ons
misschien,
hoe
zulk
een
georganiseerd
stelsel
er
van
leeren
hoe zulk een georganiseerd stelsel er van
uitziet. KAPTEYN
KAPTEYN was
bestudeering van
van de
deschijnbare
schijnbarebewegingen
bewegingen
buiten uitziet.
wasde
deeerste,
eerste, die
die door bestudeering
talrijke sterren
sterren een
eenzekere
zekereregelmaat
regelmaatininde
deware
ware bewegingen
bewegingenaan
aanden
dendag
dagbracht:
bracht:de
detwee
tweesterstervan talrijke
stroomen. Zijn
Zijn langjarige
langjarige onderzoekingen
onderzoekingen over
overdedestructuur
structuurvan
vanhet
hetsterrenstelsel
sterrenstelselbekroonde
bekroonde
hij,
kort voor
voor zijn
zijn dood,
dood,door
dooreen
eenschets
schetsvan
vaneen
eendynamische
dynamischetheorie
theorieomtrent
omtrentden
denbouw
bouw
hij, nog kort
dezon
zonen
enhet
hetgeheele
geheeleplanetenstelsel
planetenstelseleen
een
en de
de bewegingen
bewegingenvan
vanhet
hetmelkwegstelsel,
melkwegstelsel,waarin
waarin de
bescheidenplaats
plaatsinnemen,
innemen,enendie
dieo.a.
o.a.dedeaanwezigheid
aanwezigheidvan
vandeze
dezestroomen
stroomenmoet
moetverklaren.
verklaren.
uiterst bescheiden
Men heeft
heeft de
dedoor
doorKAPTEYN
KAPTEYN ingeleide
statistische genoemd.
genoemd.
ingeleidetak
takder
der astronomie
astronomie wel
wel de statistische
Sterren
hun bebeSterren van
van verschillende
verschillende lichtkracht
lichtkrachten
en spectrum
spectrum moeten
moeten geschift
geschift en geteld worden, hun
moeten worden
worden opgemaakt, en de
de resultaten
resultaten worden
worden verkregen
verkregen door de beschouwing
beschouwing
wegingen moeten
hetdoor
door
KAPTEYN te
te Groningen
Groningen
van
de gemiddelden
gemiddelden voor
voor tal
tal van
vanindividueele
individueelesterren.
sterren.InInhet
van de
KAPTEYN
stand gebrachte
gebrachte „astronomisch
"astronomisch laboratorium",
laboratorium", dat
naam draagt,
draagt, zijn
zijn talrijke
talrijke
tot stand
dat thans
thans zijn
zijn naam
photographieënvan
van den
den hemel
photographieën
hemel -- grootendeels
grootendeels op
opverzoek
verzoekenenvolgens
volgensprogramma's
programma'svan
van
KAPTEYN zelfzelf
opop
allerlei
sterrewachten
over
de de
geheele
wereld
opgenomen
- op
opdie
diewijze
wijze
KAPTEYN
allerlei
sterrewachten
over
geheele
wereld
opgenomen
uitgemeten en isis het
hetresultaat
resultaatstatistisch
statistischbewerkt.
bewerkt.
Talrijk waren
KAPTEYN'S betrekkingen
vooral met
met Amerika,
Amerika, dat
dat
Talrijk
waren KØTEYN's
betrekkingenmet
met het
het buitenland, vooral
beroemde groote
groote observatoria
observatoria - thans
thans met Engeland aan
aan de spits der
der sterresterre- dank
dank zij
zij zijn beroemde
kunde staat.
staat.
toenemende ontwikkeling
ontwikkeling van
van de
de mogelijkheid,
mogelijkheid, om
om de
de astronomische
astronomische verschijnselen
verschijnselen
De toenemende
photographisch vast
de wending
wending van
van het
hetvak
vak naar
naar den
den kant
kant van
van de
destatistica
statisticaen
en
photographisch
vast te
te leggen,
leggen, en de
astrophysica, doen begrijpelijkerwijze
begrijpelijkerwijze ook
karakter van
der Leidsche
Leidsche sterresterreook op
.op het
het karakter
van het werk der
wacht hun
gelden. [De
[De in
in 1919
1919begonnen
begonnen en
ennog
nogniet
nietvoltooide
voltooidereorganisatie
reorganisatie dier
dier
wacht
hun invloed
invloed gelden.
degroote
grooteuitbreiding
uitbreiding
inrichting is
is op
op te
te vatten
vatten als
als een
een uiting
uitingen
en gevolg
gevolgvan
vande
deverhoogde
verhoogdebloei
bloeien
ende
inrichting
de astronomie
astronomie in
inde
delaatste
laatstejaren
jaren heeft
heeftgekenmerkt.
gekenmerkt.Hare
Hareleidende
leidendegedachte
gedachte
van arbeidsveld, die de
is, de
de verschillende
verschillende takken
takken dier
dier wetenschap
wetenschap tot
tot een
een harmonisch
harmonisch geheel
geheel samen
samen tetebrengen].
brengen].
Ook de door
door ]ULIUS
stand gebrachte,
gebrachte, aan
aan het
het physisch
physisch laboratorium
laboratorium te
te Utrecht
Utrecht
Ook
JULIUS tot stand
verbonden,
heliophysische inrichting, die
die dus
dus eigenlijk
eigenlijk onder
onder de
deastrophysica
astrophysicathuis
thuisbehoort,
behoort,
verbonden, heliophysische
worde hier
hier vermeld.
vermeld.
worde
Wat gezegd is ·over
mees1eependen invloed van
van groote
groote mannen,
mannen, isisnatuurlijk
natuurlijk eveneven.over den meesleependen
toepassing op zuiver
zuiver theoretisch
theoretisch werk.
werk. Hoe
Hoede
detheoretische
theoretischenatuurnatuur-enenscheikunde
scheikunde
zeer van toepassing
in ons
ons land
land direct
direct en
en indirect
indirectprofijt
profijt trekt
trekt van
van de
de aanwezigheid
aanwezigheid van
van een
een der
dercorypheeën
corypheeënop
opdit
dit
gebied, Prof.
Prof.LORENTZ,
LORENTZ, behoeft
betoog. Dat
Datb.v.
b.v.
gravitatie-theorie
EINSTEIN
behoeft geen betoog.
dede
gravitatie-theorie
vanvan
EINSTEIN
nergens met meer
meer vrucht
vrucht isisbestudeerd
bestudeerd dan
danbij
bijons,
ons,is iszeker
zekervoor
vooreen
eengroot
grootdeel
deelaan
aandie
dieomomnergens
standigheid te
te danken.
danken.
Ten slotte
slotte kan
kan nog
nog het
hetvoorbeeld
voorbeeldvan
van de
deorganische
organischechemie
chemieworden
wordenaangehaald,
aangehaald, welk
welk
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te Leiden
Leiden gedurende
enen
voortreffelijk
docent,
FRANCHIMONT,,
vak te
gedurendetal
talvan
vanjaren
jarendoor
dooreen
eenenthousiast
enthousiast
voortreffelijk
docent,
FRANCHIMONT,
is onderwezen.
Wat zien
is
onderwezen. Wat
wij? Op
na zijn,
ûen wij?
Op een
een enkele
enkele uitzondering
uitzondering na
zijn, sedert
sedertdien,
dien,alle
alleNederNederlandsche leerstoelen
vakvak
door
mannen
uit de
van van
FRANCHIMONT
bezet; misschien
landsche
leerstoelenininhethet
door
mannen
uitschool
de school
FRANCHIMoNTbezet;
misschien
mag
leerboek van
van HOLLEMAN,
HOLLEMAN, datdatthans
ook in
in zijn
zijn
mag het leerboek
thansinindedezevende
zevende druk
druk voor
voor ons ligt, en ook
vertalingen groote
groote populariteit
populariteit geniet,
geniet, als indirect uit die
beschouwd
vertalingen
die school
schoolafkomstig
afkomstigworden
worden beschouwd.
beschouwd~

BUSKEN HUET
derder
toekomst
dede
beschavingsgeschiedenis
Als een BUSKEN
HUET
toekomst
beschavingsgeschiedenisvan
vanNederland
Nederland in
in onzen
tijd zal
zal beschrijven,
beschrijven, welken
welken titel
titel zal hij
geven? Als
Als hij
tijd
hij dan aan
aan zijn werk
werk geven?
hij onder de mannen
mannen der
der
natuurwetenschap
zjjn. Boogt
Boogt
natuurwetenschapzou
zouwillen
willenkiezen,
kiezen, zal
zal hij
hij om
om geen
geen naam
naam verlegen
verlegen behoeven
behoeven te
te zijn.
Nederland niet
niet op
op vijf nobelisten,
Dát isis zeker:
zeker: dat
dat voor
voor vele
vele buitenlanders
buitenlanders heden
heden ten
ten dage
dage
Nederland
nobelisteni'
nobelistent' Dat
Nederland het
vanvan
VAN
'T 'T
HOFF,
LORENTZ,
VAN
HOFF,van
van
vanKAPTEYN.
KAPTEYN.
Nederland
landis is
LORENTz,ofofvan
hetland
Laten we nu de
de verschillende
verschillende vakken
vakken de
de revue
revue passeeren,
noemen
passeeren, waarbij
waarbij we
we ons
ons tot
tot het noemen
van het
universiteit
te Amsterdam,
Amsterdam,
het voornaamste
voornaamste zullen
zullen
van
universiteit te
dat
in den
denkorten
korten tijd
tijd van
van
moeten beperken.
beperken.
dat in
Wij zouden
zijn bestaan reeds veel belangWij
zouden met
met de
de
belangoudste der
rijk
geleverd.]
oudste
der exacte
exacte wetenwetenrijk werk
werk heeft geleverd.]
de sterrekunde
sterrekunde
schappen - de
- moeten beginnen.
Zooeven
Thans
volgt, naar
naar de
de
begitmen. Zooeven
Thans volgt,
werd reeds
werd
reeds het
hetvoornaamste
voornaamste
orde
der
ancienniteit,
orde der ancienniteit, de
Meer alleenstaanbesproken. Meer
alleenstaanwiskunde.
zuivere wiswiswiskunde. De
De zuivere
onderzoekingen, zooals
de onderzoekingen,
zooals die
die
kunde
tot nu
nu nog
nog
kunde zelve
zelve is
is tot
omtrent veranderlijke
veranderlijke sterren
sterren
niet
genoemd geworden.
geworden.
niet genoemd
in de
de sterrewacht
sterrewacht te
te Utrecht,
Utrecht,
Vooral hier
het niet
niet wel
wel
Vooral
hier is
is het
verdienen nog
verdienen
nog vermelding.
vermelding.
doenlijk
een
schets
te
geven
doenlijk
schets te geven
Nederlanders
[Gewezen moet
moet ook
ook nog
nog worworvan wat
wat door
door Nederlanders
Nederlanders.
van
den
den op
op de
de stichting
stichting in
in de
de
gewerkt, zonder
zonder in
in bijzonbijzonis gewerkt,
allerlaatste Jaren
jaren van
van het
derheden
te
dalen,
die
hier
allerlaatste
Dr.
H.
A.
LORENTZ.
af
te
dalen,
het
Professor
hier
Professor Dr. H. A. LORENTZ.
astronomisch
instituut der
astronomisch instituut
der
op
plaats
niet
hun
zouden
niet op hun plaats zouden
zijn. Men
Men vindt
vindtonder
onderhen
werkersover
over
henwerkers
meer-dimensionalemeetkunde,
meetkunde,over
overgroepengroepenzijn.
meer-dimensionale
theorie, over
over de
deleer
leerder
derfunctiën,
functiën,jajawat
watniet
nietal!al!Kritische
Kritischestudiën
studiënomtrent
omtrentdedegrondslagen
grondslagen
theorie,
belangrijk deel
deel van den in
in de
de laatste
laatste jaren
jaren in
inons
onsland
landgedanen
gedanen
arbeid,
gedane narbeid,
der wiskunde vormen een belangrijk
arbeid,
terwijl in
in den
denallerlaatsten
allerlaatstentijd
tijdde de
theorie
EINSTEIN aanleiding
aanleiding werd
werd tot
tot vele
vele onderonderterwijl
theorie
vanvan
EINSTEIN
zoekingen
zoekingen op het
hetgebied
gebiedder
derdifferentiaal-meetkunde.
differentiaal-meetkunde.
het wiskundig
wiskundig genootschap,
genootschap, dat
dat de
deband
bandvormt
vormttusschen
tusschen
Onvermeld mag
blijven het
Onvermeld
mag niet blijven
wiskundigen van
van uiteenloopende
uiteenloopende richting,
richting, en
en welks
welks activiteit
activitEitop
ophet
hetgebied
gebiedvan
vanpublicaties
publicaties
publicaties.
de wiskundigen
ook in het
het buitenland
buitenland steeds
steeds groote
groote waardeering
waardeering vindt.
vindt ..
...

r

In de
de natuurkunde
natuurkunde kunnen
kunnen wij
wij eenige schitterende
schitterende feiten noemen.
noemen. De
Deontdekking
ontdekkingvan
van
het
het Zeeman-effect
Zeeman-effect valt
valt eigenlijk
eigenlijk kort
kort voor
voor den
den aanvang
aanvang van
van de periode
periode van
van 25
25 jaren,
jaren, die
die we
we
magneet oefent
herdenken. Een
Een krachtige
krachtige magneet
oefent een
een merkbaren
merkbaren invloed
invloed uit
uitop
opdedetrillingssneltrillingssnelhier herdenken.
het licht,
uitgezondenofofopgeslorpt.
Daarinheeft
meneen
heid van
van het
licht,dat
datdoor
doorgassen
gassenwordt
wordtuitgezonden
opgeslorpt.Daarin
heeftmen
een
heid
gevonden van
vandedevoorstelling,
voorstelling,het
het
eerst
door
LORENTZ theoretisch
t~eoretisch bewerkt,
bewerkt,dat
dat
bevestiging gevonden
eerst
door
LORENTZ
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de atomen
atomen electrische
electrische deeltjes
deeltjes bevatten,
bevatten, welke
welke voor
voor de
de uitstraling en dus ook voor de
de
de absorptie
absorptie
van
verantwoordelijk zijn.
dat deze
deze deeltjes
deeltjes een
eennegatieve
negatievelading
ladinghadden.
hadden.
van het licht verantwoordelijk
zijn. Het bleek, dat
moderne atoomtheorie,
haar quanten-theoretischen
verschijnsel
Door de moderne
atoomtheorie, met
met haar
quanten-theoretischen grondslag,
grondslag, is
is het
hetverschijnsel
in een eenigszins ander
ander licht komen
komen te staan
staan en de
de verklaring
verklaring is er niet eenvoudiger
eenvoudiger door
door gege- de
hebbenhun
worden.
electrische
deeltjes
de electronen
hunplaats
plaatsininhet
het
worden.Maar
Maardedenegatieve
negatieve
electrische
deeltjes
electronen- hebben
atoomverband
experimenteele kennis
kennis van
van het
het verschijnsel
verschijnsel door
door
atoomverbandbehouden.
behouden. Intusschen
Intusschen isis de experimenteele
den ontdekker zelf en door talrijke
talrijke leerlingen in het
het physisch
physischlaboratotium
laboratotiumder
derAmsterdamsche
Amsterdamsche
lagetemperaturen
universiteit
hetbij
bijzeer
zeerlage
temperaturenonderzocht.
onderzocht.
universiteit aanzienlijk
aanzienlijkuitgebreid;
uitgebreid;tete Leiden
Leiden is het
Van
schoone
optische onderzoekingen,
onderzoekingen, die
die uit
eerstgenoemdelaboratorium
verdere schoone
sehoone optische
uithet
heteerstgenoemde
laboratorium
Van de verdere
afkomstig
zijn, noemen
noemenwe
weeen
bevestiging
de theorie
van FRESNEL-LoRENTZ omtrent
omtrent
eenbevestiging
afkomstig zijn,
vanvan
de theorie
van FRESNEL-LORENTZ
lichtdoor
de
mate van
van meesleeping
meesleeping van
van het
het licht
doordoorschijnende
doorschijnende lichamen
lichamen bij
bij hunne
hunne beweging,
beweging,
de mate
door
van een
een met
metgroote
grooteverfijning
verfijninguitgevoerde
uitgevoerdeherhaling
herhalingvan
vandedeproef
proef
FIZEAU,
van
door middel van
van
FIzEAU,
[waarbij
onderworpen. De
Deontdekker
ontdekker van
van het
het
[waarbijthans
thansook
ook vaste
vaste lichamen
lichamen aan
aan de
de proef werden onderworpen.
Zeeman-effect ontving
Zeeman-effect
het eerst
ontving in
in
onderzoek
eerst
onderzoekvoor
voor het
1921 een welverdiende hulde
1921
hulde
Ampère's
verklaring van het
het
Ampère's verklaring
van vele
van
vele vrienden
vrienden en leerlinleerlinmagnetisme
direct bevesbevesmagnetisme direct
gen bij
tigd is.
gen
bij het
het25-jarig
25-jarigjubilee
jubilee
van zijne
ûjne ontdekking.
ontdekking.
De
schoone onderonderDe schoone
Onder de
Onder
de belangrijke
belangrijke
zoekingen
over RöntgenRöntgenzoekingen over
stralen,
het Groningsche
Groningsche
experimenteele
resultaten,
stralen, in het
door
Nederlanders bereikt,
bereikt,
verricht, waarwaardoor Nederlanders
laboratorium
laboratorium verricht,
mag
niet onvermeld
onyermeld blijven
blijven
door
het eerst
eerstde
deaard
aard
mag niet
door voor het
de
der electroelectrodier stralen als licht
licht van
zeer
de bevestiging
bevestiging der
van zeer
nentheorie door
door de
de proef
proef van
van
korte golflengte
golflengte onomstooteonomstootekorte
EINSTEIN-DE HAAS.
lijk vast kwam te staan, mogen
EINSTEIN-DE
HAAS. Hoewel
Hoewel
moeilijkheden der
der uiterst
uiterst
ook
niet onvermeld
onvermeld blijven.
blijven.
de moeilijkheden
_
ook niet
deze onderzoekingen,
fijne
proeven
nog niet geheel
fijne
proeven
nog niet geheel Zijn deze Zijn
onderzoekingen,
of . Dr. H. KAIVIERLINGH
ONNES.
zijn overwonnen,
overwonnen, kan
kan toch
toch Pr
KAMERLINGH ONNES.
in het
het begin
der hier
hier
Prof.
KAMERLlNGH
die
begin der
die in
beschouwde
gezegd worden,
dat door dit
periode
vallen,
gezegd
worden,
dat door dit beschouwde
periode
vallen,
karakteristiek voor
de ontdekking
derRöntgenstralen,
Röntgenstralen,inindedelaatste
laatstejaren
jaren
na de
ontdekkingder
karakteristiek
voor den
den eersten
eersten tijd na
toegepastvoor
hetmaken
van
De
zijn diezelfde
diezelfde stralen
stralen toegepast
voorhet
makenvan
krystal-rooster-photographieën. De
zijn
krystal-rooster-photographieën.
volgens deze
deze methode,
methode,eveneens
verkregenopnamen
opnamenzijn
fraai en
eveneenste te
Groningen,
zijnbijzonder
bijzonderfraai
en
volgens
Groningen,
verkregen
leveren een waardevolle
waardevolle bijdrage
bijdrage tot onze kennis
van de
destructuur
structuurder
derkrystallen].
kennis van
krystallen].
leveren
geruchtmakend feit
geheel ander
ander terrein
terrein isisgeweest
geweesthet
hetvloeibaar
vloeibaarmaken
makenvan
van
Een geruchtmakend
feit op geheel
heliumgas in het
was
het cryogeen
cryogeen laboratorium
laboratorium der
der Leidsche
Leidsche universiteit
universiteit in
in1908.
1908.Daarmee
Daarmeewas
het heliumgas
laatste nog overgebleven
overgebleven gas
onaardig feit, dat
dat de
de eerste
eerste ontonthet laatste
gas bedwongen.
bedwongen. Het
Het is een niet onaardig
dekking op dit
dit gebied
gebiedeveneens
eveneenseen
eenNederlander
Nederlandertoekomt,
toekomt,VAN
VANMARUM,
MA RUM, die
1787en
en
dekking
die eerst in 1787
1798 het
het ammoniakgas
ammoniakgas door
door samendrukking
samendrukking vloeibaar zag worden in het
het laboratorium
laboratorium
weder in 1798
der Teylerstichting.
Teylerstichting. [Het isiseen
eensprekend
sprekendgetuigenis
getuigenisvan
vandedevolmaakte
het
volmaakteorganisatie
organisatie van
van het
der
Leidsche laboratorium
laboratoriumdat,
dat,terwijl
ON NESen
enzijn
zijnstaf
stafdaar
daarreeds
reeds15
15jaren
jarenbijna
bijnadagelijks
dagelijks
terwijlProf.
Prof.ONNES
Leidsche
nog nergens
nergens elders
elders gelukt
gelukt isisdit
vloeibaar helium
ditgas
gastetecondenseeren]
condenseeren]
condenseeren]...
met vloeibaar
helium werken,
werken, het
het nog
bereiken temperaturen
temperaturen reiken
met vloeibaar
vloeibaar helium
helium tetebereiken
reiken tot
tot beneden
beneden 272°
Celsius,
De met
272 0Celsius,
graad van kou,
kou, die
die slechts
slechtséén
ééngraad
graadvan
vande
delaagst
laagstbestaanbare
bestaanbare temperatuur
temperatuurverwijderd
verwijderd
dus een graad
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is.
is. Een
Een direct
direct gevolg
gevolgvan
vandeze
dezeaanwinst
aanwinstwas
wasde
deontdekking
ontdekkingvan
vanden
den„suprageleidenden"
"suprageleidenden" toetoemetalen blijken,
blijken, ieder
ieder bij
bij een
een andere
andere temperatuur
temperatuur in het
het helium-gebied,
helium-gebied,met
met
stand. Sommige metalen
een sprong
sprong de
de nog
nogovergebleven
overgebleven electrische
electrischeweerstand
weerstand teteverliezen.
verliezen.Een
Eenelectrische
electrischestroom,
stroom,
eenmaal in een uit
uit zulk
zulk een
eenmetaal
metaal bestaande
bestaande gesloten
gesloten keten
keten opgewekt,
opgewekt, blijft
blijftzonder
zonderwarmtewarmteeenmaal
zonder verlies
verlies in
in sterkte
sterkte voortbestaan,
voortbestaan, zoolang
zoolang de
de temperatuur
temperatuur laag
laag genoeg
genoeg
ontwikkeling en dus zonder
Tot nu
nu isishet
hetverschijnsel
verschijnsel bij
bij 55verschillende
verschillendemetalen
metalengevonden
gevonden(lood,
(lood,kwik,
kwik,
gehouden wordt. Tot
thallium en
en indium).
indium). -Iet
Hetisisvoor
voordedetheoretici
theoreticieen
eenharde
hardenoot
nootom
omtetekraken!
kraken!
tin, thallium
Wil men
men over
over de
de proeven
proeven bij
bij lage
lage temperaturen
temperaturen en
en de
deverdere
verderewerkzaamheden
werkzaamheden van
van het
het
laboratorium meer
kan men
men de
de beide
beide„gedenkboeken"
"gedenkboeken" raadplegen,
raadplegen, die
die
cryogeen laboratorium
meer weten,
weten, dan kan
respectievelijk in
in 1904
1904 en 1922
1922 aan Prof. KAMERLINGH
KAMERLINGH ONNES
ONNES door zijn
ûjn leerlingen en medemederespectievelijk
werkers zijn aangeboden.
aangeboden.
werkers
25 jaren een tijdperk
tijdperk van grooten
grooten
experimenteele natuurkunde
natuurkunde de
de laatste
laatste 25
[Zijn voor de experimenteele
bloei geweest, met
met de
de theoretische
theoretische natuurkunde
natuurkunde is
dit evenzeer
evenzeer het
het geval,
geval, en
enook
ookhier
hierstaat
staat
bloei
is dit
Nederland, dank
voorbeeld en de
de bezieling
beûeling van
van LORENTZ, in de
de eerste
eerste rij.
rij. De
De elecelecNederland,
dank zij
zij het voorbeeld
van LORENTZ
LORENTZ dateert
dateert van
den aanvang
aanvang dezer
dezer periode,
periode, doch
doch daarbij
daarbij aanaanvan voor den
tronentheorie van
sluitende onderzoekingen
onderzoekingen hebben
groot gedeelte
gedeelte van die
die jaren
jaren gevuld.
gevuld. De
Derelativiteitsrelativiteitssluitende
hebben een
een groot
door EINSTEIN
EINSTEIN zoo schitterend
schitterend ontwikkeld,
ontwikkeld, kan
kan gezegd
gezegd worden
worden ook
ookhier
hierhaar
haareersten
eersten
theorie, door
oorsprong te
hebben. De
De theorie
theorie van
van LORENTZ
LORENTZ (1904)
over de
de electrische
electrische verschijnselen
verschijnselen in
in
(1904) over
oorsprong
te hebben.
de grondslag
grondslag van
van alle
alle verdere
verdere ontwikkelingen
ontwikkelingen op
op dit
ditgebied.
gebied.De
Deeerste
eerste
bewegende lichamen is de
beperkte relativiteitstheorie
die theorie
theorie van
van LORENTZ zeer nauw
nauw verwant.
verwant.
relativiteitstheorie (1905),
(1905), isis met die
z.g. beperkte
verdere ontwikkeling
ontwikkeling der
der algemeene
algemeene theorie
theorie (1914-1916),
(1914-1916), heeft
heeft Nederland
Nederland veel
veel
Ook voor de verdere
gedaan, allereerst
ininEngeland
- en
envia
viaEngeland
Engeland
gedaan,
allereerstdoor
doordedeininDuitschland
Duitschlandgepubliceerde
gepubliceerdetheorie
theorie
Engeland
Italië, Frankrijk
Frankrijk en
bekend te
te maken,
maken, en
en verder
verder als
als tusschenstation
tusschenstation in
in het
het interinterin Italië,
en Amerika
Amerika --- bekend
nationale verkeer
geleerden te fungeeren,
fungeeren, maar
maar ook
ook door
doorbelangrijke
belangrijke hier
hier uitgevoerde
uitgevoerde
nationale
verkeer der
der geleerden
onderzoekingen
zoowelmathematische
mathematische als
o.a.op
ophet
hetgebied
gebiedder
dertoetoeonderzoekingen- zoowel
als meer
meerpraktische
praktische- o.a.
de astronomie.
astronomie.
passing dezer theorie op de
Ook andere
andere nieuwe
nieuwe natuurkundige
natuurkundige theorieën:
quanten-theorie, de
de theorieën
theorieën van
van
Ook
theorieën: de
de quanten-theorie,
RUTHERFORD
en
BOHR
over
de
structuur
van
het
atoom,
vinden
in
land
enthousiaste
beover
structuur
van
het
atoom,
vinden
ons
land
enthousiaste
beRUTHERFORD
BOHR
oefenaren,
wier werk,
werk, hoe
hoe belangrijk
niet kunnen
kunnen ingaan].
ingaan].
ook, wij
wij hier niet
oefenaren, op wier
be langrijk ook,
De scheikunde
scheikunde verkeert
wiskunde, groote
groote activiteit
activiteit
verkeert eenigsûns
eenigszins in
in hetzelfde
hetzelfde geval als de wiskunde,
in allerlei centra, maar
maar behoudens wat reeds is aangestipt, geen
geen geruchtmakende
geruchtmakende ontdekkingen,
ontdekkingen,
die hier kunnen
kunnen worden
worden besproken.
Groningsche laboratoria
laboratoria legt
op
besproken. In een der Groningsche
legt men
men zich toe op
onderzoekingen bij
Te Utrecht
Utrechtvalt
valtde
denadruk
nadruk
bij zeer hooge temperaturen
temperaturen en
en op krystalstructuur.
krystalstructuur. Te
op den invloed van hoogen druk,
druk, de allotropie en de
de colloiden,
colloiden,[te
[teAmsterdam
Amsterdamop
opde
deorganische
organische
verbindingen,
Leiden SCHREINEMAKERS de
theorie der
derternaire
ternaire en
enquaternaire
quaternaire
de theorie
verbindingen, terwijl
terwijl te Leiden
mengsels
verband met
metde
dephasenleer
phasenleerop
opmeesterlijke
meesterlijke wijze
de in
in zijn
zijn laboralaborawijze uitwerkt,
uitwerkt, en de
mengsels in verband
torium
ontwikkelde methoden,
alleen voor
voor de
dezuivere
zuiverewetenschap,
wetenschap,doch
dochook
ook voor
voor de
de
torium ontwikkelde
methoden, niet alleen
wereldindustrie
zijn].
wereldindustrie van
van belang zijn].
Het zijn
zijn hier
hier en
enelders
eldersnatuurlijk
natuurlijkvoornamelijk
voornamelijk de
de laboratoria
laboratoria der
der universiteiten
univerSIteIten en
en
hoogescholen, die de
de middelpunten
middelpunten van wetenschappelijke
wetenschappdijke werkzaamheid vormen, met
met andere
andere
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praktisch wetenschappelijke
wetenschappelijkeinstellingen
instellingen als
alshet
het meteorologisch
meteorologisch instituut
instituut te
te de
de Bilt,
Bilt,de
de commiscommiszuiderzee-commissie.'
voor graadmeting
graadmeting en
enwaterpassing,
waterpassing, en
endedezuidernee-commissie.
sie voor
•
BOSSCHAHet particuliere
particuliere magnetische
magnetischelaboratorium
laboratoriumvan
vanDU
nu Bois,
BOlS, dat een
eentijd
tijdlang
langalsals
BOSSCHAHet
laboratorium te
Berlijn gevestigd
gevestigd was, is
is naar
naar Utrecht
Utrecht overgebracht
overgebracht en
en aan
aan de
deuniversiteit
universiteit
laboratorium
te Berlijn
waar het, als de tijdsomstandigheden
tijdsomstandigheden zulks
zulks gedoogen,
gedoogen, weer
weertot
totzijn
zijnrecht
rechtzal
zal komen.
komen.
verbonden, waar
De sterke,
electro-magneten,
behooren
sterke, door
door DU
nu Bois
BOlS geconstrueerde
geconstrueerde electro-magneten,
behooren
- naast
naast die
die van
van
- tot de
de beste
beste die
diebestaan,
bestaan, en
enhet
hetisiszeer
zeerjammer,
jammer,dat
dathet
hetbekende
bekendewerk
werkvan
vanDU
nuBois
BOlS
WEISS -niet wordt
wordt voqrtgezet.
vOQrtgezet.
TEYLER'S stichting,
eenaandenken
aandenkenbewaart
bewaart
TEYLER'S
stichting,welke
welkeininhaar
haarverzameling
verzameling van
van instrumenten
instrumenten een
aan de physici,
physici, die
diegedurende
gedurendehaar
haarbijna
bijna150-jarig
150-jarigbestaan
bestaan aan
aan haar
haar verbonden
verbonden zijn
zijn geweest,
geweest,
aan
1912 tot
tot nieuw
nieuw leven
levenopgewekt
opgewektdoor
doorde
debenoeming
benoemingvan
van
heeft haa
haarr natuurkundige
natuurkundige afdeeling
afdeeling in 1912
LORENTZ tottotCurator
curator, van
van een
een
LORENTZ
Curatorvan
vanhaar
haarlaboratorium
laboratoriumenendedeaanstelling,
aanstelling, onder
onder den curator,
wetenschappelijk
assistent. Een schooner bewijs
wetenschappelijk assistent.
bewijs van
van haar
haar onverflauwde
onverflauwde belangstelling
belangstelling in
in de
de
kunnen geven.
geven. De
Dedaar
daarbestudeerde
bestudeerdeonderwerpen
onderwerpen
natuurkundige wetenschap
natuurkundige
wetenschap had
had zij
zij niet kunnen
het gebied
gebied der
derallernieuwste
allernieuwste physica.
physica.
liggen op het
onzer industrie,
industrie, is
is de
de
Zeer verheugend,
Zeer
verheugend, zoowel
zoowel voor
voor de
de wetenschap,
wetenschap, als
als voor
voor de
de bloei onzer
aanwezigheid in sommige
sommige industrieele
industrieele onde
ondernemingen
van onderzoekingslaboratoria:
onderzoekingslabóratoria: in de
de
rnemingen van
aanwezigheid
fabrieken, waa
waarr de
de onderzoekingen
onderzoekingen van
van scheikundigen
scheikundigen en
en biologischen
biologischen aard
aard zijn,
zijn,
Delftsche fabrieken,
in PHILIPS'
PHILIPS' gloeilampen
ontlading in
ingassen,
gassen,over
over
en in
gloeilampenfabriek,
fabriek, waar
waarallerlei
allerleiwerk
werkover
overelectrische
electrische ontlading
straling en
van gastechnischen
gastechnischen aard
verricht. Deze
Deze onderzoekingen
onderzoekingen zijn,
zijn, ook
ook voor
voor
straling
en van
aard wordt
wordt verricht.
wetenschap, van groot
groot belang
belang en mogen
mogen hier
hier terecht
terecht met
met eere
eere worden
wordën genoemd.
genoemd.
de zuivere wetenschap,
„publite bespreken
bespreken hebben kan worden samengevat
hoofden "publiWat we nu nog te
samengevat onder
onder de
de hoofden
verkeer": De Koninklijke
Koninklijke Akademie
Akademie van
van Wetenschappen
Wetenschappen heeft
heeft
catie" en "wetenschappelijk
„wetenschappelijk verkeer":
de haar
haar bestemde
bestemde taak
taak in die
die richting
richting met
met groote
groote nauwgezetheid
nauwgezetheid vervuld.
vervuld. Daarbij
Daarbij mocht
mocht zij
zij
de
aar beste krachten
de regeering
regeering volgens
volgens hhaar
krachten adviseeren
adviseeren
gedurende de moeilijke
moeilijke jaren
jaren sedert 1914
1914 de
gedurende
natuurwetenschap hulp kon
kon bieden.
bieden.
omtrent maa
maatregelen,
waarbij de natuurwetenschap
tregelen, waarbij
omtrent
Onder
zelfde hoofd
hoofd vallen
vallen onze
onzegroote
grootewetenschappelijke
wetenschappelijkegenootschappen,
genootschappen,waarvan
waarvan
Onder dit zelfde
zooeven reeds een werd
werd genoemd
genoemd en
en die
die hun
hundoel
doelieder
iederop
ophaar
haarmanier
maniertrachten
trachtentetebevorderen.
bevorderen.
sedertvele
velejaren,
jaren,door
doorhet
hetuitschrijven
uitschrijvenvan
vanprijsvragen
prijsvragen
Verschillende
hunner pogen
pogenzulks,
zulks,alalsedert
Verschillende hunner
te
doen.
te doen.
Bij
Hollandsche Maatschappij
Maatschappij der
der Wetenschappen
Wetenschappen te
te Haarlem
Haarlemdenken
denkenwe
wedadelijk
dadelijk
Bij de Hollandsche
HUYGENs,
een
kostbare
onderneming,
die
aan
de
onderaan
de
uitgave
van
de
werken
van
aan
uitgave van de werken van HUYGENS, een kostbare onderneming, die aan
ondernemers
medewerkers tot
groote eer strekt.
strekt. De
De historische
historische zin,
zin,die
diedaaruit
daaruitspreekt,
spreekt,heeft
heeft
nemers en medewerkers
tot groote
zich bij het
het niet
niet minder
minder beroemde
beroemde Bataafsch
Bataafsch Genootschap
Genootschap te
te Rotterdam
Rotterdam geuit
geuitininde
depublicatie
publicatie
in 1919,
1919, bij
bij gelegenheid
gelegenheid van
vanhaar
haar 150-jarig
15o-jarig bestaan,
bestaan, van
van een
eenGedenkboek,
Gedenkboek,bevattende
bevattendeeen
een
KUENEN] van „het
"het aandeel
aandeel van Nederland
Nederland in
in de
de ontwikontwikgeschiedenis [van
[van de
dehand
handvan
vanProf.
Prof.KUENEN]
keling der natuurkunde gedurende de
de laatste
laatste 150
150 jaren".
jaren". Ook
oprichting van
van de
de Vereeniging
Vereeniging
Ook de
de oprichting
er blijk
blijk van.
van.
voor
geschiedenis der
der natuurwetenschappen
natuurwetenschappen geeft er
voor de geschiedenis
Utrecht
"Utrechtsch Genootschap",
Genootschap", Amsterdam
Amsterdam het „Genootschap
"Genootschap ter
ter bebeUtrecht heeft zijn „Utrechtsch
vordering
van
Natuur-,
Geneesen
Heelkunde".
Voor
het
geheele
land
werken
de
Chemische
vordering van
en Heelkunde". Voor het geheele land werken de Chemische
Vereeniging
haar Chemisch
traveaux chimiques des
des Pays
Pays Bas,
Bas,
Vereeniging met haar
Chemisch Weekblad
Weekblad en
en Receuil
Receuil des traveaux
en
sedert enkele
enkele jaren
jaren het
het Physisch
Physisch Gezelschap.
Gezelschap.
en sedert
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onderneming, die
dieeveneens
eveneenshaar
haarontstaan
ontstaanaan
aande
degeestdrift
geestdriftvan
vanenkele
enkelejonge
jonge
Een andere onderneming,
physici te danken
danken heeft,
heeft, en
en dus
duseen
eenwelsprekend
welsprekend bewijs
bewijs levert
levert van
van den
den bloei
bloeidezer
dezertak
takvan
van
physici
wetenschap hier
lande, is
is de
deoprichting
oprichtingvan
vanhet
hetmaandblad
maandblad Physica.
Physica.
wetenschap
hier te lande,
Te samen
samen met
met de
de meteorologie
meteorologietracht
trachtde
desterrekunde
sterrekunde het
hetbelangstellende
belangstellendeNederlandsche
Nederlandsche
publiek te bereiken door de Nederlandsche
Nederlandsche Vereeniging
Vereeniging voor
voor WeerWeer- en
enSterrekunde,
Sterrekunde,met
methaar
haar
orgaan Hemel
en Dampkring.
Dampkring.
orgaan
Hemel en
[De
sterrekunde heeft
heeftzich
ûchinindedelaatste
laatstejaren
jarenin
ineen
eengrooten
grooten en
entoenemenden
toenemendenbloei
bloeimogen
mogen
[De sterrekunde
verheugen, gekenmerkt
gekenmerkt door
vermeerdering van het
het aantal
aantal studenten
studenten en
enbeoefenaren
beoefenarendier
dier
verheugen,
door de vermeerdering
1919opgerichte
opgerichte„Nederlandsche
"NederlandscheAstronomenclub"
Astronomenclub" vereenigt
vereenigtde
dewerkende
werkende
wetenschap. De in
in 1919
Nederlandsche astronomen
opgewekt wetenschappelijk
wetenschappelijk verkeer.
bloei gegeNederlandsche
astronomen in
in een opgewekt
verkeer. Van
Van dezen bloei
tuigen ook
ook de
de publicaties.
publicaties. Naast
Naastde
debestaande
bestaandegeregelde
geregeldeuitgaven
uitgavender
dersterrewachten
sterrewachtenen
envan
van
tuigen
Groningsch laboratorium
laboratorium is in
in 1921 het „Bu
"Bulletin
of the
the Astronomical
Astronomical Institutes
Institutes of
of the
the
het Groningsch
ll etin of
Netherlands" opgericht,
reeds in het
het eerste
eerste jaar
jaar van
van zijn
zijn bestaan
bestaan zich
ûch een
eengoeden
goedennaam
naam
Netherlands"
opgericht, dat
dat reeds
over de geheele
geheele wereld
wereld heeft
heeftverworven].
verworven].
Nederlandsch NatuurNatuur- en
en Geneeskundig
Geneeskundig Congres
Congres gedenken.
gedenken.
Eindelijk
Eindelijk mogen
mogen wij
wij het Nederlandsch
Het is gevormd
gevormd in navolging
navolging van
van de
de juist
juist honderd
honderd jaren
jaren oude „Versammlung
"Versammlung Deutscher NaturNaturforscher
aan de
de „British
"British Association
Association for
for the
the Advancement
Advancement of
of
forscher und
und Aerzte",
Aerzte", welke
welke b.v.
b.v. ook aan
Science" als
als voorbeeld
voorbeeld gediend
gediendheeft.
heeft.Zijn
Zijntwee-jaarlijksche
twee-jaarlijksche congressen
congressenbrengen
brengen.de
beoefe. de beoefenaren van alle
alle natuurwetenschappen
natuurwetenschappen te
te samen.
samen.
naren
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LICHAMELIJKE ONTWIKKELING DER SCHOOLJEUGD
DE LICHAMELIJKE
DOOR

H. A. ELIAS,
ELIAS,
Secretaris
derVereeniging
Vereenigingvan
vanLeeraren
LeerarenenenOnderwijzers
Onderwijzers
de Gymnastiek
in Nederland,
namens
die Vereeniging'
Secretaris der
in in
de Gymnastiek
in Nederland,
namens
die Vereeniging•

B
B

ij eene beschouwing
beschouwing van
van den
den ontwikkelingsgang
ontwikkelingsgangvan
van het
hetonderwijs
onderwijsininlichaamsoefeningen
lichaamsoefeningen
ij
1898-1923,
valt op
optetemerken,
merken,dat
datjuist
juist
aan de
de Nederlandsche
Nederlandsche schooljeugd
schooljeugd van
aan
van 1898
1923, valt
omstreeks ~898
í8g8 zich
zich bij
bij de
de leiders
leidersdier
dierjeugd
jeugdeen
eenkentering
kenteringopenbaart.
openbaart.
omstreeks
tot toen
toendedelichamelijke
lichamelijkevorming
vormingbijna
bijnauitsluitend
uitsluitendnagestreefd
nagestreefdmet
metgymnastiek
gymnastiek
Werd
Werd tot
engeren zin, de herleving
herleving van het „openluchtspel"
"openluchtspel" bij
bij onze Oostelijke
Oostelijke naburen
naburen was
was voor
voor
in engeren
ons land
land aanleiding
aanleiding tot
toteen
een„neu-orientierung"
"neu-orientierung"ininde
derichting
richting
de vakmannen
vakmannen en -vrouwen in ons
aanvulling van
van de
de school-gymnastiek
school-gymnastiek met
met spel
spel en
ensport.
sport.
van
uitbreiding en aanvulling
van eene uitbreiding
dit
niet
gegaan.
Van
een
leiëndakje
is
Van
leiëndakje is dit niet gegaan.
Van
Van 1888-19o7
1898--1907hebben
hebbendedevoorstanders
voorstanderseener
eenernieuwere
nieuwererichting
richtingzich
zichmoeten
moeteninspaninspannen, om
om tot
tot een
een meer
meer bevredigenden
bevredigenden toestand
toestand te
te geraken.
geraken. Niet
Nietuit
uithet
hetoog
oogmag
magechter
echterworden
worden
verloren, dat
in ons
onsland
landspreekwoordelijk
spreekwoordelijk geworden
geworden „terrein-nood"
"terrein-nood" de
de uitzetting
uitzetting der
der
verloren,
dat de in
en
grenzen
voor een goede
goede lichamelijke
lichamelijke vorming
vorming der
der schooljeugd
schooljeugd lang
lang heeft
heefttegengehouden
tegengehoudenen
grenzen vdor
ook
nu nog
nog een
een remmenden
remmenden invloed
invloed heeft.
heeft. Bovendien
Bovendien was
was ook
ookde
devoor
voordedelichamelijke
lichamelijke
ook zelfs nu
vorming der schooljeugd
schooljeugd schraal
schraal toegemeten tijd
tijd een
een belangrijk
belangrijk beletsel.
beletsel.
vorming
erkentelijkheid dient
dient vermeld,
vermeld, dat
dat door
doorde
deRijks-regeering
Rijks-regeering in
indedelaatste
laatstejaren
jaren
Met erkentelijkheid
achterstand op dit
dit gebied
gebied in
in te
te halen
halen en
endat
datook
ookverschillenden
verschillendengemeentegemeenteveel is gedaan om den achterstand
dit opzicht
opzicht lof
lofenenwaardeering
waardeeringtoekomt.
toekomt.
besturen, voornamelijk
voornamelijk inin de
groote centra,
centra, in dit
besturen,
de groote
zomer van
van 1907
1907 hield
hield de
de vereeniging
vereenigingvan
van leeraren
leeraren en
en onderwijzers
onderwijzers in de
de gymgymIn den zomer
daartoe door een Rijks-subsidie in staat
staat gesteld,
gesteld, te
te Utrecht
Utrechtvoor
voorde
deleerleernastiek in Nederland, daartoe
haar eersten
eersten vacantie-cursus
vacantie-cursus tot
tot vorming
vormingvan
vanspelleidersspelleiderskrachten
krachten der
der verschillende scholen haar
den Nederlandschen
NederlandschenBond
Bondvoor
voorLichamelijke
Lichamelijke
(sters) en sedert
sedert zijn
zijn -later
—later in samenwerking met den
het Nederlandsch
Nederlandsch Onderwijzers
Onderwijzers Genootschap
vanleiders(sters)
leiders(sters)gekweekt,
gekweekt,
Opvoeding en het
Opvoeding
Genootschap- taltalvan
zoodat, mede door
door het
het beschikbaar
beschikbaar stellen van
van oefenterreinen
oefenterreinen en de
de invoering
invoering van
van een
eenvrijen
vrijen
zoodat,
- als
als
middag voor
middag
voor openluchtoefeningen,
openluchtoefeningen,ininvele
velescholen
scholendedebeoefening
beoefeningder
deropenluchtspelen
openluchtspelen
onmisbaar deel der
der lichamelijke
lichamelijke vorming
vorming - is verzekerd.
verzekerd.
onmisbaar
Parallel
loopt die
die voor
voor de
desport,
sport,voornamelijk
voornamelijk
Parallel met de propaganda voor
voor het openluchtspel loopt
en zwemmen.
zwemmen.
de „Volksoefeningen",
"Volksoefeningen", roeien
roeien en
volksoefeningen, later
later herdoopt
herdoopt in „lichte
"lichte athletiek"
athletiek" werden
werden vóór
vóór 1898
1898 bijna
bijna uituitDe volksoefeningen,
sluitend
gevonden iningymnastiekgymnastiek-(turn-)vereenigingen
(turn-)vereenigingen ofofbij
bijdedevolksspelen
volksspelengeorganiseerd
georganiseerd
sluitend gevonden
openbare nationale
nationale feestdagen.
feestdagen.
op openbare
Na de
de oprichting
oprichting van
van de
de Nederlandsche
Nederlandsche Athletiek
Athletiek Unie
Unie en
en de
dedoor
doorhaar
haargevoerde
gevoerde
Na
en meer
meer - ook bij
bij de
de lichamelijke
lichamelijke vorming
vorming der
der leerleerpropaganda zijn
meer en
propaganda
zijndeze
deze oefeningen
oefeningen meer
lingen van
van middelbare
middelbare scholen
scholen en
en gymnasia
gymnasia - naar
voren gebracht,
gebracht, terwijl
terwijl door
door een
een
naar voren
lingen
inhet
hetexamenprogram,
examenprogram,nana1915
1915dedebelangstelling
belangstellingvoor
voordeze
dezevormen
vormenvan
vanoefening
oefening
wijziging
wijziging in
enleidsters
leidsters der
derschooljeugd
schooljeugd meer
meer is
is gewekt.
gewekt.
bij de
de a.s.
a.s. leiders
leiders en
bij
voornamelijk in
leiding van
van den
den Amsterdamschen
Amsterdamschen Bond
Bond
in Amsterdam, onder leiding
Het roeien, voornamelijk
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voor
door de
de schooljeugd
schooljeugd in
invrijen
vrijentijd
tijdbeoefend,
beoefend,zal
zalwel
welmoeielijk
moeielijk
voor Lichamelijke
Lichamelijke Opvoeding, door
allerwege
schoolprogram zijn
voegen. Met
Methet
hetzwemmen
zwemmenals
alsdeel
deelder
derlichamelijke
lichamelijke
allerwege in
in het schoolprogram
zijn in
in te voegen.
vorming
schooljeugd zijn
zijn te
te Rotterdam
Rotterdam welgeslaagde
welgeslaagde proeven
proeven genomen,
genomen, terwijl
terwijl sedert
sedert
vorming der
der schooljeugd
1922 ook
ook in Amsterdam
1922
Amsterdam aan
aan de leerlingen
leerlingen van
van verschillende
verschillende scholen
scholen de
de gelegenheid
gelegenheid wordt
wordt
gegeven onder leiding
leiding van
van daartoe speciaal-gevormde leiders zich
zich in het
het zwemmen
zwemmen te
te bekwamen
bekwamen
In de opleiding
1889 groote
groote
In
opleiding van
van den as
a.s leeraar(es)
leeraar(es) in
in lichaams
lichaamsoefeningen
oefeningenisis sedert
sedert 1889
en belangrijke
belangrijke wijziging gekomen.
gekomen.
Tot voor
voor betrekkelijk
betrekkelijk korten
korten tijd
was de
de vorming
vorming van
van den
dena.s.
a.s.gymnastiek-leeraar
gymnastiek-Ieeraar inin
tijd was
particuliere
reeds vroeger
vroeger door
door de
devereeniging
vereenigingvan
vanleeraren
leerarenen
enonderwijzers
onderwijzers
particuliere handen.
handen. Wel was reeds
in de
de gymnastiek
gymnastiek in
in Nederland
Nederland.bij
·bij herhaling
herhaling de
de aandacht
aandacht der
der Regeering
Regeeringop
op deze belanrijke
aangelegenheid
had, in
in opdracht
opdracht van
van den
den Minister
Ministervan
vanBinnenlandsche
Binnenlandsche Zaken,
Zaken,
aangelegenheid gevestigd
gevestigd en had,
SALVERDA, een compleet
compleet plan
plan
de
Inspecteur van
vanhet
hetmiddelbaar-onderwijs,
middelbaar-onderwijs,wijlen
wijlenDR.
DR.M.M.
de Inspecteur
SALVERDA,
voor
van een
een „centrale
"centrale normaalschool"
normaalschool" voor
voor de
de opleiding
opleidingvan
vangymnastiekondergymnastiekondervoor de stichting van
wijzers in
in de Gemeente
Het bleef
bleefbij
bijplannen.
plannen.
wijzers
Gemeente Amsterdan
Amsterdan ontworpen.
ontworpen. Het
In
1912 nam
nam de
de afdeeling
afdeeling,,Amsterdam"
"Amsterdam" van
van de
devereeniging
vereenigingvan
vanleeraren
leerarenen
enonder-.
onderIn 1912
wijzers in de
de gymnastiek
gymnastiek in
in Nederland
Nederland het
het initiatief
initiatief tot
tot de
deoprichting
oprichting van
van het
het „Nederlandsch
"Nederlandsch
Instituut voor
0.), kweekschool
Instituut
voor de
de Lichamelijke
Lichamelijke Opvoeding"
Opvoeding" (N. I.
I. L.
L.O.),
kweekschool ter
teropleiding
opleiding voor
voor
de gymnastiek-akten.
gymnastiek-akten.
Dit instituut
instituutwerd,
werd,bij
bijreferendum,
referendum, in
in 1914,
1914, ddoor
oor de landelijke organisatie overgenomen
en leverde
leverde sedert
sedert zijn
zijn oprichting
oprichting tal
tal van
van leeraren(essen),
leeraren(essen), die
die in
in verschillende
verschillende scholen
scholenininden
den
lande een werkkring
lande
werkkring gevonden hebben.
hebben.
Naast dit instituut
instituut zijn
zijn ook
ook in
in 's-Gravenhage,
's-Gravenhage, Utrecht,
Utrecht, Groningen
Groningen en
enKennemerland
Kennemerland
Naast
eendrachtige samenwerking
samenwerking met
met het
het N.l.L.O.
N.I.L.O.
opleidingsinstituten werkzaam,
werkzaam, die sedert 1922 in eendrachtige
verbetering
vorming van
van de
deleiders(sters)
leiders(sters) der
derschooljeugd
schooljeugdtrachten
trachten tetebrengen.
brengen.
verbetering in
in de vorming
1917 door
door het
hetNederlandsch
NederlandschOlympisch
Olympisch Comité
Comitégedaan
gedaan en
enlater
later door
door
Een
Een poging in 1917
Algemeen College
College van
van Advies
Adviesvoor
voorde
deLichamelijke
LichamelijkeOpvoeding
Opvoedingkrachtig
krachtiggesteund,
gesteund,om
omtete
het Algemeen
komen tot de
de stichting
stichtingvan
vaneen
eenRijks-Centraal
Rijks-CentraalInstituut,
Instituut,vond
vondaanvankelijk
aanvankelijk bij
bij de
deRegeering
Regeering
komen
een gewillig
gewillig oor.
oor. De
Deinzinking
inzinkingder
derna-oorlogsjaren
na-oorlogsjaren en
ende
de daaruit
daaruit voortvloeiende bezuinigingsbezuinigingsplan voorloopig
voorloopig in
inportefeuille
portefeuille gelegd.
gelegd.
noodzakelijkheid hebben
noodzakelijkheid
hebben dit schoone plan
Intusschen isis in de
de opleiding
opleiding van
vandede„klasse-onderwijzers(essen)"
"klasse-onderwijzers(essen)" in
1920, bij
bij de
de
Intusschen
in 1920,
wijziging van
van de wet
wet regelende
regelende het
hetlager
lageronderwijs
onderwijs een
eenbelangrijke
belangrijke wijziging
wijziging gekomen.
gekomen. De
De
wijziging
nu op
opgericht
gericht
onderwijzers(essen) aan
aan de Rijks-kweekRijks-kweek- en normaalscholen
normaalscholen zal er nu
vorming der onderwijzers(essen)
v~ke.nvare
van onderwijs,
onderwijs, ook
ook te
te doen
doenvoorgaan
voorgaan bij
bijde
delichamelijke
lichamelijke
zijn hen,
hen, naast
naast de
de gewone
gewonevakken
aan hun
hun zorgen
zorgen toevertrouwde
toevertrouwde leerlingen.
leerlingen.
vorming der aan
Vooral
Vooral voor
voor het
het„platteland",
"platteland",waar
waar„vak-onderwijzers"
"vak-onderwijzers"als
alsregel
regelgeen
geenbestaan
bestaankunnen
kunnen
zal dit
dit voor
voor de
deschooljeugd
schooljeugd gunstige
gunstige gevolgen
gevolgen kunnen
kunnen hebben.
hebben.
vinden, zal
VISSER" verder
verder nog
nogbracht,
bracht, isisde
de verplichting
verplichting
belangrijke wijziging,
wijziging,die
diedede„wet-DE
"wet-DEVISSER"
Een belangrijke
het geven
geven van
van onderwijs
onderwijs in
in lichaamsoefeningen
lichaamsoefeningen op alle
alle scholen. Met enkel „vrije"vrije- en
en ordeordetot het
oefeningen" kon
kon ook
ook inderdaad
inderdaad niet meer
meer worden
worden volstaan
volstaan en het
het isis teteverwachten,
verwachten,dat
datde
debebeoefeningen"
langstelling van
van het
het geheele
geheele personeel
personeel der
der scholen
scholeninindedelichamelijke
lichamelijkeontwikkeling
ontwikkelingder
derleerleerlangstelling
lingen
lingen door
door dezen
dezenmaatregel
maatregel zal
zalzijn
zijnverzekerd.
verzekerd.
Een
systeem van lichamelijke oefening.
oefening.
Een belangrijk
belangrijk verschijnsel nog
nog is
is dat
dat der
der strijd
strijd om
om het
het systeem
De „stelsel-strijd"
"stelsel-strijd" dateert
dateert reeds
reeds van
van1840,
1840,doch
dochbleef
bleefininons
onsland
landrusten
rusten tot
tot 1908.
1908. In
In1910
1910
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laaien de
de vlammen
vlammen op,
op,door
doorde
deverschijning
verschijning van
van „Het
,.HetZweedsche
Zweedsche stelsel
stelsel van
van gymgymechter laaien
uit het
hetoogpunt
oogpuntvan
vanlichamelijke
lichamelijkevorming
vormingbeschouwd,
beschouwd,onder
onderandere
andereininvergelijking
vergelijking
nastiek, uit
P. HUBERT
BLIJENBURGH.
met het
hetDuitsche
Duitschestelsel"
stelsel"
met
doordoor
DR. DR.
W. P.W.
HUBERT
VANVAN
BLIJENBURGH.
boek, opgedragen
opgedragen aan
aan den
den Nederlandschen
Nederlandschen Bond
Bondvoor
voorLichamelijke
Lichamelijke Opvoeding,
Opvoeding,
Dit boek,
verwekt een
een storm
storm onder
onderdede
vakliedenenenwordt
wordtbeantwoord
beantwoorddoor
door„De
,.Deaanvallen
aanvallen op
opde
de
verwekt
vaklieden
Nederlandsche Schoolgymnastiek
School gymnastiek weerlegd
weerlegd door
door J.
J. A. v.v. D.
D. Boom"
BOOM" met
met medewerking
medewerking van
van
Nederlandsche
J. H.H.A.A.C.C.
BARON
MELVILLVAN
VANCARNBEE.
CARNBEE.
J.
BARON
MELVILL
Partijen gaven
gaven elkander
elkander behoorlijk
behoorlijk kamp
langzaam herkreeg
herkreeg men reeds
reeds weder
weder zijn
zijn
Partijen
kamp en langzaam
kalmte, toen
toen door
door de
de instelling
instellingvan
vaneene
eenecommissie
commissietot
totbestudeering
bestudeeringvan
vanhet
hetvraagstuk
vraagstukvoor
voor
kalmte,
leger de
degemoederen
gemoederenopnieuw
opnieuwwerden
werdenwakker
wakkergeschud.
geschud.
het leger
22 April
AprilIgIg
gehouden,werden
werden beide
beidepartijen
partijen
vergadering, op 22
In eene vergadering,
1919 te 's-Gravenhage gehouden,
de gelegenheid
gelegenheid gesteld
gesteldhun
hunmeeningen
meeningentetepropageeren.
propageeren.Voor
Voorhet
hetleger
legerwerd
werdtoen
toenhet
het
in de
we
Zweedsche stelsel
stelsel bij
bijmeerderheid
meerderheidvan
vanstemmen
stemmenaangenomen.
aangenomen. Uit
Uitdeze
dezeaktie
aktiebehielden
behieldenwe
Zweedsche
van de
hand van
van den
den heer
heer J.
J. M.
M.J. J.
KORPERSHOEK, leeraar
leeraar in
gymnastiek te
te 's-Graven's-Gravenin de gymnastiek
KORPERSHOEK,
van
de hand
hage, de
de„Paedagogische
,.Paedagogische vergelijking
vergelijking van
het ZweedscheZweedsche- en
en Duitsche
Duitsche stelsel
stelsel van
van GymGymhage,
van het
nastiek". 1)
1
Intusschen namen
namen de
de leeraren
leeraren van
van het
het's-Gravenhaagsche
's-Gravenhaagsche opleidingsinstituut
opleidingsinstituut het
het
Intusschen
initiatief, den strijd
strijd op te
te lossen
lossen in
inde
derichting
richtingvan
vaneen
een„éclectisch-stelsel".
,.éclectisch-stelsel".
initiatief,
College van Advies voor de Lichamelijke
Lichamelijke Opvoeding,
Opvoeding, dat
dat zich
zichdoor
doorhet
het
Het Algemeen College
hooren van alle partijen
partijen een oordeel
oordeel trachtte
trachtte te
te vormen,
vormen, laat
laat het
hetvraagstuk
vraagstukin
inzooverre
zooverreonoponophooren
gelost, dat
dat het
het geen
geen partij
partij kiest,
kiest, doch
doch slechts
slechts den
den eisch
eischstelt,
stelt,dat
datde
dea.s.
a.s.leeraar
inde
degymn
gymnastiek
as tiek
gelost,
leeraar in
door grondige
grondige studie op de
de hoogte
hoogte stelt
stelt van
van het
het wezen
wezenen
enhet
hetdoel
doelvan
vanbeide
beidestelsels.
stelsels.
zich door
praktijk van
schoolleven zal
zal dan op den
den duur
duur wel
wel uitwijzen,
uitwijzen, wat
wat voor
voor de
deleerleerDe praktijk
van het schoolleven
lingen
beste is.
lingen het beste
alle dingen,
dingen, be
behoudt
goede!"
houdt het goede!"
Inderdaad
beste weg:
weg: „beproeft
"beproeft alle
Inderdaad lijkt
lijkt ons
ons dit
dit de beste
Wij zeggen,
zeggen,met
metdedeProfessoren
Professoren
CASIMIRenenSCHELTEMA:
SCHELTEMA: geen
zelfrespecteerend
respecteerend
CASIMIR
geen zich zelf
zich aan
aan een
een bepaald
bepaald stelsel
stelsel vast.
vast.
opvoeder legt zich
verblijdend verschijnsel
verschijnsel eindelijk
de meerdere
meerdere waardeering
waardeering van
van de
de beteekenis
beteekenis
Een verblijdend
eindelijk is de
van
lichamelijke vorming
ook door
door aan
aan den leider
leider der
der oefeoefevan de lichamelijke
vorming der
der leerlingen
leerlingen in
in de school o.a. ook
ningen een
een maatschappelijk
maatschappelijk gelijke
gelijke positie te
te verschaffen
verschaffen met
met de
deleeraren
leeraren ininandere
anderevakken.
vakken.
Zoo is er sedert
sedert 1898
18g8grooten
grootenvooruitgang
vooruitgangvast
vasttetestellen
stellenenenzou
zouerreden
tottevredenheid
er reden tot
tevredenheid
niet, dat
dat in
in den
denlaatsten
laatstentijd,
tijd,onder
onderden
dendrang
drangnaar
naarzuinigheid,
zuinigheid,verschijnverschijnkunnen zijn, ware het niet,
selen zijn waar
waar te
wijzen op
op een
een ontnemen
ontnemen van
van de
demet
metzooveel
zooveelzorg
zorgen
endoor
doorjarenjarente nemen, die wijzen
langen moeilijken
moeilijken arbeid
arbeid verkregen
verkregen voordeelen.
voordeelen.
Hopen wij, dat
dat hier
hier de
de zuinigheid
zuinigheid de
de wijsheid
wijsheidniet
nietbedriege.
bedriege.
)

I)
Vandede
hand
Kapitein
W.HUBERT
P. HUBERT
VAN
BLIJENBURGH verschenen
ter1) Van
hand
vanvan
Kapitein
Dr. Dr.
W. P.
VAN
BLIJENBURGH
verschenen ongeveer terzelfder
tijd: „Handleiding
.. Handleiding voor
voor het
hetonderwijs
onderwijs inindedegymnastiek"
gymnastiek"enen„Wetenschappelijke
..Wetenschappelijkegrondslagen
grondslagen
zelfder tijd:
van
het gymnastiek-onderwijs"
gymnastiek-onderwijs" (Redactie.)
(Redactie.)
van het
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HET BIJZONDER
BIJZONDER ONDERWIJS
HET
ONDERWIJS
DOOR
DOOR

DR. TH.
TH . VERHOEVEN, R.-K.
DR.
Pro
R. -K. Pr.
Directeur van het
Directeur
het R.-K. Centraal
Bureau voor
voorOnderwijs
OnderwijsenenOpvoeding.
Opvoeding.
Centraal Bureau

T
T

oen
H.M.Koningin
KoninginWILHELMINA
WILHELMINA den
troon Harer
Harer Vaderen
Vaderen besteeg, was het NederNederoen H.M.
den troon
landsche
aam;ien van
van het
hetonderwijsvraagstuk
onderwijsvraagstuk in
in twee
twee groepen
groepen verdeeld,
verdeeld, die
die
landsche volk
volk ten aanzien
elkander
jaren onafgebroken
onafgebroken bekampten.
zijde stonden de
de voorvoorelkander sinds jaren
bekampten.Aan
Aan de
de eene
eene zijde
standers
openbaar, aan
andere die van
van het
het bijzonder
bijzonder onderwijs.
onderwijs.
standers van
van het
het openbaar,
aan de
de andere

Beginselen
a. Openbaar
Openbaaronderwijs
onderwijs
De eersten
eersten huldigden
huldigden de
deopvatting,
opvatting,dat
datonderwijs
onderwijsstaatsz
staatszaak
Waar -— zoo meenden
meenden
aak is. Waar
zij —
zij
- allerlei
allerlei uiteenloopende
uiteenloopende levensopvattingen
levensopvattingen haar
haar aanhangers
burgers
aanhangersvinden
vinden onder
onder de burgers
van
hetzelfde vaderland,
vaderland, moeten
het belang
belang der
der nationale
nationale eenheid
eenheid en
en der
dernationale
nationale
van hetzelfde
moeten dezen
dezen in het
kracht,
elkander leven in
in onderlinge
onderlingeverdraagzaamheid,
verdraagzaamheid, in
in eerbiediging
eerbiedigingvan
vanelkanders
elkanders
kracht, met
met elkander
godsdienstige
begrippen.
Maar
dan
gaat
het
ook
niet
aan,
op
het
stuk
van
onderwijs
de
kinderen
godsdienstige begrippen. Maar dan gaat het ook niet aan, op het stuk van onderwijs de kinderen
van
Nederlandsche volk
volk van
van elkander
elkander te
te scheiden
scheiden naar
naar de
de richtingen
richtingen hunner
hunner ouders.
ouders.Dan
Dan
van het Nederlandsche
moeten die kinderen
kinderen één en dezelfde school bezoeken
bezoeken en van jongs af zich in onderlinge
onderlinge ververdraagzaamheid oefenen.
draagzaamheid
oefenen.
En van wie zal die school
school beter
beter kunnen
kunnen uitgaan,
uitgaan, dan
dan van
van den
den Staat,
Staat,die
dieer
erimmers
immersgroot
groot
belang bij
bij heeft, dat
dat al
al zijn
zijn burgers
burgers behoorlijk
behoorlijk onderwezen
onderwezen worden?
worden? Die school,
school, welke
welke inin
belang
waarheid
openbare school zijn, d.i.
d.i. de
de school,
school,gesticht
gesticht
waarheid de
de nationale
nationale mag
mag heeten,
heeten, moet alzoo de openbare
in stand
stand gehouden
gehoudendoor
doorde
deburgerlijke
burgerlijkeoverheid
overheiden
entoegankelijk
toegankelijk„voor
"vooralle
allekinderen
kinderenzonder
zonder
en in
onderscheid
onderscheid van godsdienstige
godsdienstige gezindheid".
gezindheid".
Practisch
Practisch - -- dat
dat gaf
gaf men
men toe
toe - staat
staat die
die openbare,
openbare, de
de staatsschool,
staatsschool, op het
het standstandpunt,
eens aldus
VANDER
DERBRUGGHEN
BRUGGHEN eens
aldus aangaf:
aangaf: „De
"Dezaak
zaak van
vanhet
hetChristendom,
Christendom,
punt, dat
datMinister
MinisterVAN
Evangelie, van
van het
het Koninkrijk
Koninkrijk Gods,
Gods, isisniet
nieteen
eenzaak
zaakvan
vanden
denStaat".
Staat".Echter
Echterbehoeft
behoeft
van het Evangelie,
openbare school
schooldaarom
daaromnog
nogniet
nietaltijd
altijden
enoveral
overalgodsdienstloos
godsdienstloostetezijn.
zijn.Waar
Waarzijzijbezocht
bezocht
de openbare
kan deze
deze bij
bij het
hetonderwijs
onderwijsgevolgd
gevolgd
wordt uitsluitend
uitsluitend door
door kinderen
kinderen van
van eenzelfde richting,
richting, kan
wordt
zal, zonder
zonderdat
datiemand
iemandaanstoot
aanstootdaaraan
daaraan neemt,
neemt,een
eenalgemeen
algemeenChristelijke
Christelijke
Elders zal,
worden. Elders
onderwijs gegeven kunnen
kunnen worden.
worden. Te
Teallen
allentijde
tijdeheeft
heeftdedeonderwijzer
onderwijzerzich
zich
strekking aan
aan het onderwijs
onthouden „van
"van iets
iets te
te leeren,
leeren,tetedoen
doenofoftoe
toetetelaten,
laten,wat
watstrijdig
strijdigisismet
metden
deneerbied,
eerbied,
echter te onthouden
verschuldigd aan
aan de
de godsdienstige
godsdienstige begrippen
begrippenvan
vanandersdenkenden".
andersdenkenden".
verschuldigd
van oordeel
oordeel mochten
mochten zijn,
zijn, dat
dat de
de openbare
openbare school
schoolde
degodsdienstig-zedelijke
godsdienstig-zedelijke
Ouders, die van
behartigt, kunnen
kunnen in huis
huis en
en kerk
kerk voldoende gelegengelegenvorming hunner kinderen niet voldoende behartigt,
heid vinden,
vinden, om
om in
in dat
dattekort
tekort tete voorzien.
voorzien.
Andere ouders, die
die hun
hun kinderen
kinderen geen
geenleerstel
leerstellingen,
van welken
welken godsdienst
godsdienst ook,
ook, wenwenlingen, van
schen
ingeprent
te
zien;
die
van
meening
zijn,
dat
zulke
leerstellingen
"niet
des
kinds"
zijn;
die
schen ingeprent te zien; die van meening zijn, dat zulke leerstellingen „niet des kinds" zijn; die
kinderen geheel
geheel vrij
vrij willen
willen laten,
laten,tot
tot deze
dezeoud
ouden
enwijs
wijsgenoeg
genoegzijn,
zijn,om
zelfuit
uitverschillende_
verschillende.
hun kinderen
om zelf
levensopvattingen een
een keuze
keuzetetedoen,
doen,zulke
zulkeouders
oudersvinden
vindeninindedeopenbare
openbareschool
schoolhun
hunideaal.
ideaal.
levensopvattingen
i 898-1923.
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kinderen van
van jongs
jongs af
af zullen
zullen leeren,
leeren, alle
alle doen
doen
Ouders eindelijk, die verlangen, dat hun kinderen
laten te
te toetsen
toetsen aan
aan een
eenzedenwet
zedenwetzonder
zonderGod,
God,behoeven
behoevengeen
geenbezwaar
bezwaar tetehebben,
hebben,die
die
en laten
zenden naar
naar een school,
school, waar
waar de
de zedelijke
zedelijke vorming,
vorming, voor
voorzoover
zoovermen
mendaaraan
daaraan doet,
doet,
kinderen te zenden
den regel
regel toch
toch niet
nietop
opgodsdienstige
godsdienstigebasis
basissteunen
steunenkan.
kan.
in den
Van de
de openbare
openbare school
school kunnen
kunnen dus
dus alle
alleouders,
ouders,onverschillig
onverschilligwelke
welkelevensopvatting
levensopvatting
Van
zij huldigen,
huldigen, voor
voor hun
hun kinderen
kinderen gebruik
gebruik maken.
maken. Die school
school isis daarom
daarom voor
voor een
een in
inrichting
richting
zij
heterogene natie
Nederlandsche, de
de ideale
ideale school.
school.
heterogene
natie als
als de Nederlandsche,
denkbeelden, waarvoor
waarvoor de
de voorstanders
voorstanders van
van het
hetopenbaar
openbaar onderwijs
onderwijs
Ziedaar ongeveer de denkbeelden,
taaie volharding
volharding streden.
streden.
met taaie

Bijzonderonderwijs
onderwijs
b. Bijzonder
In het
het tegenoverliggende
tegenoverliggende kamp
kamp waren
waren de
devoorstanders
voorstanders van
van het
hetbijzonder
bijzonderonderwijs
onderwijs
wisten van
van geen wijken.
wijken. Hun beginselen
beginselen kwamen
kwamen in
kort op het
het volvolgelegerd. Ook
gelegerd.
Ook zij
zij wisten
in het
het kort
neer.
gende neer.
kind behoort
behoort allereerst
allereerst aan
ouders, niet aan
aan den
den staat.
staat. Het
Het recht
rechtder
derouders
ouders
Het kind
aan de
de ouders,
de opvoeding
opvoeding hunner
hunner kinderen
kinderen is een
een recht,
recht, hun
hun onmiddellijk
onmiddellijk door
door God gegeven;
gegeven; het
het isis
op de
onvervreemdbaar natuurrecht. Daaruit volgt,
volgt, dat
dat geen
geenschoolwet
schoolwetaannemelijk
aannemelijkis,is,waardoor
waardoor
een onvervreemdbaar
ouders belemmerd
belemmerd worden in hun
hun vrijheid,
vrijheid, om
om de
de richting
richting van
van het
het onderonderdirect of indirect de ouders
hunner kinderen
kinderen te
te bepalen.
bepalen.
wijs hunner
opzekere
zekerehoogte
hoogtedaarboven,
daarboven, staat
staat het
hetalgealgeNaast het welzijn van het
het individu,
individu, en
en tot
totop
Naast
vooral voor
voor dit
ditlaatste,
laatste,dat
datde
destaat
staattetezorgen
zorgenheeft.
heeft.Wanneer
Wanneerdegenen,
degenen,
meen welzijn, en 't't isis vooral
meen
in de
de eerste
eerste plaats
plaats verplicht
verplicht zijn,
zijn, de
deopvoeding
opvoedingder
derkinderen
kinderen tetebehartigen,
behartigen, dien
dienplicht
plicht
die in
verwaarloozen, dat
algemeen welzijn
welzijn daardoor
daardoor ernstige schade dreigt,
dreigt, dan,
dán,maar
maar
zoodanig verwaarloozen,
dat het algemeen
nog
ook eerst dan,
dán, kan
kan de
de staat
staat zich
zich de
deopvoeding
opvoedingdier
dierkinderen
kinderenaantrekken,
aantrekken, mits
mits hij
hij daarbij
daarbij nog
zooveel mogelijk de rechten
rechten der aangewezen
aangewezen opvoeders ontzie. Overigens
Overigens ontbreekt
ontbreekt voor
voor den
den
staat
rechtsgrond, om zelf scholen
scholen te
te stichten.
stichten.
staat elke
elke rechtsgrond,
staat niet het
het recht
recht ontzegd
ontzegd worden,
worden, de
destichting
stichtingofofhet
hetvoortbestaan
voortbestaan
Echter kan
Echter
kan den staat
beletten van
van scholen,
scholen, die
die voor
voorhet
hetalgemeen
algemeenwelzijn
welzijnschadelijk
schadelijk zijn.
zijn.Krachtens
Krachtens dit
ditrecht
recht
te beletten
toeûcht op
op de
de scholen
scholente
te oefenen,
oefenen,mits
mitsalweer
alweerhij
hijzich
zichdaarbij
daarbij niet
niet noodeloos
noodeloos
is de staat bevoegd, toezicht
aan
der aangewezen
vergrijpe. Dat toezicht kan
kan b.v. betreffen
betreffen „den
"den toetoeaan de rechten der
aa ngewezen opvoeders vergrijpe.
stand
deinrichting"
inrichting" der
derschoolgebouwen,
schoolgebouwen, voor
voorzoover
zooverdedevolksgezondheid
volksgezondheiddaarmede
daarmede
stand en de
gemoeid is, de
de bekwaamheid
bekwaamheid en het
het zedelijk
zedelijk gedrag
gedrag van
van het
het onderwijzend
onderwijzend personeel.
personeel. Ook
Ookkan
kan
en mag
mag de
de staat
staat er
er voor
voor waken,
waken, dat
dat in
in de
debestaande
bestaande scholen
scholengeen
geenonderwijs
onderwijs gegeven
gegevenwordt,
wordt,
"strijdig
goede zeden
zeden of
ofaansporende
aansporende tot
totongehoorzaamheid
ongehoorzaamheid aan
aan de
de wetten
wettendes
deslands."
lands:'
„strijdig met de goede
Natuurlijk
hoogste gebaat
gebaat bij
bij goed
goedvolksonderwijs.
volksonderwijs. En
Enalal
Natuurlijk isis het
het algemeen welzijn ten hoogste
ligt daarin,
daarin, zoolang
zoolangde
deaangewezen
aangewezenopvoeders
opvoeders
hunplichten
plichtenniet
nieternstig
ernstigverwaarloozen,
voorden
den
hun
verwaarloozen, voor
staat
rechtsgrond, om
om het
hetonderwijs
onderwijsaan
aanzich
zichtetetrekken,
trekken,wel
weldegelijk
degelijkvolgt
volgtereruit,
uit,dat
datde
de
staat geen rechtsgrond,
staat
recht en
en den
denplicht
plichtheeft,
heeft,het
hetparticulier
particulieronderwijs
onderwijszoo
zoogoed
goedmogelijk
mogelijktetebeschermen
beschermen
staat het recht
en
te steunen.
steunen. Daarvoor
Daarvoor kan
kan en
enmag
magdedestaat
staatvan
vandedealgemeene
algemeenegeldmiddelen
geldmiddelengebruik
gebruik
en te
maken.
alzoo de
de eenige
eenige goede,
goede,waardoor,
waardoor, met
met inachtneming
inachtneming van
van de boven
boven
Die schoolwet
schoolwet is alzoo
de
aangegeven
huisvader zoo
zoo weinig
weinig mogelijk
mogelijk belemmerd
belemmerd wordt
wordt in
in de
aangegeven rechten
rechten van
van den staat, de huisvader
vrijheid,
voor zijn kinderen
kinderen het onderwijs
onderwijs te kiezen,
kiezen, dat
dat hij
hij begeert.
begeert.
vrijheid, om voor
0
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Maar wat
wat zal
zal er
er met zulk een wet
Maar
wet terecht
terecht komen
komen van
van de
deonderlinge
onderlingeverdraagzaamheid?
verdraagzaamheid?
Hier past
verdraagzaamheid en onverschilligheid.
Hier
past onderscheid
onderscheid tusschen
tusschen verdraagzaamheid
onverschilligheid. Verdraagzaamheid
is een
haat of
of verbittering,
verbittering, iets
iets wat
wat men
menafkeurt,
afkeurt,laat
laat
is
een deugd, waardoor
waardoor men
men geduldig, zonder haat
een grooter
goed
voortbestaan,
naar verhouding
grooter goed
voortbestaan,om
om goede
goede en
en naar
verhouding gewichtige
gewichtige redenen,
redenen, b.v.
b.v. om een
niet te beletten
niet
beletten of
of om
omeen
eengrooter
grooterkwaad
kwaad te
te voorkomen.
voorkomen. Iets,
Iets, "wat
men afkeurt",
afkeurt", anders
kan
„wat men
anders kan
er geen sprake
"Om goede
en naar
naarverhouding
verhoudinggewichtige
gewichtigeredenen",
redenen",
er
sprake zijn
zijn van
van verdragen.
verdragen. „Om
goede en
anders
het geen
geen deugd.
deugd. Geen
Geenverdraagzaamheid
verdraagzaamheid is het,
het, alle
alle levensopvattingen
levensopvattingen voor
voor even
even
anders is
is het
houden.
neer,
te
goed
te
Dat
komt
op
hetzelfde
als
ze
alle
voor
even
slecht
houden.
Dát
goed te houden.
komt op hetzelfde neer, als ze alle voor even slecht te houden. Dat isis
onverschilligheid.
Maar met
met het
het verwerpen
verwerpen van
van iemands
iemands levensbeschouwing
levensbeschouwing kan
kan en moet
moet
onverschilligheid. Maar
samengaan
oprechtheid en eerlijkheid
eerlijkheid zijner
zijner bedoelingen,
bedoelingen, als hij
hij te
te goeder
goeder
samengaan eerbied
eerbied voor
voor de
de oprechtheid
trouw
voortbestaan, van
geduld te
te ververtrouw is.
is. Het voortbestaan,
van wat
wat men
men voor
voor dwaling
dwaling houdt,
houdt, heeft
heeft men
men met geduld
dragen en
en alleen
alleen te bestrijden,
bestrijden, waar
waar het ppas
geeft en
en vrucht
vrucht te
te wachten
wachten is;
is i maar
is;
maar nooit of
of te
te
dragen
as geeft
dwalen, uitsluiten
uitsluiten van
van zijn
z;ijn
zijn liefde.
liefde.De
Deware
waredeugd
deugdder
derverdraagzaamheid
verdraagzaamheid
nimmer mag men, wie dwalen,
zal
dan ook in 't't algemeen
algemeen juist
juist dáár
dáár het
hetbest
bestgekweekt
gekweektworden,
worden,waar
waar zij
zij geen
geengevaar
gevaarloopt,
loopt,
zal dan
eenzelvigd te worden
z;ij
ver eenzelvigd
worden met
met ononwaaraan
hun kroost
kroost toevertoeverwaaraan zij
zij hun
verschilligheid en
en beginselloosverschilligheid
verschi1ligheid
beginselloostrouwen,
godsdienst nenetrouwen, God
God en godsdienst
heid, dus op de bijzondere school.
geert. Wanneer
Wanneer men hun direct of
Wat eindelijk de
de nationale
nationale
indirect zulk
zulk een
een school
school opdringt,
opdringt,
eenheid betreft,
z;ij dat
verkrachzij
dat als
als een
eenverkrachver
kracheenheid
betreft, die
die steunt
steunt het
het
voelen
voelen zij
zekerst op
op vrede
en recht.
zekerst
vrede en
recht. Wie
Wie
ting van
van hun
hunonvervreemdbaar
onvervreemdbaar
't als hun
't
hun eenigst
eenigst levensdoel
levensdoel bebeouderrecht,
als een
een onduldbaren
onduldbaren
ouderrecht, als
schouwen, God
God te
schouwen,
dienen op
op
gewetensdwang.
te dienen
Zij gorden
gorden zich
zich
gewetensdwang. Zij
aarde,
in
aan
den strijd
strijden
enziedaar
ziedaar de
de
aarde, om
om hiernamaals
hiernamaals eeuwig
eeuwig in
aan tot den
God
gelukkig te
te zijn,
zijn,
kunnen er
er
nationale eenheid
eenheid verstoord,
verstoord, de
de
z;ijn, kunnen
God gelukkig
nationale
onmogelijk in berusten,
onmogelijk
berusten, dat
dat hun
hun
nationale
kracht
verzwakt.
Richt
nationale kracht verzwakt. Richt
kroost,
beste uren
Mr. A.
A. I.
I. M.
M. J.J.Baron
Baron de
de staat
staat echter
echter alleen
alleen neutrale
neutrale
uren Mr.
kroost, tijdens
tijdens de
de beste
VAN
WIJNBERGEN.
scholen
voor wie
datnoodig
noodig
zijner jeugd,
jeugd, nooit
VAN WIJNBERGEN.
wie dat
nooit van
van God
God of
of
zijner
scholen op voor
hij overigenszijn
zijn
godsdienst hoort,hoort,
dat de school,
is, enhij
laatoverigens
godsdienst
dat de school, is, en laat
burgers vrij,
vrij, om
omzelf
zelfvoor
voorhunne
hunnekinderen
kinderenbijzondere
bijzonderescholen
scholen tetestichten;
stichten;stelt
stelthij
hijverder
verder
burgers
aan
als staat
staat bevoegd is, en
en laat
laat hij
hij derhalve
derhalve
aan de laatste
laatste geen
geen andere
andere eischen,
eischen,dan
danwaartoe
waartoe hij
hijals
vrijheid van
van richting,
richting, speciaal
speciaal wat
wat betreft
betreft de
deaanstel
aanstelling
der leerkrachten
leerkrachten en
keuze der
der
de vrijheid
ling der
en de keuze
hij eindelijk
eindelijk zijn
zijneigen
eigenscholen
scholenen
ende
debijzondere
bijzondere ten
ten
leermiddelen, onaangetast;
onaangetast; behandelt
behandelt hij
leermiddelen,
denzelfden voet,
voet,dan
dan zijn
zijn in
ineen
eenland,
waar geen
geen eenheid
eenheid
aanzien van
publieke kassen
land,waar
kassen op denzelfden
aanzien
van de publieke
godsdienst bestaat,
bestaat, voor
voor zoover
zoover het
hetonderwijs
onderwijsbetreft,
betreft,dedeoorzaken
oorzakenvan
vanstrijd
strijden
enverdeeldverdeeldvan godsdienst
weggenomen en
en de
degrondslagen
grondslagengelegd
gelegdvoor
voorvolkseenheid
volkseenheiden
envolkskracht.
volkskracht.
heid weggenomen

z;ijn dan,
naar vermogen,
beginselen uiteengezet, over
over welker
welker toepassing
toepassing
dan, naar
vermogen, de
de beginselen
Hiermede zijn
gestredenwerd,
werd,
toen
M. Koningin
WILHELMINA
de onderwijswetgeving
onderwijswetgevingnog
nogaltijd
altijdfelfelgestreden
in de
toen
H. H.
M. Koningin
WILHELMINA
aan de Regeering
Regeering kwam.
kwam. In
In de
de Staten-Generaal
Staten-Generaal kwamen
kwamen de
delinksche
linkschepartijen
partijen als
alséén
éénman
manopop
aan
rechts schouder
openbaar en streden
streden de
de partijen
partijen van
van rechts
schouderaan
aan schouder
schoudervoor
voorde
debelangen
belangen
voor het openbaar
van het
het bijzonder
bijzonder onderwijs.
kamp voor
voor de
devrije
vrije
van
onderwijs.Onder
Onderdedestaatslieden,
staatslieden,die
diezich
zich in
in den kamp
school verdienstelijk
kwamen vooral
vooral naar
naar voren:
verdienstelijk maakten,
maakten, kwamen
voren: Dr. H.
H. J. A.
A. M.
M.SCHAEPMAN,
SCHAEPMAN,
A.KUYPER,
KUYPER, en Jhr.
Jhr. Mr.
Mr. Dr. A.
A. F. DE
DE SAVORNIN
SAVORNIN LOHMAN,
LOHMAN, wier portretten
portretten elders in dit
dit
Dr. A.
45 I
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en J.
Gedenkboek zijn opgenomen
opgenomen 1), alsmede
alsmede Mr.
Mr. A. I.I. M.
M.J.J.Baron
Baron VAN
VAN WIJNBERGEN
WI]NBERGENen
J.VAN
VAN
Gedenkboek
portretten dit
dit artikel
artikel illustreeren.
illustreeren.
wier portretten
wil ik
ik beproeven,
beproeven, in
in groote
groote lijnen
lijnen het
het verloop van
van den
den strijd
strijd en de
de door
door de
de voorvoorThans wil
van het
hetbijzonder
bijzonderonderwijs
onderwijsverkregen
v~rkregen resultaten
resultaten te schetsen.
schetsen. In
Ingroote
groote lijnen:
lijnen:want
want
standers van
alsmij
mijinindit
ditGedenkGedenkminstens zooveel
zooveellijvige
boekdeelen vullen,
vullen,als
een afwerking in details zou minstens
lijvige boekdeelen
bladzijden toebedeeld zijn.
zijn.
boek bladzijden

DER MOLEN
DER
MOLEN TZN.,
TZN.,

Het Bewaarschoolonderwijs
Bewaarschoolonderwijs
Het
Dit onderwijs,
onderwijs, door
door velen
velen tegenwoordig
tegenwoordigliever
lievervoorbereidend
voorbereidend lager
lager onderwijs
onderwijs genoemd,
genoemd,
Dit
ging in 1898
1898 en
en gaat
gaat nu
nu in
in1923
1923nog
nogininhoofdzaak
hoofdzaakuit
uitvan
vanparticuliere
particuliere instellingen
instellingenofofvereenivereeniParticulier initiatief en
en particuliere
particuliere toewijding
toewijding hebben
hebbeninindedevervlogen
vervlogenkwarteeuw
kwarteeuwdat
dat
gingen. Particulier
onderwijs langzamerhand
langzamerhand opgevoerd
hoogte, waarop
waarop het
hetthans
thansstaat.
staat.
onderwijs
opgevoerd tot
tot de hoogte,
de Vereeniging
Vereeniging tot
tot opleiding
opleidingvan
vanbewaarschoolhouderessen
bewaarschoolhouderessen te Leiden,
Leiden, die
dievan
van
Door de
Christelijke Bewaarschoolonderwijzeressen
Bewaarschoolonderwijzeressen in
Nederland, den
den Nederlandschen
NederlandschenRoomschRoomschChristelijke
in Nederland,
Schoolraad
de Vormschool
Vormschool ter
teropleiding
opleidingtot
totonderwijzeressen
onderwijzeressenaan
aanChristelijke
Christelijke
Katholieken Schoolr
aad en de
Bewaarscholen werden
waarvoor in de
de latere
latere jaren
jaren van
van Staatswege
StaatswegefinanfinanBewaarscholen
werden examens
examens ingesteld, waarvoor
cieele steun
steun gegeven
gegeven werd.
werd. Ook
Ookverschillende
verschillende gemeentebesturen
gemeentebesturen stelden
stelden examens
examens in,
in. Zoo
Zoo
cieele
steeg meer en meer met het peil van ontwikkeling en bedrevenheid der leerkrachten ook hetstegmrn hetpilvaonwkgebdrvhilkactenoh
van het
hetbewaarschoolonderwijs
bewaarschoolonderwijs zelf.
zelf.
peil van
Maar in
voor gebouwen,
gebouwen, salarissen,
salarissen, enz.
enz.
Maar
in verband
verband daarmede
daarmede stegen
stegen eveneens
eveneens de uitgaven voor
Die uitgaven
uitgaven gingen
gingenlangzamerhand
langzamerhand de
definancieele
financieeledraagkracht
draagkracht van
van meerdere
meerdere schoolbesturen
schoolbesturen
boven, zoodat
zoodat deze
deze genoopt
genoopt waren,
waren, een
een beroep
beroep te
te doen
doen op
opdedepublieke
publiekekassen.
kassen.Bleef
Bleefdat
dat
te boven,
aanvankelijk vergeefsch,
Tegenwoorberoep aanvankelijk
vergeefsch, geleidelijk braken
braken ruimere
ruimere opvattingen
opvattingen zich baan. Tegenwoorontvangt het
hetparticulier
particulier bewaarschoolonderwijs
bewaarschoolonderwijs in verscheidene
verscheidene gemeenten
gemeentenop
opbepaalde
bepaalde
dig ontvangt
voorwaarden financieelen
hiertamelijk
tamelijkbekrompen,
bekrompen,
voorwaarden
finaticieelensteun
steunuit
uitde
de gemeentekas.
gemeentekas. Die
Die steun isis hier
ginds tamelijk
tamelijk royaal:
subsidieering is nog
nog geen
geensprake.
sprake.
royaal: van
van uniformiteit
uniformiteit in
in de subsidieering
Den 28sten
2&ten Augustus
Augustus 1920 diende
diende de Regeering
Regeering een
een wetsontwerp
wetsontwerp in tot
tot regeling
regeling van
van
het bewaarschoolonderwijs.
bewaarschoolonderwijs. Daarin
werd voorgesteld,
voorgesteld, voortaan
voortaan aan
aan de
debijzondere
bijzonderebewaarbewaarDaarin werd
scholen,
aan de
de gestelde
gestelde —
- tamelijk
tamelijk hooge
hooge —
- eischen
eischenzouden
zoudenvoldoen,
voldoen,van
vanRijkswege
Rijkswege
scholen, die aan
eenig subsidie
subsidie toe te
te staan.
staan. De
Degemeentelijke
gemeentelijke scholen
scholen bleven
bleven ten
ten laste
laste der
dergemeentekas.
gemeentekas. Het
Het
voorloopig
uitbleef.
voorloopig verslag
verslagluidde
luiddezóó
zóóongunstig,
ongunstig,dat
datdedeMemorie
Memorievan
vanAntwoord
Antwoord jaren
jaren lang uitbleef.
Dat wetsontwerp
wetsontwerp is
is thans
thans ingetrokken.
ingetrokken.
Ter illustratie van het
het voorgaande
voorgaande geef
geef ik deze cijfers:
cijfers: op
op 11Januari
Januari 1888
1898 waren
waren er
er 139
H
bijzondere
openbare „bewaaropenbare
"bewaar- ofofkleinkinderscholen"
kleinkinderscholen met
met 25.543
leerlingen en
en 904 bijzondere met
met
25.543 leerlingen
1920 waren
waren er
er 2II
35.600 leerlingen
leerlingen en 1.042
1.042
86.078 leerlingen. Op
Op I1Januari
Januari 1920
openbare met
met 35.60o
211 openbare
1.457 leerlingen.
leerlingen.
bijzondere
bijzondere met II
111.457
Het Algemeen
Algemeen Vormend
VormendLager
LagerOnderwijs
Onderwijs
Vooral
terrein van
onderwijs heeft zich in de
de kwarteeuw,
kwarteeuw, die
die wij
wij herherVooral op
op het terrein
van het lager onderwijs
denken,
radicale omwenteling
omwenteling voltrokken.
voltrokken.
denken, een radicale
In het
het jaar
jaar 1898 verkeerde
moeilijke omstanomstanverkeerde het bijzonder
bijzonder lager
lager onderwijs
onderwijs nog
nog in
in zeer moeilijke
was men
men sinds 1857 vrij, om bijzondere
bijzondere scholen
richten, maar
maar de
de finanfinandigheden. Wel was
scholen op te richten,
i)
I)
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Zie
artikel van
van D. HANS
HANS in Hoofdstuk
Hoofdstuk II.
II.
Zie het artikel

<:ieele gelijkstelling
gelijkstellingvan
vanhet
hetbijzonder
bijzondermet
methet
hetopenbaar
openbaaronderwijs
onderwijs
was
nog
vertetezoeken.
zoeken.Bijna
Bijna
cieele
was
nog
ver
MACKAY er in geslaagd,
jaren te
te voren
voren - 88 December
December 1889
1889 - was het
het MinisterieMinisterie-MAcKAY
geslaagd, een
een
negen jaren
bescheiden
begin van
van subsidieering
subsidieering der
der bijzondere
bijzondere school in
in het
het Staatsblad
Staatsblad te
te brengen
brengen en
eninin
scheiden begin
be
1898 was de
de wetwet-MACKAY
van kracht.
kracht.
MACKAY nog van
1898
M.dedeKoningin
Koninginmeerderjarig
meerderjarigwerd,
werd,kwam
kwam de
detoestand
toestanddus
dusdaarop
daarop neer,
neer, dat
dat
H. M.
Toen H.
openbaar onderwijs
onderwijs geheel uit
uit de
de publieke
publieke kassen
kassen werd
werd betaald
betaald en
enhet
hetbijzonder
bijzonderslechts
slechts
het openbaar
zeer klein
klein deel.
deel. De
Devoorstanders
voorstanders van
van de
debijzondere
bijzondere school
schoolbetaalden
betaalden alzoo
alzoo eerst
eersthun
hun
voor een zeer
aandeel in de kosten
kosten van
van de
de openbare,
openbare, en
en konden
konden dan
dan nogmaals
nogmaals diep
diep in
inhun
hunbeurs
beurstasten
tastenvoor
voor
aandeel
hunne eigen
eigen school.
school. Zij
Zijbetaalden
betaalden dus
dustweemaal,
tweemaal,hun
huntegenstanders
tegenstandersmaar
maaréénmaal.
éénmaal.
hunne
Maar de dageraad
dageraad der
der financieele
financieele gelijkstelling
gelijkstelling gloorde
gloorde toch
toch aan
aan den
dengezichteinder.
geûchteinder.
Maar
Ministerie-PIERSON-GoEMAN
BORGESIUS (1897-1901)
(1897-19°1) bracht
bracht de
de Leerplichtwet
Leerplichtwet en in
in
PIERSON-GOEMAN BORGESIUS
Het Ministerieverband daarmede
daarmede een herziening
herûening van
van de
de Lager-onderwijswet,
Lager-onderwijswet, waarbij
waarbij het
hetsubsidie
subsidievoor
voorhet
het
verband
bijzonder onderwijs
onderwijs een weinig
weinig werd
werdverhoogd.
verhoogd.
bijzonder
verkiezingen van
van 1901 bezorgden aan de rechtsche
rechtsche partijen
partijen een
een flinke
flinke meerderheid
meerderheid
De verkiezingen
de Tweede
Tweede Kamer.
Kamer. Het
HetMinisterieMinisterie-KuYPER
tJ;ad op en de
de Lager-onderwijswet
Lager-onderwijswet onderging
onderging
KuYPER trad
in de
een ingrij
ingrijpende
wijziging
ten
voordeele
van
het
bijzonder
onderwijs.
Uit
de
Rijkskas
ontvingen
pe nde wijziging ten voordeele van het bijzonder onderwijs. Uit de Rijkskas ontvingen
van bijzondere
bijzondere scholen
scholenvoort
voortaan
bepaalde voorwaarden,
voorwaarden, naar
naar evenredigheid,
evenredigheid,
aan onder bepaalde
de besturen van
als de
de gemeentebesturen
gemeentebesturen voor
voor de
deopenbare
openbarescholen.
scholen.
•
hetzelfde subsidie als
Daarmee was
echter nog
nog lang
lang niet.
niet.Immers:
Immers:dat
dataan
aanopenbare
openbare en
enbijzondere
bijzondere
Daarmee
was men er echter
was volkomen
volkomen in
inorde.
orde.Maar
Maardat
dat
scholen
gelijkelijk subsidie
Rijk werd
werd toegekend,
toegekend, was
scholen gelijkelijk
subsidie van
van het Rijk
verste verte
verte niet
niet toereikend,
toereikend, om
om aalle
kosten te
te bestrijden.
bestrijden. En
En wat
wat er
er
Rijkssubsidie was
lle kosten
Rijkssubsidie
was in
in de verste
kort kwam voor de oopenbare
gemeentekas,
werd door
door de Gemeente aangevuld uit de gemeentekas,
pe nbare scholen, werd
te kort
de belastingpenningen
belastingpenningen van
vanallen;
allen;terwijl
terwijl de
debesturen
besturender
derbijzondere
bijzonderescholen
scholenzelf
zelfmaar
maar
dus uit de
moesten trachten,
trachten, het ontbrekende
ontbrekende aan
aan te
te vullen.
vullen.
moesten
In groote
groote steden,
steden, waar
waar een
een linksche
linksche meerderheid
meerderheid aan
aan het
hetroer
roerzat,
zat,werd
werdhet
hetopenbaar
openbaar
zoo hoog
hoog mogelijk
mogelijkopgevoerd:
opgevoerd:mooie,
mooie,ruime
ruimegebouwen,
gebouwen,talrijke
talrijkeextra-leerkrachten,
extra-leerkrachten,
onderwijs nu zoo
kleine klassen, maakten
ten slo
slotte
uit de
de gemeentekas
gemeentekas
tte uit
onderwijs zóó duur, dat er ten
maakten het oopenbaar
pe nbaar onderwijs
nog meer
meer aan
aan ten koste
koste gelegd
gelegd werd
werd dan
dan uit
uitde
deRijkskas.
Rijkskas.
Eén voorbeeld:
voorbeeld: de
de gemeente
gemeente Amsterdam
Amsterdamontving
ontvingvoor
voorhaar
haaropenbaar
openbaarlager
lageronderwijs
onderwijs
over het
het jaar
jaar I9IO
Rijkskas een subsidie
subsidie van
van ff 1.272.245; bovendien
Gebovendien werd
werd door
door de
de Ge1910 uit de Rijkskas
meente
uitgegeven: ff 2.189.041,83.
meente zelf uitgegeven:
Als men nu
nu bedenkt,
bedenkt, dat
dat het
het bijzonder
bijzonder onderwijs
onderwijs geen
geen cent
cent uit
uitde
degemeentekas,
gemeentekas,alleen
alleen
zal men
men gemakkelijk
gemakkelijk inzien,
inûen, dat
dateen
eendergelijke
dergelijketoestand
toestand
maar
Rijkssubsidie, ontving,
dan zal
maar Rijkssubsidie,
ontving, dan
voor het bijzonder onderwijs
onderwijs onhoudbaar
onhoudbaar was.
was. Waar
Waar moesten
moesten de
devoorstanders
voorstandersvan
vandat
datonderwijs
onderwijs
onderwijs het hoofd
de
middelen vandaan
vandaan halen,
halen, om aan
aan de
de concurrentie
concurrentie van
van het
het oopenbaar
hoofd
pe nbaar onderwijs
de middelen
te bieden,
bieden, een
een concurrentie,
concurrentie, die
die hun
hunwerd
werdaangedaan
aangedaan mede
mede met
methun
huneigen
eigengeld?
geld?Zij
Zijwerden
werden
de voorvoorin de
de gemeentelijke
gemeentelijke belastingen
belastingen aangeslagen
aangeslagen naar
naar precies
precies denzelfden
denzelfden maatstaf
maatstaf als
als de
standers van het openbaar
openbaar onderwijs. En wat
wat deed
deed de
dewetgever?
wetgever?Hij
Hijstelde
steldeeen
eenaanzienlijk
aanzienlijkdeel
deel
be schikking
van
de gezamenlijk
gezamenlijk opgebrachte
opgebrachte belastingpenningen
belastingpenningen der
gemeente alleen
alleen ter
ter beschikking
van de
der gemeente
van
met neutraal
neutraal onderwijs
onderwijs vrede
vrede hadden, en stuurde de menschen
menschen van
van het
het bijzonder
bijzonder
van hen, die met
onderwijs
handen weg.
weg.
onderwijs met
met leege handen
plaats maakte
maakte voor
voor het
het linksche
linksche MinisToen in
in 1905
1905 het
het coalitie-Ministeriecoalitie-Ministerie-KuYPER
MinisKUYPER plaats
kwamen de
denadeelige
nadeeligegevolgen
gevolgender
dergemeentelijke
gemeentelijkeonderwijsonderwijsterie-DE MEESTER (1905-1908),
(igo5—Igo8), kwamen
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-DE MEESTER
politiek aanvankelijk
aanvankelijk
aanvankelijk- nog
duidelijk aan
aan het
het licht.
licht. Het
Hetkabinet
kabinet-DE
MEESTER kon
kon ook
ook
politiek
nog niet
niet zoo duidelijk
hij was.
was. Immers
Immers het
hetkon
konop
opgeen
geenvaste
vastemeerdermeerdermoeilijk anders dan den
den toestand
toestand laten,
laten, zooals
zooals hij
moeilijk
heid in
in de
deTweede
TweedeKamer
Kamersteunen
steunenen
enwas
heid
wasalzoo
alzooniet
nietininstaat,
staat,principieele
principieelepolitiek
politiektetevoeren.
voeren.
HEEMSKERK
(1908-1913),
In 1908
1908 werd
werd het
het vervangen
vervangen door
door het
hetCoalitie-MinisterieCoalitie-Ministerie-HEEMsKERK (1908-1913),
In
1909een
eengroote
grootemeerderheid
meerderheidachter
achterzich
zichkreeg.
kreeg.Wel
Welbracht
brachtdit
dit
dat door
door de
de verkiezingen
verkiezingen van
van 1909
dat
kabinet belangrijke
belangrijke verbeteringen
de Lager-onderwijswet
Lager-onderwijswet aan,
aan, maar
maar de
dewanverhouding
wanverhouding
kabinet
verbeteringen in
in de
tusschen openbaar
openbaar en bijzonder
bijzonder onderwijs
onderwijs ten
ten aanzien
aanzien van
van de
degemeentekas
gemeentekasbleef
bleefbestaan
bestaanenen
tusschen
192
der
werd nog
nog immer
immer grooter.
grooter. Aan
Aan een
een afdoende
afdoende oplossing
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Het jaar
Staatscommissie, ingesteld
ingesteld den
wereldoorlog uit.
ontzettende wereldoorlog
uit. Ook
Ook
Staatscommissie,
den
ontzettende
1913 en geïnstal331sten
isten December
deel in
in de
Decemberr913
ons land
land kreeg
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grondwetsherziening
overal
in
lande
's
om
12
namiddags
plechtig
plechtig afgekondigd.

454
454

Het nieuwe
nieuwe Grondwetsartikel
Grondwetsartikel 192
I92 bepaalt
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"Het
onderwijs isis een
voorwerp van
aanhoudende zorg
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„Het onderwijs
een voorwerp
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naam moge ik,
ik, kortheidshalve,
kortheidshalve, niet alleen het
het nijverheidsonderwijs,
nijverheidsonderwijs, maar
maar
Onder
ook het handels- en het land- en tuinbouwonderwijs samenvatten.
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voorop.
ging van
van 1898
M. de
deKoningin
Koninginreeds
reedsaan
aanverschillende
verschillendevakvakWerd er bij
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streden. In de 25 jaren, die achter ons liggen, ûen we het land van Overheidswege overdekt
met een immer groeiend aantal openbare inrichtingen voor middelbaar en gymnasiaal onderwijs,
waaraan schatten gelds uit de publieke kassen ten koste gelegd worden, terwijl de naar verhouding veel te schaarsche bijzondere inrichtingen een al te ongelijken strijd moeilijk volhouden.
De rechtsche partijen konden niet alles tegelijk. Zonder den strijd op dit front op te
geven, trokken zij hare krachten samen op het front van het lager onderwijs. Dat echter in de
kwarteeuw, die wij herdenken, de voorstanders van de bijzondere school, ook op het geJ:>ied
van het middelbaar en het gymnasiaal onderwijs, aanzienlijke vorderingen maakten, blijkt
duidelijk, wanneer we in groote trekken den toestand in 1898 vergelijken met dien in 1920,
het laatste jaar, waarvan de cijfers te mijner dispositie zijn.
In 1898 waren er 29 openbare gymnasia met 2.462 leerlingen. Deze vergden van de
publieke kassen over dat jaar een uitgave van f 722.865,63 of per leerling f 293,60. In dat
jaar was er nog geen sprake van, dat een bijzonder gymnasium recht had, eindexamen af te
nemen en het getuigschrift, vermeld in artikel I I der wet tot regeling van het hooger onderwijs,
uit te reiken. De bijzondere instelling, die haren leerlingen den toegang tot de Universiteit
wilde verschaffen, kon dezen het z.g. staatsexamen laten afleggen. Vergoeding voor bijzondere
gymnasia uit de publieke kassen was nog niet te verkrijgen.
In 1920 waren er 34 openbare gymnasia met 3472 leerlingen. De uitgaven van Rijk
en gemeenten daarvoor bedroegen f 1.558.800,991/2 of per leerling f 4°2,9°. Toen echter
waren er reeds 23 bijzondere gymnasia, aan welke op bepaalde voorwaarden het ius promovendi was toegekend. Deze bijzondere gymnasia genoten een subsidie van f 497.669,14 of per
leerling f 197,80. Men ziet, financieele gelijkstelling is er bij lange na nog niet; maar eris toch
aanzienlijke vooruitgang. De wet op het hooger onderwijs heeft dan ook in de laatste twintig
iaar verschillende wijzigingen ten gunste van het bijzonder onderwijs ondergaan.
In 18g8 waren er hier te lande 60 openbare hoogere burgerscholen met 7.259 leerlingen.
De publieke kassen gaven daarvoor uit f 2.866.253,67 of f 394,85 per leerling. Er was één,
zegge één, bijzondere hoogere burgerschool, de Katholieke te Rolduc, met 223 leerlingen.
welke geen cent subsidie genoot.
In 1920 waren er 95 openbare hoogere burgerscholen met 17.153 leerlingen, die den
publieken kassen kwamen op f 6.751.157,011/2 of op f 393,58 per leerling. Maar toen waren
er reeds 35 bijzondere hoogere burgerscholen met 3.657 leerlingen, die een subsidie genoten
van f 623.649,37 of f 170,52 per leerling. Ook hier is de financieele gelijkstelling dus nog altijd
ver te zoeken, maar het bijzonder onderwijs heeft toch veld gewonnen in den strijd voor
zijn recht.
De laatste wijziging der wetten op het middelbaar en het hooger onderwijs dateert
van 20 Mei 1922, terwijl een nieuwe wet in wording is.
Uit het boven aangehaalde grondwetsartikel 192 blijkt wel, dat er wellicht nog lang.
en hevig gestreden zal moeten worden, voor het bijzonder middelbaar en gymnasiaal onderwijs.
de plaats inneemt, die het toekomt, maar zijn voorstanders blijven niet in gebreke; daarvoor
is hun zaak te rechtvaardig.

Het Hooger Onderwijs
In 1898 bezat ons land één bijzondere Universiteit, n.l. die op Gereformeerden grondslag
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te Amsterdam,
Amsterdam, welke
D~ voorstanders
voorstanders
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ven in guldens
________
L__
_____
I
I
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Gemiddelde
uitgaven per
jaar en per student in guldens
guldens

21J
2IJ
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- -

7.948,69
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.. _--
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6 3,73
23
2363,73

I

I
I

I 307,27
13°7,27

I

2021
2021.34
,34

-

37,85

153
1 53 1
1 ,43
1406,53

--
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Amsterdam
I Amsterdam
(Gemeentelijke)
(Vrije)
(Gemeentelijke

I
I
I

704,09
7°4,°9

--

37,85
85
37,

aantallen studenten
studenten omvatten
omvatten alleen
alleen die
die stu
stuj~nten,
w.!lke voor
v;,or alle
alle less:n
less!nwaren
wareningeschreven.
ingeschreven.
De aantallen
Senten, welke

aan, dat het zóó niet
Gelukkig breekt meer en meer het inzicht
inzichtbbaan,
niet langer
langer kan. Het
Het bijzonder
bijzonder
hooger
onderwijs zal
de toekomst
toekomst den
den steun
steunmoeten
moetenkrijgen,
krijgen, waarop
waarop het
het aanspraak
hooger onderwijs
zal in de
aanspraak heeft.
Vermeerdering van
brengen: er
er is
is in
in ons
onsvaderland
vaderland aan openVermeerdering
van uitgaven
uitgaven behoeft
behoeft dat
dat niet mee te brengen:
457
1898-1923.
18981 923.

I 5*
15*

baar hooger
hooger onderwijs
onderwijsteteveel,
veel, wat
wat er
er aan
aan bijzonder
bijzondertete weinig
weinig is.
is. 't't Is
baar
Isdus
dusduidelijk,
duidelijk, welken
welken
weg het op moet.
weg
moet.
Laat ik
ik besluiten
Laat
besluiten in den
den majeurtoon.
majeurtoon. Er
Er is
is reden
reden voor!
voor!
In de kwarteeuw,
kwarteeuw, die
achter ons ligt, zijn
zijn er hier
hier te
te lande
lande op
op onderwijsgebied
onderwijsgebied zoo
zoo vele
vele
die achter
en zoo
zoo voortreffelijke
voortreffelijke hervormingen
stand gekomen,
gekomen, dat in andere
andere landen
landen met
met gemengde
gemengde
hervormingen tot
tot stand
bevolking
de moeilijke
moeilijke onderwijsproblemen,
onderwijsproblemen, welke
daar vrede
eenbevolking talloos
talloos velen,
velen, die de
welke ook
ook daar
vrede en eendracht
tot oplossing
oplossingzoeken
zoekente te
brengen,
elkander
voorhouden:
Hollandiadocet!
docet!111)
dracht verstoren, tot
brengen,
elkander
voorhouden:
Hollandia
Inderdaad,
de gezegende
gezegende regeering
regeering van
van
Inderdaad, wat
wat het
het onderwijs
onderwijs betreft,
betreft, zag
zag ons land onder de
H. M. Koningin WILHELMINA,
WILHELMINA, Gode
Godezijzijdank!
dank!reeds
reedsvoor
vooreen
eengoed
goeddeel
deelin
in vervulling
vervulling gaan het
woord, dat H. M.
M. de
de Koningin-Weduwe-Regentes,
Koningin-Weduwe-Regentes, in
in de
de Proclamatie
Proclamatie van
van 3o
30 Augustus
Augustus 18ga
189&
neerschreef: „Het
"Het zij
zij groot
grootininalles,
alles,waarin
waarinook
ookeen
eenklein
kleinvolk
volkgroot
grootkan
kanzijn!"
zijn!"
leert ons
I) Holland
I)
Holland leert
ons!!

4 58

HOOFDSTUK VII.
GELD~
GELD-

EN BANKWEZEN. -- VOLKSWELVAART.

VAN HET
DE FINANCIËN VAN
HET RIJK
DOOR
DOOR
PROFESSOR
MR.
DR.
ANT. VAN GIJN,
PROFESSOR
MR.
DR.
ANT.
Tweede Kamer der
Lid van
van de
de Tweede
der StatenStaten-Generaal;
Oud-Minister
van Financiën.
Generaal; Oud
-Minister van

D
D

e Troonrede,
Troonrede, waarmede
waarmede de
de jonge
jonge Koningin,
Koningin,die
dieeen
eenpaar
paarweken
wekentetevoren
vorenteteAmsterdam
Amsterdam
was ingehuldigd,
voor
dede
eerste
maal
Sept.1898
1898
voor
eerste
maaldedeStaten-Generaal
Staten-Generaalopende,
opende,
was
ingehuldigd, op
op 1515Sept.
zwijgt
omtrent de
de financiën
financiën des
deslands;
lands;ook
ookinindie
dievan
vanhet
hetvolgende
volgendejaar
jaarwordt
wordteen
een
zwijgt omtrent
financieele paragraaf
financieele
paragraaf niet aangetroffen.
aangetroffen.
De jaren,
jaren, waarin
waarin de Koningin-Moeder
Koningin-Moeder als
als Regentes
Regentes het
hetKoninklijk
KoninklijkGezag
Gezaghad
hadwaarwaargenomen,
tijden van
van de
de
genomen, waren
waren gunstige
gunstige jaren
jarengeweest
geweestvoor
voorde
de financiën
financiën des
des Rijks.
Rijks. Na
Na de tijden
Indische
baten, die
die inin1878
1878
voor
laatst
vloeiden,waren
warenjaren
jarengekomen,
gekomen,waarin
waarin de
de
Indische baten,
voor
hethet
laatst
vloeiden,
financiën
bijzondere zorg
bijzonder de aandacht
aandacht trokken. Het was
was toch
toch na
nahet
het
financiën bijzondere
zorg vereischten
vereischten en bijzonder
vervallen van
van die
de gewone
gewonejaarlijksche
jaarlijksche
vervallen
die baten
baten moeilijker
moeilijker geworden,
geworden, om
om alle uitgaven
uitgaven door de
inkomsten
dekken en in
in 1879
1879brak
brak een
eentijdperk
tijdperk aan
aan van
van levendigen
levendigen strijd
strijd over
overde
devraag,
vraag,
inkomsten te dekken
welke
uitgaven men,
men,als
alszijnde
zijndevan
van„buitengewonen"
"buitengewonen"aard,
aard,desnoods
desnoodsdoor
doorleening
leeningdekken
dekken
welke uitgaven
Maar in het
het begin
begin van
van het
hetlaatste
laatste decennium
decennium van
van de
de19e
1geeeuw
eeuwverflauwde
verflauwdedie
diestrijd,
strijd,
mocht. Maar
omdat
dedekosten
vanvan
de de
- trouwens
trouwens niet
niet talrijke
"productieve"
omdat het
het mogelijk
mogelijkbleek
bleekook
ook
kosten
talrijke- „productieve"
werken,
toen werden
werden uitgevoerd.
uitgevoerd. uit de
de gewone
gewone middelen
middelen tetebetalen.
betalen.De
Deopvolgende
opvolgende
werken, die
die toen
Ministers
Financiën PIERSON en SPRENGER
VAN EIJCK
ElIeK konden
wijden aan
aan hervorhervorSPRENGER VAN
Ministers van Financiën
konden zich wijden
mf;.ermodernen
modernenvoet
voetbrachten,
brachten,hervormingen,
hervormingen,die
dieniet
nietgepaard
gepaard
mingen,
dieons
onsbelastingstelsel
belastingstelselop
opmeer
mingen, die
behoefden
- integendeel
integendeelzelfs
zelfsinintotaal
totaaleen
een
behoefden te
te gaan
gaan met
met de
de oplegging
opleggingvan
vanzwaardere
zwaarderelasten,
lasten,
kleine verlichting
verlichting brachten.
brachten. Teleurstelling
opbrengst van een
een nieuwe
nieuwe belasting
belasting
kleine
Teleurstelling omtrent
omtrent de
de opbrengst
het eerste
eerste jaar
jaar had dan weleens
weleens een
een klein
klein tekort
tekort tengevolge,
tengevolge, maar
maar in
in het
hetalgemeen
algemeen was
washet
het
in het
bezwa~rlijk de beide einden
einden bijeen
bijeen te
te brengen,
brengen,waarbij
waarbij echter
echter moet
moetworden
wordenopgemerkt
opgemerktdat
dat
niet bezwaarlijk
de mogelijkheid
mogelijkheid van conversie van een groot
groot deel
deel der
der staatsschulden
staatsschulden in
in eene
eene van
van lagere
lagere rentetype
rentetype
1895/96 er
erzeer
zeertoe
toebijdroeg,
bijdroeg,om
omhandhaving
handhavingvan
vanhet
hetevenwicht
evenwichtgemakkelijker
gemakkelijkertetemaken.
maken.
in 1895/96
Al strekte
Koninklijke Boodschappen, welke de jonge
jonge Koningin
Koningin
AI
strekte dan
dan ook een der eerste Koninklijke
September 1898
1898 teekende,
teekende, ten
ten geleide
geleidevan
vaneen
eenwetsontwerp
wetsontwerptot
totversterking
versterking der
der middelen
middelen
op 8 September
eenige tonnen
tonnen gouds,
gouds,dat
datvoorstel
voorstel(een
(eenkleine
kleineverhooging
verhoogingvan
vanden
denGedistilleerdaccijns
Gedistilleerdaccijns
met eenige
betreffende) behoefde
te worden
worden gehandhaafd
gehandhaafd en het
het liet
liet zich
zichdestijds
destijdsniet
nietaanzien,
aanzien,dat
dat
betreffende)
behoefde niet te
rijks een bron
bron van
van groote
groote zorg
zorg voor
voor de
de Vorstin
Vorstin zouden
zoudenworden.
worden.Wel
Welsprak
sprakde
de
de financiën des rijks
M;llioenenrede, welke
van de Kamers
Kamers werd
werd gehouden,
gehouden, van een
een
Millioenenrede,
welke eenige
eenige dagen
dagen na
na de opening van
1899 te
te verwachten
verwachten tekort
tekort van
van ff 1.5
millioen -datdat
door
genoemdeversterking
versterkingder
der
over 1899
1.5 millioen
door
dede
genoemde
middelen gedeeltelijk
gedeeltelijk zoude worden
worden opgeheven,
opgeheven, doch
doch ininwerkelijkheid
werkelijkheid was
was de
deeerste
eerstefiscale
fiscale
middelen
welke de
de onderteekening
onderteekening WILHELMINA draagt,
draagt, er
afschaffing van lasten, t.w.
t.W. van
van
wet, welke
er eene tot afschaffing
rechten,, welke
welke het
het Rijk
Rijk hief
hief voor
voor het
het gebruik
gebruik van
van wegen,
wegen, kanalen,
kanalen, havens,
havens, sluizen
sluizenen
enbruggen
bruggen
de rechten
met
met ingang
ingang van
van 1 Mei 1900.
1900. Deze
Deze vermindering
vermindering van
van lasten
lasten vond geen
geen vol
vol tegenwicht
tegenwicht in
in de
de
dien zelfden
zelfden datum
datum van
van de
dereeds
reedseen
eenpaar
paarjaar
jaar te
te voren
voren aangenomen
aangenomen verhooging
verhooging
invoering op dien
van het
het zegelrecht
zegelrecht op
op effecten.
effecten.
list te
de Millioenenrede
Millioenenrede van
van het
hetjaar
jaar 1900
1900werd
werddan
danook
ookbes
beslist
te kennen
kennen gegeven,
gegeven, dat
dat de
de
In de
461
461

financieele
noemen, alal werd
werdererbijgevoegd,
bijgevoegd,dat
datversterking
versterkingvan
vandede
financieele toestand
toestand gunstig
gunstig was
was te noemen,
inkomsten onmisbaar zoude zijn tot dekking van
van nieuwe
nieuwe uitgaven,
uitgaven, en
en wijl
wijl de
dejongste
jongstetoeneming
toeneming
der middelen
middelen abnormaal
abnormaal leek.
leek.
De nieuwe
nieuwe eeuw
eeuw begon
begon dus
dus goed,
goed, tetemeer,
meer,omdat
omdatde
detroonrede
troonredeeen
eenzelfde
zelfdeopgewekt
opgewekt
geluid omtrent
omtrent de Indische
Indische financiën
financiën liet
liet hooren.
hooren.
echter niet
niet uitblijven;
uitblijven; zij
zij kwam
kwam langzamerhand
langzamerhand onder
onder den
den invloed
invloed
Een ommekeer zoude echter
van de kosten
kosten van
van de
de onderwijskwestie,
onderwijskwestie, van de
de sociale
sociale wetgeving
wetgeving en
en van
vande
dedefensie.
defensie.
van
PIERSON-GOEMAN BORGESIUS
(1897-1901)
BORGESIUS
(1897-1901) waren, naast een wijziging
Onder het kabinet PIERSON-GOEMAN
van
Onderwijswet, de Ongevallenwet
Ongevallenwet en een
een nieuwe
nieuwe Militiewet,
Militiewet, voorts
voorts de
deKinderwetten
Kinderwetten
van de Onderwijswet,
Gezondheids- en Woningwetten
voordien
dientijd
tijden de GezondheidsWoningwetten tot
totstand
standgekomen,
gekomen,die
dietetezamen
zameneen
een- voor
onbelangrijke verhooging
uitgaven voorspelden. Voor het
het nieuw-opgetreden
nieuw-opgetreden Kabinet
Kabinet
niet onbelangrijke
verhooging der
der uitgaven
KUYPER was
was dit in
in zooverre
zooverre geen
geen onderwerp
onderwerp van
van groote
groote zorg,
omdat het zich de
de tot
tot standstandKUYPER
zorg, omdat
fiscale wet,
wet, welke
welke zij,
zij,ook
ookafgezien
afgezienvan
vande
dedaaruit
daaruitteteverkrijgen
verkrijgeninkominkombrenging dacht van een fiscale
sten, wenschelijk
wenschelijk achtte
achtte t. w.
w. eene
eene wijziging
wijzigingvan
vanhet
hettarief
tariefvan
vaninvoerrechten
invoerrechtenter
terbevordering
bevordering
nationalen arbeid.
arbeid. Al kwam
kwam echter die
die wet
wet niet tot stand, en al leidde de
de stijging
stijging der
der
van den nationalen
uitgaven, o.a. door
door de
de genoemde
genoemde nieuwe
nieuwe wettelijke
wettelijke regelingen,
regelingen, telken
telken jare
jare tot
tot het
hetramen
ramen van
van
uitgaven,
wederolp. flink gingen
grootere
eenkleine
kleineinzinking
inzinking in
in 1901 - wederom
grooteretekorten,
tekorten,dedemiddelen,
middelen,die
die- nanaeen
stijgen, behoedden
behoedden toch de
de Schatkist
Schatkist in
in de
de jaren
jaren 1902-1905
1902-1905 voor
tekorten op den
den gewonen
gewonen
voor tekorten
ja leverden
leverden meestal
meestalbelangrijke
belangrijke overschotten.
overschotten.
dienst, ja
Niettemin was
was bij
bij de
de verkiezingen
verkiezingen van
van het
het jaar
jaar 1905
1905 de
de meening
meening algemeen,
algemeen, dat
dat een
een
Niettemin
versterking van 's Rijksmiddelen niet zoude kunnen worden gemist,
gemist, gelet
gelet vooreerst
vooreerst
beduidende versterking
op de
de tot
totstand
standgekomen
gekomengelijkstelling
gelijkstellingvan
vandederijkssubsidiën
rijkssubsidiënvoor
voorhet
hetopenbaar
openbaaren
envoor
voorhet
hetbijbijzonder onderwijs, maar
maar meer nog op de
de wenschelijkheid,
wenschelijkheid,om
omvoor
voorde
deinvaliden
invalidenen
enoude
oudearbeiders
arbeiders
eene
verzekering tot
hetzijblijvend,
blijvend,hetzij
hetzijinineen
eenlang
langovergangsovergangseene verzekering
totstand
standtetebrengen,
brengen,welke
welke- hetzij
tijdperk -belangrijke
belangrijkeoffers
offersvan
vandedeschatkist
schatkistzoude
zoudevorderen.
vorderen.De
Departijen,
partijen,die
dievoor
voorhet
hetbehoud
behoud
tijdperk
van
de bestaande
bestaande handelspolitiek
handelspolitiek pleitten,
pleitten, zagen
zagen dan
dan ook
ook de
denoodzakelijkheid
noodzakelijkheid in
in om,
om, met
met
van de
meer of minder
minder nauwkeurig
nauwkeurig omschreven
versterking van
middelep, door
door herheromschreven plannen
plannen tot
tot versterking
van de
de middelen,
vorming der
directe belastingen,
belastingen, voor
kiezers te
te verschijnen.
verschijnen. Samenvoeging
Samenvoeging van
van de
de zoozoovorming
der directe
voor de kiezers
de vermogensbelasting
vermogensbelasting en de
de belasting
belasting van
van
genaamde
gesplitste inkomstenbelasting
inkomstenbelasting - t.W.
genaamde gesplitste
t.w. de
de bedrijfsbedrijfs- en
en andere
andere inkomsten
inkomsten - tot één
één algemeene
algemeene inkomstenbelasting
inkomstenbelasting was
wasdaarbij
daarbij het
het
hoofdpunt.
Aangezien
afloop der
der verkiezingen
verkiezingen voorshands
voorshands de
de tariefsherziening
tariefsherziening van
van de
de baan
baan
Aangezien de
de afloop
schoof,
trad dit
dit denkbeeld
denkbeeld van
van hervorming
hervorming onzer
onzer belangrijkste
belangrijkste directe
directe belastingen
belastingen meer
meer op
op
schoof, trad
den voorgrond, waartoe
waartoe ook
het parlement
parlement opging,
opging,
ook bijdroeg
bijdroeg de
de waarschuwende
waarschuwende stem,
stem, welke uit het
meer en meer
meer officieel
officieel wordende splitsing
splitsing van
van de
de uitgaven
uitgaven in
ingewone
gewoneen
enbuitenbuitendat men bij de meer
gewone (welke
(welke desnoods door leening
leening gedekt
gedekt mogen
mogen worden),
worden), rekening
rekening behoorde
behoorde te
te houden
houden
gewone
niet
in de
begrootingscijfers
uitingkomende
komendelasten,
-lasten,
welke
toekomstworden
worden
met de -niet
in de
begrootingscijfers
tottotuiting
welke
opop
dede
toekomst
geschoven.
werd bij
bij die gelegenheid
gelegenheid in het
het bijzonder
bijzonder op
op de
de werking
werking der
der SpoorwegSpoorweggeschoven. Gedoeld werd
overeenkomsten
geen voldoende
voldoendewaarborgen
waarborgen geven,
geven,dat
datbij
bijeventueele
eventueelenaasting,
naastin&,
overeenkomsten van
van 1890, die geen
waartoe de
Staat onder
onder zekere
zekere omstandigheden
omstandigheden verp
verplicht
kan worden,
worden, de waarde
waarde van het
het te
te
waartoe
de Staat
li cht kan
overeenstemming is
is met
met de
de tegelijkertijd
tegelijkertijd over
over te
te nemen
nemenschulden.
schulden.
verkrijgen object eenigszins
eenigszins in overeenstemming
Van 1906 tot 1914, toen zij ten slotte tot
tot stand
stand kwam,
kwam, is
is de
de hervorming
hervorming van
van de
debelasting
belasting
op het inkomen
inkomen niet van het
het tapijt
tapijt geweest.
geweest. Zoowel
Zoowel voor
voor het
het Kabinet
Kabinet dat
dat in
in 1905
1905optrad,
optrad, als
als

62
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Voor
dat, hetwelk
hetwelkdit
ditinin1908
1908
verving,is isdede
totstandbrengingeen
eenvoortdurend
voortdurendonderwerp
onderwerp
voor dat,
verving,
totstandbrenging
van
Van zorg
zorg geweest,
geweest, alalkwam
kwam dan
dan ook,
ook,na
nahet
hetoptreden
optredenvan
vanlaatstgenoemd
laatstgenoemdkabinet,
kabinet,de
defiscale
fiscale
wijziging
wijziging van
van het
het Tarief,
Tarief, welke
welke tevens
tevens den
den dienst
dienstmoest
moestbewijzen
bewijzenden
dennationalen
nationalenarbeid
arbeid tete
bevorderen,
weer op den
b~vorderen, tegelijkertijd
tegelijkertijd weer
denvoorgrond.
voorgrond.
en het
het
voortdurende uitbreiding
uitbreiding van de
de staatswerkzaamheid
staatswerkzaamheid op
De voortdurende
op bijna
bijna elk gebied en
to~nemend inzicht
inzicht omtrent
omtrentde
devermoedelijke
vermoedelijkekosten
kostenvan
vande,"door
de, dooralle
allepartijen
partijenin
ineen
eenofofanderen
anderen
tonnemend
wettelijke zorg
zorg voor
voor invalide en
en oude
oude arbeiders,
arbeiders, gaven
gaven aan
aan de
de beide
beidebelangbelangvorm gewenschte, wettelijke
rijke
middelen
tot
versterking
van
de
rijksinkomsten,
die
langen
tijd
als
alternatief
waren
rijke middelen tot versterking van de rijksinkomsten, die langen tijd als alternatief waren
b~schouwd,
financieele plannen
plannen van
kabinet, dat
1913 aan
aanhet
hetbewind
bewindbleef,
bleef,
beschouwd, in
in de financieele
van het
het kabinet,
dat tot 1913
een plaats
plaats naast
naast elkaar.
den uitbouw
uitbouwvan
vande
deArbeidersverzekeringswetgeving
Arbeidersverzekeringswetgeving
.een
elkaar. Evenals
Evenals die van den
vorderde echter
totstandbrenging van
beide groote
groote belastingwetten
belastingwetten veel
veel tijd,
tijd, eerst
eerst
vorderde
echter de
de totstandbrenging
van de
de beide
binnen de departementale
departementale muren,
muren, later
later in
in de
devolksvertegenwoordiging,
volksvertegenwoordiging, zoodat
zoodat de
deSchatkist
Schatkist
binnen
van de eene,
eene, noch
noch van
van de
de andere
andere de
de gevolgen
gevolgen ondervond.
ondervond. Een
Eenpaar
paar jaren
jaren lang
lang dreigde
dreigde
noch van
d~, sedert 1904 in werking
werking getreden
getreden ongevallenverzekering
ongevallenverzekering een
een onverwachte
onverwachte lastpost
lastpost te
te worden,
worden,
de,
doch op den
den duur
duur bleek
bleekextra-hulp
extra-hulpuit
uitdedeschatkist
schatkistaan
aandedeRijksverzekeringsbank
Rijksverzekeringsbank toch
tochniet
niet
noodig.
Inmiddels
de bestaande
bestaande middelen,
middelen, afgezien
afgezien van
van een
eenkleine
kleineinzinking
inzinkinginin
Inmiddels zetten echter de
buiten den
den invloed
invloedbleef
bleefvan
vande
decrisis,
crisis,welke
welkezich
zichininhet
hetnajaar
najaar
het jaar
jaar 1908, toen ons land niet buiten
van 1907
1907 in Amerika
Amerika voordeed,
voordeed, doch ook in Europa
Europa zich sterk
sterk deed
deed gevoelen,
gevoelen, hun
hun sterk
sterk opopvan
waartsche
Niettegenstaande dan
de rijksuitgaven,
rijksuitgaven, door
door de
de uitbreiding
uitbreiding
waartsche beweging
beweging voort.
voort. Niettegenstaande
dan ook de
de staatswerkzaamheid
staatswerkzaamheid in velerlei
velerlei richting,
richting, jaarlijks
jaarlijks met tot
tot dusver
dusverongekende
ongekendebedragen
bedragen
van de
stegen, bleek het mogelijk,
mogelijk, om met
met de
de heffing
heffing van
van io
10opcenten
opcentenop
opde
deVermogensVermogens-enenBedrijfsBedrijfsbdastingen (voor
eerst over
over het
hetbelastingjaar
belastingjaar 1906/07
1906/07 en
endaarna
daarna over
over de
dejaren
jaren 1909/10
1909/10
belastingen
(voor het
het eerst
tot en met 1913/14),
1913/14), met
meteen
eenkleine
kleineverhooging
verhoogingvan
vande
deRegistratierechten
Registratierechten en
envan
vande
deSuccessieSuccessierechten -en en
gedurende
enkel
jaardoor
dooreenige
eenigemillioenen
millioenenteteontleenen
ontleenenaan
aaneen
eenverhooging
verhooging
rechten
gedurende
eeneen
enkel
jaar
van den gedistilleerd-accijns
gedistilleerd-accijns (welke op den
den duur
duur ten
ten goede
goedekwam
kwamaan
aan het
hetfonds
fondstot
totverlaging
verlaging
van
in bijna
bijna alle
alle jaren
jaren tot
tot somtijds
somtijdsvrij
vrij belangrijke
belangrijke overschotten
overschotten op
opden
den
densuikeraccijns)
suikeraccijns) 1) in
van den
gewonen
komen. Slechts
Slechts de
de jaren
jaren 1908
1908 en
en (in
(in veel
veelmindere
mindere mate)
mate) 1909
1909gaven
gaveneen
een
gewonen dienst
dienst te
te komen.
tekort
te
zien
tengevolge
van
de
zooeven
vermelde
conjunctuur
crisis.
tekort
tengevolge van de zooeven vermelde conjunctuur crisis.
Van de drie
drie uit financieel
financieel oogpunt belangrijkste
belangrijkstewetten,
wetten, aan
aanwelke
welkein
inde
de jaren
jaren1906-1914
1906-1914
door Regeering
Regeering en Parlement
Parlement werd
werd gewerkt:
gewerkt: n.l.
n.l. de
degroote
grooteSociale
SocialeVerzekeringswetten,
Verzekeringswetten,dede
door
Algemeene
Inkomstenbelasting en
bereikten alleen
beide eersten
eersten den
den eindeindAlgemeene Inkomstenbelasting
en de
de Tariefwet, bereikten
alleen de
de beide
1)
Hetwas
was
in 1909
de bedoeling
gedistilleerd-accijnsdoor
doordedeverhooging
verhoogingvan
van ff 63
I) Het
n.l.n.1.
in 1909
de bedoeling
omom
watwat
de de
gedistilleerd-accijns
op ff 90
voren, van
van het
hettweede
tweedejaar
jaar der
der verhooging
verhoogingaf
aftetegoed
goedteteschrijven
schrijvenaan
aaneen
een
gomeer
meer zoude
zoude opbrengen dan te voren,
fonds, dat
dat later
later zoude
zoude moeten
moetenstrekken
strekkenom
omhet
hettijdelijk
tijdelijkverlies,
verlies,in
ingeval
gevalvan
vaneen
eenflinke
flinkeverlaging
verlagingvan
vanden
densuikersuikeraccijns
te verwachten,
verwachten, tetekunnen
kunnendekken.
dekken.DeDe
meer-opbrengstvan
vanhet
hetgedistilleerd
gedistilleerdwas,
was, tengevolge
tengevolgevan
vandede
accijns te
meer-opbrengst
'Overigens
zeer heugelijke
heugelijke afname
afname van
van het
hetverbruik,
verbruik, veel
veel minder
minder dan
dan verwacht
verwacht werd.
werd. Toch
Tochbevatte
bevattehet
hetbebeoverigens zeer
doeldefonds
- meestal het
- bij het
hetbegin
beginvan
van den
denoorlog
oorlog f 14.6
1 4.6 millioen. Bij de instelling
instelling
doelde
fonds—
het Suikerpotje
Suikerpotje genaamd
genaamd—bij
van het Leeningsfonds
einde1914
1914isisde
de suikeraccijns,
suikeraccijns,voorzoover
voorzoover aan
aan de
de algemeene
algemeene middelen
middelenten
tengoede
goedekomende,
komende,
Leeningsfonds einde
van
f 27 tot
van!
tot!f 22.5o
22.50 per
per Zoo
100 Kilo
Kilo verlaagd
verlaagd en
enzijn,
zijn,om
omhet
het daaruit
daaruit voortvloeiende
deficittetedekken,
dekken,de
destortingen
stortingen
voortvloeiende deficit
iinn het suikerfonds gestaakt.
gestaakt. De
De suikeraccijns
suikeraccijns werd
werd echter
echter voorshands
voorshands praktisch
praktisch niet
niet lager,
lager, wijl
wijler
erop
ophet
hetlagere
lagere
tarief 20 opcenten werden geheven
gelieven ten
tenbate
batevan
vanhet
hetleeningfonds.
leeningfonds.noodra
Zoodradedeheffingen
heffingenten
tenbehoeve
behoevevan
vanhet
het
(zie bldz.
bldz.469)
469)zal
zaldedesuikeraccijns
suikeraccijnsautomatisch
automatisch dalen
dalen op
op ff 22.50.
22.5o.
leeningfonds niet meer noodig zullen zijn (zie
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paal; het ontwerp-Tariefwet werd, wederom
wederom als
als gevolg
gevolg van
van den
den uitslag
uitslag der
derverkiezingen
verkiezingen (van
(van
paal;
1913), ingetrokken. De sociale
19I3),
sociale verzekeringswetten
verzekeringswetten kwamen
kwamen reeds
reeds vóór
vóór de
deverkiezing
verkiezingtot
totstand,
stand,
doch de wisse
wisseling
van het
het getijde
getijde bracht
bracht vertraging
vertraging bij
bij de
de invoering.
invoering. De
DeInkomstenbelasting
Inkomstenbelasting
li ng van
werd einde 1914 afgekondigd,
afgekondigd, toen
toen reeds
reeds het aspect
aspect der
der wereld
wereld door
door den
den grooten
grooten oorlog
oorlogbebelangrijk veranderd was.
was.
langrijk
wij den blik terug op
op de
de eerste
eerste 15 jaren, het
Regeering
Slaan wij
het vooroorlogsche tijdperk der Regeering
van Koningin
Koningin WILHELMINA, dan
dan treft
treft ons uit
uit het
hetoogpunt
oogpunt der
derfinanciën
financiën slechts
slechts de
desterke
sterke
van
stijging
uitgaven en
en ontvangsten,
ontvangsten, deze
deze laatste
laatste zonder
zonderdat
datbelangrijke
belangrijke nieuwe
nieuwe bronnen
bronnen
stijging van uitgaven
inkomst werden
werden aangeboord.
aangèboord.
van inkomst
181.514.00o en
1898 f 138.556.000,
De gewone
gewone inkomsten,
inkomsten, in
in 18g8
bedroegen in
in 1906 ff 181.514.000
138.556.000, bedroegen
in 1913 ff 223.5
85
millioen,
d.w.z. 61 % van
223.507.000,
een stijging
stijging met
met
millioen, d.w.z.
van de
de opbrengst
opbrengst in
in
07.000 , een
% per jaar
jaar (elk
jaar bij
De gewone
gewoneuitgaven
uitgaven
1898 of ongeveer 3 %
(elk volgend
volgend jaar
bij het
het vorige
vorige vergeleken). De
stegen
maar enkele
dienstjaren 1899-1913
gaven te
te zamen
zamen op
opden
den
stegen maar
enkele millioenen
millioenen minder.
minder. De
De dienstjaren
1899-1913 gaven
gewonen
een overschot
overschot van
van ff 54.156.000. Het nadeelig
nadeelig saldo
saldo der
der buitengewone
buitengewone uituitgewonen dienst een
gaven
bedroeg over de
de genoemde
genoemde 15 jaren f 92.345.
92.345.000
het nadeelig
nadeelig saldo
saldo
gaven en ontvangsten bedroeg
000 en het
der beide diensten
diensten te
te zamen
zamen f 38.189.000, bedrag,
bedrag, dat ruim
ruim gedekt
gedekt werd
werd door
door de
de opbrengst
opbrengst
der
van
eenige leening,
leening, welke
welke in
indat
dattijdperk
tijdperk gesloten
gesloten werd
werd tot
totdekking
dekkingvan
vantekorten
tekorten op
opde
de
van de eenige
staatsbegrooting in haar
haar geheel, t.w.
t.W. de
de 31
% leening
leening van
van 19I1,
52.493.000
1 /2 %
1911, groot nominaal f 52.493.
en reëel
reëel f 50.000.000.
In totaal
totaal werd
werd er
de 15 voor-oorlogsche
voor-oorlogsche regeeringsjaren
regeeringsjaren onzer
Koningin slechts
slechts
In
er in de
onzer Koningin
driemaal
staatsleening aangegaan.
aangegaan. De eerste,
eerste, groot
groot ff 5.426.000, kwam
niet rechtstreeks
rechtstreeks
driemaal eene
eene staatsleening
kwam niet
omloop, doch werd
werd in
in haar
haar geheel
geheel uitgegeven
uitgegeven aan
aan de
de Mij.
Mij.tot
totExploitatie
Exploitatievan
vanStaatsspoorStaatsspoorin omloop,
wegen, ter
ter betaling
betaling der
der door den
den Staat van haar in eigendom
overgenomenspoorweglijn
spoorweglijn LeidenLeidenwegen,
eigendom overgenomen
Woerden. De uitgaven
uitgaven tot
tot dekking,
dekking, waarvan
waarvan deze leening
leening gesloten
gesloten werd,
werd, behooren
behooren tot
tot het
het
Woerden.
dus niet tot
tot het
het tijdperk
tijdperk 1899-1913,
waarop werd gedoeld.
gedoeld.
dienstjaar 1898, dus
1899 1913, waarop
De tweede
tweede leening
leening in
in dit
dit tijdperk
tijdperk gesloten was de 33 %
%leening
leeningvan
van 1905.
1905.Zij
Zij was
was groot
groot
66
.000
ff 42.366.000
(f
opbrengst)
strekte
tot
consolideering
van
het
schatnom.
40.000.000
reëele
opbrengst)
en
strekte
tot
consolideering
van
het
schat42.3
kistpapier,
einde aan
aan Nederlandsch-Indië,
Nederlandsch-Indië, in
in verband
verband met
met de
detoenmalige
toenmalige
kistpapier, uitgegeven
uitgegeven ten
ten einde
economische
inzinking, rentelooze
rentelooze voorschotten
voorschotten te
geven, door
door welke
welke voorschotten,
voorschotten, bij
bijhet
het
economische inzinking,
te geven,
sluiten
van deze
deze leening,
leening, een
een streep
streep werd
werd gehaald.
gehaald. Deze
Dezetransactie
transactie isisbuiten
buitende
debegrooting
begrooting
sluiten van
om geschied.
geschied.
De derde
derde leening
leening was
was de
de bovenvermelde
bovenvermelde van
van 19IO/Il.
Regeering zag zich bij
bij deze
deze
1910/I I. De Regeering
1
gelegenheid genoopt,
rentetype van
van 331 /2
% te
te kiezen,
kiezen, ten
ten einde
einde de
de leening
leening niet
niet te
te
gelegenheid
genoopt, om
om het rentetype
/2 %
vèr beneden
beneden pari
pari te moeten
moeten uitgeven.
uitgeven. Ook
Ookbij
bijdezen
dezenrentevoet
rentevoetwerd
werdnog
nogeen
eenuitgiftekoers
uitgiftekoers
vèr
van 5 %
% beneden
beneden pari
pari noodig
noodig geacht,
gê.acht, koers,
koers, die
die nog
nog tetehoog
hoogbleek,
bleek,om
omeen
eenvlotte
vlotteplaatsing
plaatsing
van
verzekeren. De rentevoet
rentevoet van
van eersterangs
eersterangs obligatiën
obligatiën toch,
kort na de
de conconte verzekeren.
toch, welke
welke in
in 1896, kort
1
versie der 31/2
3 /2 in
in 33%
%staatschuld,
staatschuid,haar
haarlaagste
laagstepunt
punt
bereikt
had,
wassedert
sedertdien
dienregelmatig,
regelmatig,
bereikt
had,
was
zij het zeer
zij
zeer langzaam,
langzaam, opgeloopen, zoodat de 33 %
%schuld,
schuld,welke
welkeop
ophet
hetgunstigste
gunstigsteoogenblik,
oogenblik,
1/2 %
(einde 1895)
(einde
1895) tot
tot 221/2
% boven
boven pari
pari noteerde,
noteerde, in
in 1911
IgIl reeds
reeds onder 84
84 %
% was
was gezakt.
gezakt.
In het
het belastingstelsel
belastingstelsel kwam
kwam in het
het hier
hier bedoelde
bedoelde 15 jarige
jarige tijdperk
tijdperk geen
noemensgeen noemenswaardige
wijziging.
Te
vermelden
valt
slechts
de
invoering
van
progressie
bij
de
Successiewaardige wijziging.
vermelden valt slechts de invoering van progressie bij de Successiebelasting, zij het dan
dan ook
ook voorshands
voorshands op
op een
eenzeer
zeerbescheiden
bescheidenschaal
schaal (19Il).
Zooals echter uit
(1911). Zooals
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het voorafgaande
reeds gebleken
geblekenis,
is, was
was de
de omwerking
van de gesplitste
omwerking van
gesplitste belasting
belasting van
van de
de
het
voorafgaande reeds
inkomsten tot
tot één
éénalgemeene
algemeenerijksinkomstenbelasting
rijksinkomstenbelastinggedurende
gedurendededelaatste
laatstehelft
helftvan
vandit
ditvijftien
vijftien
jarig
tijdperk voortdurend aan de orde
orde en
en deze
deze belangrijke
belangrijke wijziging
wijzigingvond
vondhaar
haareindafdoening
eindafdoening
jarig tijdperk
in het
het eerste
eerste oorlogsjaar.
oorlogsjaar.
Alvorens
van het
heteerste
eersteder
dertijdvakken,
tijdvakken, waarin
waarin de
dekwarteeuw
kwarteeuw van
van
Alvorens afscheid
afscheid te
te nemen van
Koningin
WILHELMINA'S regeering
als als
vanvan
zelf
een enkel
enkel
Koningin WILHELMINA's
regeering
zelfteteverdeelen
verdeelenvalt,
valt,moge
moge nog
nog met een
woord melding worden gemaakt
gemaakt van het sedert 1906
1906 opluikende
opluikende streven
streven om
omde
destaatsbegrooting
staatsbegrooting
niet slechts te
te doen
doen beantwoorden
beantwoorden aan
aan de
de eischen,
eischen,welke
welkedaaraan
daaraan zijn
zijn te
te stellen,
stellen,opdat
opdatzij
zijdede
basis
een behoorlijk
behoorlijk po
politieke
comptabele controle
controle op het
hetrijksfinanciewezen,
rijksfinanciewezen,
basis vorme
vorme van een
li tieke en comptabele
doch
haar tevens
tevens dienstbaar
dienstbaar te
maken aan
aan het
het verkrijgen
verkrijgen van een
een beter
beter overzicht
overzicht omtrent
omtrent
doch haar
te maken
den
werkelijken financieelen
voetspoor van de
de groote
groote gemeenten
gemeenten
den werkelijken
financieelentoestand
toestanddes
des Rijks.
Rijks. Op
Op het voetspoor
ging ook het Rijk
Rijk er toe over
over de
de uitgaven
uitgaven en
eninkomsten
inkomstenvan
vanbelangrijke
belangrijke bedrijven
bedrijven als
als Posterijen,
Posterijen,
Telegrafie
Artillerie-inrichtingen, de
de algemeene
algemeenestaatsstaatsTelegrafie en
en Telefonie, de Artillerie-inrichtingen,
de Rijksmunt
Rijksmunte.d.
e.d. uit de
begrooting
lichten en,
en, volgens
volgens bij
bij de
dewet
wetgestelde
gestelderegels,
regels,in in
afzonderlijkebegrootingen
begrootingen
begrooting te
te lichten
afzonderlijke
op te nemen,
nemen, wier
wier verband
verband met
met de
de algemeene
algemeene begrooting
begrooting berust
berust op
op de
de uitkomsten
uitkomsten van
van eene
eene
bij
bedrijven gevoerde
gevoerde commercieele
commercieele boekhouding.
boekhouding. Bij de
de wet
wetop
opdedeStaatsbedrijven
Staatsbedrijvenvan
van
bij die bedrijven
1912
algemeene regelen
regelen ter zake
zake vastgelegd.
vastgelegd. De tweede
tweede stap
stap in
indezelfde
dezelfderichting:
richting:
1912 werden
werden de algemeene
het schoeien van de geheele staatsbegrooting
staatsbegrooting op
op den
den voet
voet van een begrooting
begrooting van
van baten
baten en
en lasten
lasten
in plaats
plaats van eene van
van inkomsten
inkomsten en
en uitgaven
uitgaveniningeld,
geld,werd
werdgedurende
gedurendededeeerste
eersteoorlogsjaren
oorlogsjaren
voorbereid,
van een
een wetsontwerp,
wetsontwerp, dat
dat
voorbereid, doch
doch kwam
kwam voorshands
voorshands niet
niet verder
verder dan
dan de
de indiening van
onbehandeld bleef.
onbehandeld
15 jarige
jarige tijdperk
tijdperk der
der behandelde
behandelde kwarteeuw
kwarteeuw gezegd
gezegd worden,
worden, dat
dat
Kan
van het
tiet eerste
eerste 15
Kan van
een was
was van
van betrekkelijke
betrekkelijke rust op
op financieel
financieel gebied,
gebied, het
hettijdperk
tijdperk dat
dat met
methet
hetdienstjaar
dienstjaar
het er een
1914
jaren van
van de
deeerste
eerste
1914 aanbrak,
aanbrak,vindt
vindtternauwernood
ternauwernoodzijns
zijnsgelijke
gelijkeininde
de meest
meest bewogen jaren
helft der 19e
1ge eeuw.
eeuw. Van
Van den
deneersten
eerstendag
dagder
dermobilisatie
mobilisatiein
inJuli
Juli1914
1914isisde
deSchatkist
Schatkistmet
metgetallen
getallen
gaan
voren in
in het
hetzelfde
zelfdezakelijke
zakelijkeofoftijdsverband
tijdsverbandals
alsfantastisch
fantastischzouden
zoudenhebben
hebben
gaan werken, die te voren
gegolden.
In enkele
enkele weken
weken werden
werdenbedragen
bedragen uitgegeven,
uitgegeven,als
alstot
totdusverre
dusverrevoldoende
voldoendewaren
waren
gegolden. In
behoeften van
van vele
vele maanden.
maanden. De
Degetallen,
getallen,welke
welkemen,
men,zelfs
zelfsnanaeen
eenpaar
paaroorlogsmaanden
oorlogsmaanden
voor de behoeften
aan het Departement
Departement van
van Financiën
Financiën niet
nietzonder
zonderaarzeling
aarzeling neerschreef,
neerschreef, werden
werden in
involgende
volgende
aan
jaren
weder tot bedragen,
jaren weder
bedragen, die
die bijna
bijna als
alsteteverontachtzamen
verontachtzamenwerden
werdenbeschouwd.
beschouwd.
land is
is van
van de
deeerste
eerstedagen
dagenaf,
af,dat
datenorme
enormeextra-bedragen
extra-bedragenininverband
verbandmet
metden
den
In ons land
oorlogstoestand uit
schatkist gevraagd
gevraagd werden,
scheiding gemaakt
gemaakt tusschen
tusschen de
de uituitoorlogstoestand
uit de
de schatkist
werden, een scheiding
of niet
niet het
hetgevolg
gevolgwaren
warenvan
vande
debuitengewone
buitengewoneomstandigomstandiggaven en de
de ontvangsten,
ontvangsten, welke
welke al of
gaven
(die, welke
welke hiermede
hiermede verband
verband hielden
hielden werden
werden crisisuitgaven
crisisuitgaven en
en -ontvangsten
-ontvangsten genoemd),
genoemd),
heden (die,
scheiding, welke
welke thans,
thans, vier
vier jaar
jaar na
na de
de beëindiging
beëindigingvan
vanden
denoorlog,
oorlog,nog
nógvoortbestaat,
voortbestaat,alal
eene scheiding,
nog voorkomende
voorkomende crisis-uitgaven
crisis-uitgaven tot
tot een
een luttel
luttel bedrag
bedrag gedaald.
gedaald. Ten
Tengevolge
gevolgevan
vandie
die
zijn de nu nog
het mogelijk,
mogelijk, om
om den
den loop
loop der
der financiën
financiën na
na te
te gaan,
gaan, zooals
zooals die
die zoude
zoude zijn
zijn geweest,
geweest,
scheiding is het
indien
indien er
er wegens
wegens de
de crisis
crisis geen
geen bijzondere
bijzondere uitgaven
uitgaventetedoen
doengeweest
geweest
waren
noch
bijzondere
waren
noch
bijzondere
warentoegevloeid.
toegevloeid. Het is
istoch
toch duidelijk,
duidelijk, dat
dat het
het niet
niet mogelijk
mogelijk is,
is, om
om den
dennornorontvangsten waren
ontvangsten
malen dienst van ontvangsten
ontvangsten en uitgaven
uitgaven te
te reconstrueeren,
reconstrueeren, zooals
zooals die
die geweest
geweestware,
ware,indien
indien
malen
in het
hetgeheel
geheelgeen
geenoorlog
oorloguitgebroken
uitgebrokenware.
ware.Ook
Ookdedenormale
normaledoorloopende
doorloopendeuitgaven
uitgavenen
en
er in
invloed gekomen
gekomen van
van de
degroote
grooteeconomische
economischegebeurtenissen,
gebeurtenissen,
ontvangsten zijn sterk onder den invloed
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ûch vanaf
vanaf Aug.
Aug. 1914
1914tot
totheden
hedeninindedegeheele
geheelewereld
wereldtengevolge
tengevolgevan
vanden
den
volkerenkrijg
welke zich
volkerenkrijg
deden en doen
doen gevoelen.
gevoelen.Aanvankelijk
Aanvankelijk is wel een poging
poging gedaan,
gedaan, om
om den
den invloed
invloedvan
vande
deoorlogsoorlogs·crisis op
op de
de gewone
gewoneontvangsten
ontvangstenin
incijfers
cijferstetebrengen
brengenen
enhet
hettekort
tekortdaarop
daaropals
alscrisis-uitgaven
crisis-uitgaven
crisis
te boeken -de de
totale
crisisdienst
derder
jaren
totale
crisis dienst
jaren1914
1914enen1915
1915isisdientengevolge
dientengevolgemet
met_E
::1: f 12
I2 millioen
millioen
ontvangsten belast
belast - maar
maar reeds
hiermede opgehouden.
opgehouden.
reeds spoedig is hiermede
aan gedorven ontvangsten
Wij willen
willen hier
hier eerst
eerst kortelings
kortelings het
het crisis-financiewezen
crisis-financiewezen in
in oogenschouw
oogenschouw nemen
nemen om
om
Wij
vervolgens de
geschiedenis van
van het
het normale
normale financiewezen
financiewezen over
over het
het tijdperk
tijdperk 1914-1923
1914-1923
vervolgens
de geschiedenis
voort te
te zetten.
zetten.
Wij meenen te kunnen
kunnen zeggen, dat
datvan
vande
dekleinere,
kleinere,neutraal
neutraal gebleven
gebleven landen
landenniet
nietéén
één
Wij
groote uitgaven
uitgaven als
als direct gevolg
gevolg van
van den
den oorlog
oorlog heeft
heeft gehad
gehadals
als Nederland.
Nederland.Er
Erkan
kanverschil
verschil
zóó groote
meening bestaan
bestaan of,
of, met
met name
name voor
voor het
hetbehoud
behoudvan
vande
dephysieke
physiekevolkskracht,
volks kracht, niet
niet veel
veel
van meening
uitgegeven, dan
danbij
bijeen
eenrationeeler
rationeeler systeem
systeem van
van zorg
zorgware
ware noodig
noodiggeweest,
geweest,maar
maarinin
meer isis uitgegeven,
-elk
gevalbracht
bracht reeds
reeds onze
onzeligging,
ligging,aan
aande
delandzijde
landzijdegeheel
geheelingesloten
ingeslotendoor
dooroorlogvoerenden,
oorlogvoerenden,
elk geval
·en ten westen en ten noorden aan de zee, welke de
de beide voornaamste zeemogendheden
scheidde,
.en
zeemogendheden scheidde,
dat de
de neutraliteitsbewaring
neutraliteitsbewaring ons zeer zware
zware lasten
lasten oplegde. Nederland
Nederland kan
kan echter
echter met
met
mede, dat
wijze, waarop
waarop het de
de enorme
enorme lasten
lasten door
door en
en tengevolge
tengevolge van
van den
denoorlog
oorloggefinancierd
gefinancierd heeft,
heeft,
de wijze,
dag komen.
komen. Al
Al is
is er
er wellicht,
wellicht, naar
naar het oordeel
oordeelvan
van sommigen,
sommigen,niet
nietzooveel
zooveelbelasting
belasting
voor den dag
-geheven
tot dekking
dekking dier
dier uitgaven,
uitgaven, als
als mogelijk
mogelijk en
en wenschelijk
wenschelijk geweest
geweestware,
ware, er
erisistoch
tochvoorvoorgeheven tot
.zeker
geen sprake
sprake geweest
geweest van
van een
een zorgeloos
zorgeloos op
opde
detoekomst
toekomstschuiven.
schuiven.
zeker geen
maanden na het
het uitbreken
uitbreken van
van den
den krijg
krijg werden
werden de
deeerste
eerstemaatregelen
maatregelen
Reeds enkele maanden
-genomen
voor een
een leening
leening van
van f 275
li datie van
275 millioen
millioen tot
tot conso
consolidatie
van de
de vlottende
vlottende schuld
schuld tot
tot
genomen voor
dusverre aangegaan
mobilisatie, voor
voor de
de ontvangst
ontvangst der
der Belgische
Belgischevluchtelingen
vluchtelingenenen
dusverre
aangegaan voor
voor de
de mobilisatie,
bijzonderen steun aan
aan hen,
hen, die
die onder
onderden
denoorlogstoestand
oorlogstoestandbijzonder
bijzonder leden,
leden,doch
dochtevens
tevens
voor bijzonderen
om in
in kasgeld
kasgeld voor
voor de
de eerst
eerstvolgende
volgendemaanden
maandentetevoorzien.
voorûen.Maar
Maarwat
wat meer
meer zegt,
zegt, er
erwerden
werden
tevens voorstellen gedaan
gedaan om
betaling
om door
door bijzondere
bijzonderebelastingen
belastingende
degelden
geldentetevinden
vinden voor
voor de betaling
rente en
en aflossing
aflossing op
opzeer
zeerkorten
kortentermijn
termijn(14
(14jaar)
jaar) van
vandie
dieleening.
leening.Voor
Voorzoover
zooverSchrijver
Schrijver
van rente
dezes bekend
bekend is Nederland
Nederland het
het eerste
eerste land
land geweest,
geweest, dat
dat in
in verband
verband met
met de
deoorlogslasten
oorlogslasten tot
tot
·een
versterking van
van zijn
ûjn jaarlijksche
jaarlijksche inkomsten
inkomsten overging
overgingen
enmaatregelen
maatregelennam,
nam,dat
datbinnen
binnen
een flinke versterking
·een
gedelgd. Niettemin
Nietteminwaren
warenvelen
velenniet
niettevreden
tevreden
,een afûenbaren
afzienbaren tijd
tijd de
de extra-uitgaven
extra-uitgaven zouden zijn gedelgd.
met die
die voorstellen.
voorstellen. Een
Eert hevige
hevige strijd
strijd ontbrandde
ontbrandde in
in parlement
parlement en
enpers
persover
overde
devraag,
vraag,ofofniet
niet
het benoodigde
benoodigde geld
geldrechtstreeks
rechtstreeks door
door een
een zware
zware heffing
heffing in eens van de vermogens
vermogens moest
moestworden
worden
gevonden. Het
Heteinde
eindevan
vanden
denstrijd
strijdwas
wasechter,
echter,dat
dathet
hetregeeringsvoorstel
regeeringsvoorstelmet
meteen
eenbelangrijke
belangrijke
meerderheid
werd
aangenomen.
meerderheid werd aangenomen.
De ondervinding
ondervinding in 1911
19II opgedaan,
opgedaan, toen
toen een
een leening
leeningvan
vanslechts
slechts 1/6
van het
het bedrag,
bedrag,
1/6 van
dat
thans benoodigd was, werd
werd uitgegeven
uitgegeven en
en daarvan
daarvan slechts een
een klein
klein deel
deelbij
bijhet
hetpubliek
publiek
dat thans
kon
worden geplaatst,
geplaatst, en de
de buitengewone
buitengewone omstandigheden
omstandigheden op
op de
degeldmarkt
geldmarkt maakten
maakten de
de
kon worden
regeering huiverig, om het op een geheel
geheel vrijwillige
vrijwillige leening
leening te
te laten
laten aankomen.
aankomen. Ook
Ook de
de uitgifte
uitgifte
van
gedwongen leening
leening werd
werd niet
niet wenschelijk
wenschelijk geacht.
geacht. Daarom
Daarom werd
werd in
in de
deleeningwet
leeningwet
van een gedwongen
411ereerst
uitgifte van
van een
een 55%
%vrijwillige
vrijwillige leening
leening geregeld;
geregeld; echter
echter werd
werd in
in de
dezelfde
zelfdewet
wet
allereerst de uitgifte
bepaald,
leening niet
niet tot
tot ten
ten minste
minste een
eenbedrag
bedragvan
van f 200
20o millioen slagen, een
bepaald, dat,
dat, mocht
mocht die leening
rente zoude geven
gedwongen
uitgegeven, welke
welke slechts
slechts 3 %
% rente
geven en
en waarin
waarin
gedwongen leening zoude worden uitgegeven,
75.000 vermogen,
volgens eene
eene in de
ieder bezitter
bezitter van
van meer
meer dan
dan f 75.000
vermogen, volgens
de wet
wetopgenomen
opgenomensterk
sterk
progressieve
voorzoover hij
reeds op de
de 55%
%leening
leeningzoude
zoude
progressievetabel,
tabel,deel
deel moest
moest nemen,
nemen, voorzoover
hij niet
niet reeds
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drag
hebben geteekend.
geteekend. Voor
Voor naamlooze
naamlooze vennootschappen
vennootschappen werd
werd het
het in
indat
datgeval
gevalverplicht
verplicht be
bedrag
hebben
gesteld op
op 5o
50%
%van
vandedelaatstelijk
laatstelijkgedane
gedaneuitkeering.
uitkeering.
gesteld
het groote
groote belang,
belang, dat
dat de
de vrijwillige
vrijwillige leening
leening zoude
zoude slagen,
slagen, deed
deedde
deregeering
regeering
Wegens het
middel van
van pers
pers en
enaanplakbiljetten
aanplakbiljetten een beroep
beroep op
op de
devaderlandsliefde
vaderlandsliefdevan
vanallen,
allen,die
dieeen
een
door middel
groot of klein
klein aandeel
aandeel in de
de leening
leening konden
konden nemen.
nemen. De
DeNederlandsche
NederlandscheBank
Bankgaf
gafbijzondere
bijzondere
groot
faciliteiten voor het
het beleenen
beleenen van
van de
deobligatiën
obligatiën(zij
(zijschoot
schootereraanvankelijk
aanvankelijk 95 %
% op voor)
voor)
faciliteiten
ten einde
eindehen
hentottot
deelneming
staattetestellen,
stellen,die
diewel
welbereid
bereidwaren
warentetehelpen,
helpen,doch
dochop
ophet
het
ten
deelneming
inin
staat
Het Hoofd
Hoofd van
van den
denStaat
Staatgaf
gafeen
eenKoninklijk
Koninklijk
oogenblik niet
over losse
losse gelden
gelden beschikten.
beschikten. Het
oogenblik
niet over
voorbeeld, door
door reeds
reeds vóór
vóór de
de opening
openingder
derinschrijvingen
inschrijvingen voor
vooreen
eenbelangrijk
belangrijkbedrag
bedrag inintete
voorbeeld,
teekenen. Groot was
was de
de spanning
spanning op
op den
denderden
derdenenenlaatsten
laatstendag
dagder
derinschrijvingen,
inschrijvingen,welke
welke
teekenen.
wasde
devreugde,
vreugde,toen
toende
de
in het
hetland
landop
ophonderden
honderdenrijkskantoren
rijkskantorenplaats
plaatshadden
haddenenenalgemeen
algemeenwas
alom in
leening niet
niet slechts
slechtsmeer
meerdan
dandubbel
dubbelvolteekend
bleektetezijn,
zijn,maar
maartevens
tevenshet
hetgroote
groote
vrijwillige leening
volteekend bleek
aantal der
kleine inschrijvingen
inschrijvingen toonde,
dat tienduizenden
tienduizenden in den
den lande,
lande, die
dieniet
nietonder
onder
aantal
der zeer kleine
toonde, dat
gedwongen leening
leening zouden
zouden zijn
zijngevallen,
gevallen,uit
uitvaderlands
vaderlandsliefde
bijgedragen hadden
hadden tot het
het
liefde bijgedragen
de gedwongen
welslagen.
welslagen.
Aan de verwachting,
verwachting, dat het bij
bij deze
deze ééne,
ééne,zeer
zeergroote
groote leening
leeningzoude
zoudekunnen
kunnenblijven,
blijven,
Aan
werd intusschen
door het voortduren
voortduren van
bodem ingeslagen.
ingeslagen. Tegen
Tegen het
heteinde
einde
werd
intusschen door
van den oorlog de bodem
van 1915
1915 was
was de
de vlottende
vlottende schuld
schuld wederom
wederom tot
tot een
een hoog
hoogbedrag
bedrag opgeloopen.
opgeloopen. Ditmaal
Ditmaal wilde
wilde
van
echter de
de regeering
regeering niet
niet wederom
wederom alle
alle benoodigde
benoodigde gelden
gelden vinden
vinden door
door een
een leening
leening (zij
(zij het
het
echter
heffing van de noodige
noodige middelen,
middelen, om
omdie
diebinnen
binnenweinig
weinigjaren
jaren af
aftetedoen).
doen).Naast
Naasteen
een
dan met heffing
% leening
leening van
van f 125
op den
den zelfden
zelfdengrondslag
grondslag van
van gedeeltelijken
gedeeltelijken dwang
dwang
41/2 %
125 millioen op
nieuwe 41/2
als de
de vorige
vorigemaal,
maal,stelde
stelde
belastingen
voor,welker
welkeropbrengst
opbrengstrechtstreeks
rechtstreekszoude
zoudeworden
worden
als
zijzij
belastingen
voor,
gebruikt tot
dekking van
van crisisuitgaven
crisisuitgaven en wel:
wel:
gebruikt
tot dekking
1°
eeneoorlogswinstbelasting
oorlogswinstbelastingvan
van3o30°,%
% der
der oorlogswinsten
oorlogswinsten en
en oorlogsinkomens,
oorlogsinkomens, (w.
(w.o.
I° eene
o.
verstaan werd wat
wat het
hetinkomen
inkomenvan
vaneen
eenparticulier
particulierofofde
dewinst
winstvan
vaneen
eennaamlooze
naamlooze vennootvennootverstaan
schap
oorlogsjaar meer
1914 of
of 1915
1915 bedragen
bedragen had)
had) dan
dan het
het
schap in eenig oorlogsjaar
meer zoude
zoude bedragen
bedragen (of
(of in
in 1914
19II-1913,voorzoover
voorzoover niet
niet kon
kon
gemiddelde
jaren 1911-1913,
gemiddelde van
van zijn
zijn inkomen
inkomen of
of hare
hare winst
winst in
in de jaren
was van
van den oorlogstoestand).
oorlogstoestand). De
De opbrengst
opbrengst
worden aangetoond dat het meerdere niet
niet het
het gevolg
gevolgwas
werd op ff 40 àà 50
opbrengst zoude
zoude aan
aan de
degege5o millioen
millioen geraamd;
geraamd;ten
ten hoogste
hoogste een
een zesde
zesde van de opbrengst
meenten,
welke door
door crisisuitgaven
crisisuitgaven zwaar
zwaar belast
belast werden,
werden, worden
worden uitgekeerd.
uitgekeerd.
meenten, welke
2°
eenstel
stelVerdedigingsbelastingen
Verdedigingsbelastingentetezamen
zamenvormende
vormendeeen
eenmatige
matigeheffing
heffinginineens,
eens,waarvan
waarvan
2° een
f
90
millioen,
te
betalen
in
een
tijdperk
van
30
maanden.
de opbrengst
werd
geraamd
op
go
millioen,
te
betalen
in
een
tijdperk
van
3o
maanden.
opbrengst
geraamd op f
Deze
belastingen bestonden
bestonden uit:
uit:
Daze belastingen
IA
eeneheffing
heffinggelijk
gelijkaan
aandedebestaande
bestaandevermogensbelasting.
vermogensbelasting.
IA eene
IB een belasting van
boven ff 50.000 met een zeer
zeer sterk
sterk progressief
progressief tarief,
tarief, en
en
van de vermogens boven
1200 en
en meer, eveneens met
II een
eenbelasting
belastingvan
vande
deinkomens
inkomens van
van ff 1200
met een
een sterk
sterkprogresprogressief tarief.
tarief.
Kamer werden de
Gedurende
behandeling in
de 2e Kamer
de Verdedigingsbelastingen
Verdedigingsbelastingenvan
van
Gedurende de
de behandeling
in de
een
heffing in
op den
den grondslag
grondslag van
van vermogen
vermogen en
en inkomen
inkomen op
op 11Mei
Mei1916,
1916,veranderd
veranderd
een heffing
in eens op
met iets meer
in
jaar met
meer dan
dan een
een derde
derdevan
vanhet
hetaanvankelijk
aanvankelijk tarief,
tarief,
in een belasting,
belasting, gedurende 3 jaar
te
heffen
op
den
grondslag
van
vermogen
en
inkomen
respectievelijk
op
1
Mei
1916,
1
Mei
te heffen
grondslag van vermogen en inkomen respectievelijk op I Mei 1916, I Mei
1917
1918.
1917 en
en 1 Mei 1918.
Tijdelijk
drang naar
door de
de aanneming
aanneming van
van deze
deze ontontTijdelijk isis de
de drang
naar een
een hooge
hooge heffing
heffing in
in ééns door
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werpen
meergeld
wetsontwerp
werpen tot rust gebracht. Later, toen
toen steeds meer
geld noodig bleek, is echter een wetsontwerp
met
meerdermet die
die strekking
strekking uit
uit het initiatief van
van de Kamer voortgekomen, dat intusschen geen meerderheid kon verkrijgen.
heid
verkrijgen.
Hoewel al
al deze belastingen,
be lastingen, strekkende
Hoewel
crisisuitgaven zooveel
zooveel mogelijk
mogelijk anders
anders
strekkende om de crisisuitgaven
dan
dekken, zeer
zeer veel
veel meer
meeropbrachten
opbrachten dan
dan verwacht
verwacht werd,
werd, bleek
bleeknog
nogvóór
vóór
dan door
door leening te dekken,
het
consolidatie van de
de vlottende
vlottende schuld
schuldnoodig.
noodig.Op
Opde
dedaartoe
daartoebegin
begin
het einde van 1916 opnieuw consolidatie
1917 uitgegeven derde crisisleening
1917
crisisleening van
van ff 125
%, volgden bij
bij den
den langen
langen
125 millioen,
millioen, rentende
rentende 4 %,
duur van
van den oorlog
duur
oorlog nog
nog twee
twee dergelijke,
dergelijke, halfvrijwillige
halfvrijwillige leeningen
leeningen t.w.:
t.W.:
in den aanvang
van 1918
/2 %
% leening,
leening, groot
a. in
aanvang van
1918 eene
eene 441
groot ff 500
waarvan echter
echter
5oo millioen, waarvan
1/2
ff 247.5
mi1lioen bestemd was
was tot aflossing
aflossing van
van het
het restant
restant der
der eerste
eerste leening
leening van
van 1915
1915 ad
ad ff 275
247.5 millioen
275
millioen en
millioen
b. in
in het begin
b.
begin van
van 1919
1919 een
een 55%
%leening,
leening, groot
groot ff 350
350 millioen.
Einde
zich aanzien,
aanzien, dat
dat wederom
wederom een
een groot
groot bedrag
bedrag zoude
zoude noodig
noodig zijn.
zijn. Het
Het
Einde 1919 liet het zich
werd
wenschelijk geacht
geacht voort
voort te
te gaan
gaan met
methalf
halfvrijwillige
vrijwilligeleeningen
leeningen(„leeningen
("leeningen
werd echter
echter niet wenschelijk
deur" zooals
zooals het
het pub
publiek
noemde). Immers:
Immers: het
het was
was meer
meeren
meer
met den stok achter
achter de deur”
li ek ze noemde).
en meer
gebleken, dat in hoofdzaak
hoofdzaak slechts
vermogens, die
die het
hetrisico,
risico,om
om
slechts de bezitters van middelmatige vermogens,
een
aanzienlijk bedrag
leening te moeten
moeten nemen,
nemen, niet
niet konden
konden dragen,
dragen, op
op de
de
een aanzienlijk
bedragvan
vaneen
een 3 % leening
vrijwillige
terwijl vele zeer
zeer vermogenden
vermogenden zich,
zich, in
inhet
hetvertrouwen,
vertrouwen,dat
dat
vrijwillige leeningen
leeningen teekenden,
teekenden, terwijl
de leeningen ook
ook zonder
zonder hun
hun medewerking
medewerking volteekend
volteekend zouden worden, van
van deelneming,
deelneming, die
die
wegens
rentetype niet
niet voordeelig
voordeelig werd
werd geacht,
geacht, onthielden.
onthielden. De
Dezesde
zesdecrisisleening,
crisisleening,welke
welke
wegens het rentetype
1920 is uitgegeven, was
in Mei 1920is
geheel in
in den
den
wasdaarom
daaromopgezet
opgezetals
alseen
een gedwongen
gedwongen leening, welke geheel
vorm van een belasting
belasting werd
werd opgelegd
opgelegd aan
aan de
de bezitters
bezitters van
van meer
meerdan
dan ff 25.000 aan vermogen,
aan hen,
aan
hen, die
die meer
meer van
van ff 10.000
inkomen hadden
hadden en aan
aan de
de naamlooze
naamloozevennootschappen
vennootschappen
io.000 inkomen
die meer
io.000 uitkeerden.
uitkeerden. Deze
Dezeleening
leeningbracht
bracht rond
rond ff 430 millioen
millioen op,
op,waarvan
waarvan echter
echter
meer dan
dan ff 10.000
slechts f 230
230 millioen
mi1lioen voor
voor dekking
dekking van
van crisisuitgaven,
crisisuitgaven, welke
oorlog nog
nog zeer
zeer
welke ook
ook na
na den oorlog
hoog liepen,
200 millioen werden
werden aangemerkt
aangemerkt als zijnde
zijnde geleend
geleend voor
voor
liepen, werd
werd bestemd,
bestemd,terwijl
terwijl ff 200
dekking van kapitaalsuitgaven
kapitaalsuitgaven van den Staat.
Staat.
Eenige totaalcijfers
totaalcijfers omtrent
omtrent de
decrisisuitgaven,
crisisuitgaven, crisisontvangsten
crisisontvangsten en
encrisis-leeningen
crisis-Ieeningen
Eenige
mogen
mogen hier
hier volgen:
volgen:
In
in de jaren
In totaal
totaal werd
werd in
jaren 1914-1922
1914-1922(de
(decijfers
cijfers van
van 1921
1921 en
en 1922
benadering
1922 bij benadering
genomen)
millioen.
genomen) aan
aan crisisuitgaven
crisisuitgaven besteed
besteed ff 2280 millioen.
bedrag kan
kan ongeveer
ongeveer als
als volgt
volgt worden
worden gespecificeerd
gespecificeerd in
inmillioenen
millioenen guldens:
Dit bedrag
Kosten van
van de Departementen
Departementenvan
van Oorlog
Oorlog en
en Marine,
Marine, met
met inbegrip
inbegrip van
van interneering
interneering
Kosten
krijgsgevangenen, ook die welke ten laste van
van het Departement
Departement van
van BuitenBuitenvan krijgsgevangenen,
landsche Zaken
1.230.Zaken zijn gebracht
gebracht. . . . . • . . . . . . . . . . .
ff 1.230.
Kosten van
van de
de distributie
distributie e.a.
bevolking (incl.
(incl. uituitKosten
e.a. materieele
materieelezorg
zorgvoor
voor de
de bevolking
geweken vreemdelingen)
vreemdelingen) alsmede
alsmede voor
voor duurtetoeslagen
duurtetoeslagen. . . . . . . . . . . " 818.
818.opbrengst der
derOorlogswinstbelasting
Oorlogswinst belasting (1
(f 1110
Uitkeeringen aan
aan gemeenten
gemeenten uit
uit de opbrengst
10
millioen) en
buitengewone uitkeeringen
aan de
de gemeenten
gemeenten
millioen)
en buitengewone
uitkeeringeninin1921
1921en
en 1922
1922 aan
uit de
de crisisfondsen
crisisfondsen . . . . . . . . . . . . . . . . .
1133·33• —.
"
Voor
1921
Voor dekking
dekking van
van het
het tekort
tekort van
van de
deSpoorwegen
Spoorwegen over
over 1921
33·33•
"
66.Diversen uitgaven
uitgaven van
vanverschillende
verschillendedepartementen
departementen • . . .
66.
"
Totaal ff 2.280.
2.280.Totaal
„
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transport ff 2.280.·2.280.•Ontvangsten, op eenige
Benige millioenen
millioenen na bestaande
Ontvangsten,
bestaande in
in de opbrengst
opbrengst der
der Oorlogs1) en
winstbelasting 1)
en van
Verdedigingsbel asting over
winstbelasting
van de Verdedigingsbelasting
tijdperk 1r Mei
Mei
over het
het tijdperk
1916-30 April
1920 (in mindering zijn gebracht
1916-30
April 1920
gebracht bijna
bijna ff 12
12 millioen
millioen wegens
995 ,— 2)
negatieve crisisontvangsten
crisisontvangsten zie blz.
blz. 466)
negatieve
466). . . . . . . . . . . . . . . . ff 995.2)
blijft nadeelig saldo
crisisuitgaven ff 1.285.saldo crisisuitgaven
i.285.—
der crisisleeningen bedroeg (de laatste tot een bedrag van ff 230
De opbrengst der
millioen genomen)
millioen
genomen). . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ff 1.350.I.35 0.—

65.—
65.-

zoodat van de inkomsten ten behoeve van den crisis dienst nog beschikbaar zijn.
f
zijn f
welke bedrag nog is te vermeerderen met hetgeen alsnog van vreemde mogendinterneeringskosten van krijgsgevangenen
heden wegens interneeringskosten
vorderen is
ad
krijgsgevangenen te vorderen
is ad
rond ff 75 millioen en
en de
van de Nederlandsche Uitvoer
de overwinst van
Uitvoer MaatMaatschappij ad ff 45 millioen te zamen
zamen. . . . . . • . • . . . . . . . . . . ff

120.i20.-

zoodat voor de crisisuitgaven per saldo te veel is geleend . . . . . . . . . . ff

185.185.—

Aangezien
opbrengst van
van alle
alle leeningen
leeningen in één
één kas
kas vloeit,
vloeit,strekt
strektdit
ditbedrag,
bedrag,voorvoorAangezien de
de opbrengst
zoover reeds ontvangen
zoover
ontvangen (dus
(dus ff 65
millioen) voorshands
voorshands tot vermindering
vermindering van
van de
de vlottende
vlottende
65 millioen)
aan voor de kapitaalsuitgaven
schuld, welke
welke is aan te ggaan
kapitaalsuitgaven van den Staat
Staat en
en men
menmag
magverwachten
verwachten
dat de regeering
regeering het
het geheele
geheele bedrag
bedrag zal
zal aanwijzen
aanwijzen tot
tot dekking
dekking van
van die
diesoort
soortuitgaven
uitgavenm.a.w.;
m.a.w.;
niet zal gebruiken
gebruiken ten
ten einde
einde alsnog
alsnogals
alscrisisuitgaven
crisisuitgaven tetebeschouwen,
beschouwen,wat
watdaartoe
daartoebezwaarlijk
bezwaarlijk
meer te rekenen
rekenen is en
en daartoe
daartoe ook
ook zeker
zeker niet
niet gerekend
gerekend zoude
zoude worden,
worden, ware
ware niet
nieteen
eentetegroot
groot
meer
deel van de
de gedwongen
gedwongen leening
leening van
van 1919/20
1919/20aan
aanden
dencrisisdienst
crisisdiensttoegewezen.
toegewezen.
spreekt wel
van zelf, dat de
de belastingen,
belastingen, met
met ingang
ingang van
van 1915
1915 geheven,
geheven, ten
teneinde
einde
Het spreekt
wel van
de
crisisleening
de rente
rente en
enaflossing
aflossingvan
vandedeeerste
eerste
crisisleeningvan
van f 275 millioen
millioen te
te dekken
dekken (bestaande
(bestaande
uit opcenten
opcenten op
opdedemeeste
meeste
belangrijkebelastingen
belastingent.w.
t.W.
Inkomstenbelasting,VermogensVermogensuit
belangrijke
Inkomstenbelasting,
belasting, DividendDividend- (later
(laterook
ookTantième-)belasting,
Tantième-)belasting,Personeele
Personeelebelasting,
belasting,Grondbelasting,
Grondbelasting,
belasting,
Gedistilleerd- en
en Wijnaccijnzen,
Wijnaccijnzen, Zegelrecht
Zegelrecht van
van buitenlandsche
buitenlandsche effecten),
effecten), hoezeer
hoezeerook
ook
Suiker-, Gedistilleerdde opbrengst
opbrengst mee viel,
viel, en
en enkele
enkele opcenten
opcenten begin
begin1917
1917verhoogd
verhoogdwerden,
werden,toch
tochniet
nietvoldoende
voldoende
waren
voor de dekking
waren voor
dekking van rente
rente en
en aflossing
aflossing van
van de
de f 13571/2
135i/2 millioen
millioen (nominaal)
(nominaal) welke
welke in
in
loop der
der jaren
jaren voor de crisis
crisis uitgaven
uitgaven geleend
geleend moesten
moesten worden.
worden. Daarom
Daarom is de
de wetge'er
wetge"\er
den loop
er toe
toe overgegaa
overgegaan
de Verdedigingsbelastingen,
Verdedigingsbelastingen, die,
die, eerst
eerst maar
maar gedurende
gedurende 33jaar
jaargeheven
geheven
n de
zouden worden,
worden, na
na aanvankelijke
aanvankelijke verlenging
verlenging met
metéén
éénjaar,
jaar,vervolgens
vervolgensvoor
voorden
dentijd
tijdvan
van1414jaar
jaar
te verlengen.
verlengen. De
De opbrengst
opbrengst zoude
zoude dan
dan echter
echtervan
van I1 Mei
Mei 1920
1920 af niet meer
meer strekken
strekken om
om rechtrechtstreeks crisisuitgaven
crisisuitgaven te
de behoefte
behoefte aan
aangelden
geldenvoor
voorrente
renteenenaflossing
aflossing
streeks
te dekken,
dekken, doch
doch om in de
der crisisleeningen
crisisleeningen te
te voorzien.
voorzien.
toestand is
is thans
thans zóó,
zóó, dat
datvoor
voorrente
rente en
enaflossing
aflossingder
deroorlogsleeningen
oorlogsleeningen door
door de
de
De toestand
contribuabelen
zal
zijn
op
te
brengen:
tot
1930
jaarlijks
±
contribuabeien zal zijn op
brengen: tot 1930 jaarlijks ± f 8o
80 millioen,
millioen, daarna
daarna tot
tot 11934
934
alsdan daalt,
daalt, om
om nog
nog tot
tot 1940 ±
± f 95 millioen welk bedrag alsdan
± f 73 millioen en tot 1958
1958 ±
+ ff 47
47
1)
I) De
De opbrengst
opbrengst dezer
dezer belasting
belasting (na
(na aftrek
aftrek der uitkeeringen
uitkeeringen aan
totdusverre
dusverre794
794millioen.
miUioen.
aan Indië) isistot
2)
aa renboven van i1 Jan.
2) D
Daarenboven
Jan. 1915 tot einde
einde 1922
1922 ff 296 millioen
millioen opgebracht
opgebracht voor
voor het
het leeningsfonds.
leeningsfonds.
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mi11ioen per
per jaar
jaar te bedragen. Nederland
Nederlandzal
zal de
deleeningen,
leeningen,welke
welkehet
hetininen
enkort
kortna
nade
deoorlogsjaren
oorlogsjaren
millioen
voor de
debetaling
betalingder
derextra-uitgaven,
extra-uitgaven,spoediger
spoedigerhebben
hebbenafgelost
afgelostdan
dandedemeeste
meeste
and(rere
sloot voor
andE
oorlogvoerende of
of neutrale
neutrale landen.
landen.
oorlogvoerende
deze uitweiding
uitweiding over
over de
derechtstreeksche
rechtstreeksche gevolgen
gevolgen van
van den
dengrooten
grootenvolkerenvolkerenNa deze
wij tot
tot onze
onzegeschiedenis
geschiedenisvan
vanhet
hetnormale
normalefinanciewezen
financiewezen
krijg voor
financiën keeren
keeren wij
krijg
voor onze financiën
spreekt wel
wel van
van zelf,
zelf, dat
dat ook
ookde
decijfers
cijfers daarvan
daarvan niet
niet buiten
buiten den
den invloed
invloedbleven
blevenvan
van
terug. Het spreekt
Al dadelijk
dadelijk heeft
heeft de
de waardedaling
waardedaling van
van het
het geld
geld(óók
(óókvan
vandat,
dat,hetwelk
hetwdk
wereldgebeurtenissen. Al
de wereldgebeurtenissen.
hoofdzaak zijn vast verband met de
de waarde
waarde van
van het
het goud
goudbehield)
behield)een
eengrooten
grooteninvloed
invloedgehad
gehad
in hoofdzaak
tegwde financieele
financieele verhoudingen.
verhoudingen. Op
Op den
denduur
duurwerkt
werkt de
degewijzigde
gewijzigdewaarde
waarde van
van het
hetgeld
geldtegenop de
over de
veranderingdus
dusvan
vanden
denwaardemeter
waardemeter -bijna
bijna
overaldoor.
door.Dat
Datdoordoorover
de goederen
goederen-dede
verandering
overal
doet zich
zichniet
niettegelijkertijd
tegelijkertijd bij
bijde
deontvangsten
ontvangsten
werken geschiedt
geschiedt verre
verre van gelijkmatig.
gelijkmatig. Het doet
werken
er onderdeelen
onderdeelen van
van het
het financiewezen,
financiewezen, met
metname
namedede
bij de
de uitgaven
uitgaven gevoelen.
gevoelen.Voorts
Voorts zijn
zijn er
en bij
schuld, welke
welke in
in cijfers
cijfers onveranderd
onveranderd blijven,
blijven,maar
maar juist
juist daardoor
daardoor in een andere verhouding
verhouding
oude schuld,
de rest
rest komen
komen te
te staan.
staan.
tot de
Bracht ook de
de oorlog
oorlog terstond
terstond omvangrijke
omvangrijke financieele
financieele beslommeringen
beslommeringen mede,
mede, zulks
zulks
Bracht
niet weg,
weg, dat
dat het
heteenmaal
eenmaalaangevangen
aangevangen en
en grootendeels
grootendeels ten
teneinde
eindegebrachte
gebrachte werk
werkvan
van
neemt niet
belasting naar
naar het inkomen
inkomen zelfs
zelfs in
inde
deeerste
eerstezenuwachtige
zenuwachtigeoorlogsmaanoorlogsmaande hervorming van de belasting
onverpoosd werd
werd voortgezet. Had
Had de
de Tweede
TweedeKamer
Kamerde
debehandeling
behandelingvlak
vlakvóór
vóórden
denoorlog
oorlog
den, onverpoosd
de Eerste
Eerste Kamer
Kamer bracht
bracht haar
haar verslag
verslag uit
uit op
op den
den5den
5denoorlogsdag
oorlogsdagen
enhet
hetantwoord
antwoord
voleindigd, de
ûch niet
niet wachten.
wachten. Reeds
Reeds 66weken
weken later
later kwam
kwam het
het in
in en
enhalf
halfDecember
Decembernam
nam
der regeering
regeering liet zich
ook de Eerste
Eerste Kamer
Kamer de wet
wet op
op de
deAlgemeene
AlgemeeneInkomstenbelasting
Inkomstenbelasting aan.
aan. In
In deze
dezewas
wastevens
tevens
ook
as ting op de
bepaald, dat
Vermogensbelasting, die van
van 1892
1892 af
af de
derol
rolvan
vanbel
belasting
de
bepaald,
dat het tarief van de Vermogensbelasting,
een half
half per
per mille werd
werd teruggebracht,
teruggebracht, wijl
wijl deze
deze
inkomsten uit vermogen
vermogen had
had ges
gespeeld,
tot een
pe eld, tot
inkomsten
belasting voortaan
voortaan slechts
om de
de grootere
grootere draagkracht
draagkracht van
vermogensinkomsten
slechts zoude dienen om
van vermogensinkomsten
boven alle
alle andere
andere inkomsten
inkomsten naar
naar behooren
behooren te
te treffen.
treffen.
boven
Was
aldus een
een belangrijk
belangrijk werk
gebracht, en gaven ook de groote
grootefinancieele
financieele
werk tot
tot stand
stand gebracht,
W
as aldus
zorgen in verband
verband met
met de
de mobilisatie
mobilisatie overigens
overigens alle
alle aanleiding
aanleidingom
omvoorshands
voorshandshet
hetbelastingbelastingzorgen
systeem te laten
laten rusten,
rusten, de
de nooden
nooden der
derschatkist,
schatkist,afgezien
afgezienvan
vande
decrisisuitgaven,
crisisuitgaven,noopten
noopten,. tot
waren reeds
reeds in 1913
1913 sommige
sommige
nemen van
van verdere
verdere maatregelen.
maatregelen. Van
Van de
de TALMA-wetten
TALMA- wetten waren
het nemen
onderdeelen,
met
namedede
uitkeeringenaan
aanarbeiders
arbeiders
onderdeelen,die
die groote
groote uitgaven
uitgavenmedebrachten
medebrachten- met
name
uitkeeringen
boven de 70 jaar
jaar -in in
werking
getreden.
werduituitdedenieuwe
nieuweinkomstenbelasting
inkomstenbelastingeen
eengrooter
grooter
werking
getreden.
AlAl
werd
was duidelijk,
duidelijk,
bedrag verwacht, dan hare
hare afgeschafte of verlaagde voorgangsters opbrachten,
opbrachten, het
het was
als ook
ook de
de InvaliditeitsInvaliditeits-en
enZiektewetten
Ziektewetteninin
dat
versterking der
het bijzonder
bijzonder als
dat versterking
der middelen,
middelen, in het
werking
treden, niet
niet zoude
zoude kunnen
kunnenuitblijven.
uitblijven.
werking zouden
zouden treden,
as er
Mr. TREUB,
1914 als
als Minister
Minister van
van Financiën
Financiën opgetreden,
opgetreden, wwas
er intusschen
intusschen de
dt'
einde 1914
TREUB, einde
naar,, om
om enkel
enkelnaar
naar een
eenpaar
paar middelen
middelen tot
totversterking
versterkingder
derinkomsten
inkomsten tetezoeken.
zoeken.
man
man niet naar
Te midden
midden van al
al de,
de, met
met den
denoorlog
oorlogininverband
verbandstaande,
staande, beslommeringen
beslommeringen ontwierp
ontwierp hij,
hij, als
als
GOGEL, een geheel
geheel nieuw
nieuw belastingstelsel,
belastingstelsel, waarin
waarin wel
wel veel
veelvan
vanhet
hetbestaande
bestaandezijn
zijn
een tweede
tweede GOGEL,
plaats
daarvan groote
nieuws
plaats zoude
zoude kunnen
kunnen vinden doch ook veel daarvan
groote omwerking
omwerking behoefde
behoefde en veel nieuws
zoude voorkomen. In October
October 1915
1915 verscheen
verscheen zijn
zijn Grondslagenontwerp,
Grondslagenontwerp, dat
dathet
hetgeheele
geheelestelsel
stelsel
in beginsel zoude hebben vvast
daarin genoemde belastingen
belastingen in
in bijzonbijzonas t te stellen, zonder over de daarin
werd bebederheden
toelichting tot
tot dat
dat wetsontwerp,
wetsontwerp, waarvan
waarvan het nut door velen werd
derheden te treden. De toelichting
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twijfeld, was
was een
een stuk
stuk van
van groote
groote beteekenis,
beteekenis, dat
dat den
den student
student in
in de
deleer
leerder
derfinanciën
fin'anciën en
enalalwie
wie
speciaal
bewijzen~
speciaal belangstelt
belangstelt in ons
ons financiewezen
financiewezen nog
nog vele
vele jaren
jaren goede
goede diensten
diensten zal
zalkunnen
kunnenbewijzen.
Dra volgde
volgde dedein in
toelichting
toegezegdebelastingontwerpen
belastingontwerpen als
als de
dedruppels
druppels van
van een
een
Dra
diedie
toelichting
toegezegde
waterval
elkander
op.
Binnen
enkele
weken
zagen
het
licht
wetsontwerpen
tot
algeheelen
waterval elkander op. Binnen enkele weken zagen het licht wetsontwerpen tot algeheelcn
van de
de Grond-,
Grond-,ZegelZegel- en
enRegistratiebelastingen,
Registratiebelastingen, tot
tot grondige
grondige wijziging
wijziging en
en aanvulling
aanvulling
ombouw van
V;Jnde
de
van de Successiebelasting,
Successiebelasting, tot
tot algeheele
algeheele wijziging
wijziging van
van de
de Bieraccijns
Bieraccijns en
en tot
totwijziging
wijzigingvan
van
Vermogens- en
enPersoneele
Personeelebelastingen,
belastingen,terwijl
terwijltevens
tevensontwerpen
ontwerpenhet
hetlicht
lichtzagen
zagen
Inkomsten-, Vermogensheffing van
van een
eenDividendDividend-enenTantièmebelasting,
Tantièmebelasting,een
eenVloot-,
Vloot-,een
eenPensioenPensioen-en
eneen
eenWeerWeertot heffing
bdasting, belastingen
belastingen op
opdedearmeninrichtingen
armeninrichtingen(doode
(doodehand),
hand),op
opde
devoornamen,
voornamen, op
op de
de speelspeelbelasting,
kaarten, op
de tabak,
tabak, een
eeneffectenbelasting,
effectenbelasting, alsmede
alsmedeeen
eenStatistiekrecht.
Statistiekrecht.
kaarten,
op de
sedert de eerste
eerste decennien
decennien van
van de
de 19e
1geeeuw
eeuween
eenwerkstuk
werkstukop
op
Nimmer voorzeker
voorzeker isis sedert
Nimmer
financieel gebied van zulk
zulk een
een omvang
omvang en
en zulk
zulkeen
eenstouten
stoutenopzet
opzetaan
aandedeVolksvertegenwoorVolksvertegenwoorfinancieel
dat
voorgelegd. Vermoedelijk
Vermoedelijk heeft
opsteller zelf niet
niet in
in de
degedachte
gedachtegeleefd,
geleefd,dat
diging voorgelegd.
heeft ook
ook de
de opsteller
hem gegeven
gegeven zoude
zoude zijn,
zijn, dit
ditgeheele
geheelecomplex
complexbinnenkort
binnenkort in
in het
hetstaatsblad
staatsblad te
te brengen.
brengen.
het hem
kans werd
werd zelfs
zelfs zeer
zeer gering,
gering, toen
toen het
hetverband,
verband, door
door hem
hem gelegd
gelegdtusschen
tusschenouderdomszorg
ouderdomszorg
Die kans
pensioenbelasting hem in
in den
den aanvang
aanvang van
van 1916
1916 het
hetministerieele
ministerieele leven
leventot
totnader
naderopzien
opzien
en pensioenbelasting
ontnam.
zelfde jaar
jaar 1916 was echter niettemin getuige
getuige van
van de
detotstandkoming
totstandkomingvan
vaneen
eenaantal
aantal
Het zelfde
ontwerpen. In
Ingeen
geenjaar
jaar van
van haar
haar bestaan
Kamer vermoedelijk
vermoedelijk
der ingediende
ingediende ontwerpen.
bestaan wijdde
wijdde de
de Tweede Kamer
aan belastingontwerpen.
belastingontwerpen. Naast de Oorlogswinstbelasting
Oorlogswinstbelasting en de VerdedigingsbelasVerdedigingsbelaszooveel tijd aan
bracht zij
zij voor
voor haar
haar deel tot
tot stand:
stand: een
een nagenoeg
nagenoeggeheel
geheelvernieuwde
vernieuwde Successiebelasting
Successiebelasting
ting bracht
(die thans
thans ook
ook de
deschenkingen
schenkingenenendede
verkrijgingenuituit
levensverzekeringscontracten ging
(die
verkrijgingen
levensverzekeringscontracten
treffen) een statistiekrecht, een nieuwe belasting op het bier, een geheel nieuwe registratie- trefn)saikcht,enuwblasigophetr,nliuwegstrazij het
het jaar
jaar besloot
besloot met
met een
eenherherwetgeving alsmede
alsmede een geheel
geheel nieuwe
nieuwe zegelbelasting,
zegelbelasting, terwijl
terwijl zij
ziening van de
de belastingheffing
belastingheffing ten bate
bate van
van het
hetleeningsfonds.
leeningsfonds.De
Demeerdere
meerdereopbrengst
opbrengstvan
van
deze
nieuwe en
en vernieuwde
vernieuwde belastingen
belastingen ten behoeve
behoeve van
van den
den gewonen
gewonen dienst
dienstwerd
werdbij
bij de
de
deze nieuwe
millioen, doch
doch bedroeg
bedroeg aanzienlijk
aanzienlijk meer.
meer.
behandeling geraamd op f 23 millioen,
behandligrmop
Ook in de
devolgende
volgendejaren
jaren kwamen
kwamen nog
doch
toen
meer
druppelsgewijze - eenige
Ook
nog -doch
toen
meer
druppelsgewijze
leiding, nadat
nadat hij
hij weder
weder'
ontwerpen uit het
het plan-TREUR
plan-TREuB tot
totstand,
stand, gedeeltelijk
gedeeltelijk onder
onder zijn
zijn eigen leiding,
Inhet
hetStaatsblad
Staatsbladverschenen
verschenen
als
minister was opgetreden,
opgetreden, gedeeltelijk
gedeeltelijk onder
onder zijn
zijn opvolgers.
opvolgers. In
als minister
nog: de
de DividendDividend-enenTantième-,
Tantième-,de de
Speelkaartenbelasting,dedewijziging
wijzigingder
derPersoneele-,.
Personeele-,.
nog:
Speelkaartenbelasting,
Vermogensen Inkomstenbelastingen
Inkomstenbelastingen en
en de
debelasting
belastingop
opde
deTabak,
Tabak,deze
dezelaatste
laatsteeerst
eerstininhet
het
Vermogens- en
najaar
Grondslagenontwerp, de Voornamen-,
Voornamen-, Pensioen-,
Pensioen-, VlootVloot-en
enWeerbeWeerbenajaarvan
van 1921.
1921. Het Grondslagenontwerp,
en de
de belasting
belastingop
opdededoode
doodehand
handwerden
werdeningetrokken;
i~getrokken;de
dewijziging
wijzigingvan
van de
de GrondGrondlastingen
lastingen en
bdasting
is ininveranderden
veranderdenvorm
vormnog
nogaan
aandedeorde.
orde.Moge
Mogealalhet
hetgrootsche
grootscheplan
planvan
vanMr.
Mr.TREUB
TREUE
belasting is
in zijn
zijn geheel
geheelniet
niettottotuitvoering
uitvoeringzijn
zijngekomen,
gekomen,
massalewerk,
werk,door
doorhem
hemininhet
hetjaar
jaar1915,
1915hethet
massale
verricht,
van groote
groote beteekenis
beteekenis zijn
zijn voor
voor ons
onsbelastingwezen.
belastingwezen.
verricht, zal
zal nog
nog lang van
.

Wat de jaren
jaren na
geheugen
na den
den oorlog
oorlog op
op financieel
financieel gebied
gebied brachten, ligt nog versch in het geheugen
Het stond
stond onder
onder een
eendrievoudigen
drievoudigeninvloed.
invloed.Vooreerst
Vooreerstvan
vandededoorwerking
doorwerkingder
derwaardedaling
waardedalingvan
van
het geld; voorts van
van de groote
groote economische
economische zinsbegoocheling,
zinsbegoocheling,waarvan
waarvan de
de gansche
gansche wereld
wereld in
in de
de
eerste
jaren na
dupe isis geweest
geweesten
endie
diehaar
haarontstaan
ontstaanvoor
vooreen
eendeel
deelininhet
heteersteersteerste jaren
na den oorlog de dupe
genoemde feit vond,
vond,en
eindelijk van
van de
de politieke
politieke gebeurtenissen
gebeurtenissender
derlaatste
laatstemaanden
maandenvan
van1918.
1918.
en eindelijk
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De oorlogsjaren
oorlogsjaren hadden
hadden veel
veel van
van de
de zenuwen
zenuwen der
der bevolking
bevolking geëischt.
geëischt. Op
Op economisch
economisch
gebied was
gebied
was zeer veel,
veel, dat,
dat, door
door de
dearbeiders
arbeiders sinds
sindslang
langwas
wasbetwijfeld,
betwijfeld, - zij
dan ook in
zij het
het dan
schijn - onjuist
Waar men vroeger honderden
honderden millioenen
mi1lioenen voor
voor verbetering
verbetering van
van
onjuist gaan
gaan lijken.
lijken. Waar
hun
had geweigerd,
geweigerd, omdat zij niet
niet beschikbaar
beschikbaar waren,
jarenlang het
en
hun lot had
waren, had
had men
men nu
nu jarenlang
het 10
io en
Ioo-voudige
voor den
denmenschenverslindenden
menschenverslindenden krijg
krijg en
en voor
voor alal wat
watdaarmede
daarmede verband
verband hield
hield
ioo-voudige voor
de economische
economischeverhoudingen
verhoudingenleken
lekenerermaar
maarbetrekkelijk
betrekkelijk weinig
weinig door
door
beschikbaar
beschikbaar gesteld
gesteld en de
geschokt. Na al de bittere ontberingen
ontberingen van
van de
de oorlogsjaren,
oorlogsjaren, in
in welke
welke zij
zij toch
toch ook
ook weer
weer duizenden
duizenden
tot grooten
grooten rijkdom
rijkdomen
envaak
vaakuitbundige
uitbundige weelde
weelde had
hadzien
zienkomen,
komen,achtte
achtteininbijna
bijnaelk
elkland
landde
de
massa
bevolking het
het oogenblik
oogenblikgekomen,
gekomen,om
omnu
nuook
ookeens
eensvan
vanden
denblijkbaar
blijkbaaronuitputtelijken
onuitputtelijken
massa der bevolking
uitvluchten omtrent
omtrent economische
economische onmogelijkheid
onmogelijkheid zoude
zoude zij
zij
wereldrijkdom
wereldrijkdomtete genieten.
genieten. Met uitvluchten
zich niet meer laten paaien. Als de
de regeeringen
regeeringen maar
maar wilden,
wilden, maar
maar niet
niet enkel
enkel naar
naar de
de belangen
belangen
van
groepen zagen,
zagen, was
alles mogelijk;
mogelijk; dat
financiering van den
den oorlog
oorlog
van eenige groepen
was immers
immers alles
dat had
had de financiering
geleerd.
massa's dachten
dachten zoo,
velen uit de
de kringen,
kringen, die
die de
de leiding
leidinghadden
hadden
geleerd. Niet enkel de massa's
zoo, ook velen
of gehad hadden, waren
waren min
slotsom gekomen.
gekomen. De
Dewaardedaling
waardedaling van
van het
het geld,
geld,
min of meer tot die slotsom
de vervanging van milliarden
mi1liarden aan reëele rijkdommen door papiertjes, die eveneens
eveneens voor
voor rijkdom
rijkdom
der meesten
meesten voor
voor de
dewerkelijkheid,
werkelijkheid, welke
welke hierin
hierin
werden
oogen der
werden aangezien,
aangezien, verblindden
verblindden de
de oogen
bestond,
belangrijk deel van
van het
het nationale
nationale vermogen,
vermogen, vrucht
vrucht van
van arbeid
arbeid en
ensparen
sparen
bestond, dat een belangrijk
van
waardedaling van het geld
geld werd
werd overgeheveld
overgeheveldnaar
naar de
dekassen,
kassen,waarin
waarin
van geslachten, door de waardedaling
slechts
het jaarlijksch
jaarlijksch inkomen
der maatschappij
maatschappij pleegt
vloeien. Evenals
Evenals een
eenparticulier,
particulier,
slechts het
inkomen der
pleegt te vloeien.
die
de kas,
kas, waaruit
waaruit zijn
zijn verteringen
verteringen behooren
behooren te komen,
komen, telkens
telkens wederom
wederom aanvult
aanvult uit
uit zijn
zijn
die de
bodem van
van al
al zijn
zijn
vermogen, zich een
een aantal
aantal jaren
jaren uitspattingen kan veroorloven, alvorens
alvorens de bodem
kassen zichtbaar
dreigen, zoo
zoo kunnen
kunnen ook
ook naties
naties zich
zicheenige
eenige
kassen
zichtbaar wordt
wordt en
en armoede
armoede en
en ellende hem dreigen,
hun vermogen
vermogen ininteteteren,
teren,onzinnige
onûnnigeuitgaven
uitgavenveroorloven,
veroorloven,alvorens
alvorensde
deverarming
verarming
jaren, door hun
jaren,
voelbaar
het veel
veel moeilijker
moeilijker juist
juist inzicht
inzicht tetekrijgen
krijgen inindedewerkelijkheid
werkelijkheid
voelbaar wordt.
wordt. Bij
Bij naties
naties is het
van hetgeen geschiedt
geschiedt dan
dan bij
bijparticuliere
particuliere huishoudens.
huishoudens.
van
wonder, na
wat men
men gezien
gezien had
had —
- en
en vooral
vooral had
had meenen
meenen te
te zien
zien - dat
Was
Was het
het wonder,
na al wat
in 1918/19
van vele
vele volken
volken eischen
eischen werden
werden gesteld,
gesteld, die
1918/19 door
door de arbeiderskringen
arbeiderskringen van
die in
in 1914
1914
slechts
enkelen der
der stoutsten
stoutsten uit die
die kringen
kringen hadden
hadden durven
durven noemen
noemen en
en dat
dat de
deregeeringen
regeeringen
slechts enkelen
vaak inzicht
kracht misten,
voldoende mate
mate tegen
tegen teteverzetten?
verzetten? De
Deprijsstijging
prijsstijging
vaak
inzicht en kracht
misten, er zich in voldoende
and~re
waardedaling van
gepaardmet
methet
hetonuitroeibaar
onuitroeibaar geloof,
geloof,
-— de
de and
:re zijde van de waardedaling
vanhet
hetgeld
geld- gepaard
eigenlijke vechten maar
maar had op te
te houden
houden om
omde
deoude
oudewelvaart
welvaartweer
weermet
metspoed
spoedhaar
haar
dat het eigenlijke
doenhouden,
houden,brachten
brachtenheel
heelde
dezakenwereld
zakenwereld in
in die
die opgeschroefde
opgeschroefde stemming,
stemming, die
die van
van
intocht tt~doen
nature
zich
zelf
weder
verder
opschroeft
en
schijnbaar
een
tijdperk
doet
aanbreken,
waarin
nature
zelf weder verder opschroeft en schijnbaar een tijdperk doet aanbreken, waarin
óp kan,
kan, noch
noch voor
voor den
den kapitalist,
kapitalist, noch voor den ondernemer,
ondernemer, noch
noch ook
ook voor
voor den
den arbeiarbeihet niet op
De arbeider,
arbeider, die
die nu
nuvoortaan
voortaan het
hetgrootste
grootstedeel
deelwenschte,
wenschte,kreeg
kreegwel
welmeer,
meer,maar
maarwas
waserer
der. De
omdat hij
hij toch
toch altijd velen van de andere
andere partijen
partijen nog
nogsneller
snellerzag
zag vooruitniet door bevredigd, omdat
De Staat
Staat vatte
vatte in
in dien
dientijd
tijdalles
allesaan
aanwat,
wat,vóórdat
vóórdatde
verarmendeoorlog
oorlogkwam,
kwam,onmogelijk
onmogelijk
gaan. De
de verarmende
had geschenen
geschenen en hij
hij zag
zag toch
toch veelal
veelal zijn
zijninkomsten
inkomsten nog
nogsneller
snellerstijgen
stijgendan
danzijn
zijnuitgaven.
uitgaven.
had
omalalde
denieuwe
nieuweofofroyalere
royalerestaatsbemoeiing
staatsbemoeiing
lasten moesten
moesten wel
wel somtijds
somtijds opgelegd,
opgelegd, om
Nieuwe lasten
betalen, maar
maar wat
wat nood?
nood? Bijna
Bijna ieder,
ieder, die
die in
ineenig
eenigverband
verbandmet
metdedezakenwereld
zakenwereldwas,
was,maakte
maakte
te betalen,
groote
extra-inkomstenenenbijna
bijnaieder
iederwas
wasmeer
meerdan
dangewoonlijk
gewoonlijk
- inderdaad
inderdaad of
of schijnbaar
schijnbaar- groote
extra-inkomsten
bereid, om er in ruime
ruime mate
mate van
van af
af te
te staan
staan in
in het
hetbelang
belangvan
vanwie
wieininwelvaart
welvaarttoch
tochnog
noghet
het
bereid,
achterbleven. Tarieven
Tarieven van
van inkomsteninkomsten- en
en successiebelastingen
successiebelastingen werden
werdengrif
grifgevoteerd,
gevoteerd,
meest achterbleven.
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op welke
woord
„spoliatie"
door
zeer
velen
zoude
zijn
welke vóór
voor den
denoorlog
oorloghethet
woord
"spoliatie"
door
zeer
velen
zoude
zijntoegepast.
toegepast.
onzent liepen
liepen de
degewone
gewoneStaatsontvangsten,
Staatsontvangsten, zoowel
zoowel tengevolge
tengevolge van
van de
dewaardewaardeTen onzent
van het
het geld
gelden
envan
vande
dehoog-conjunctuur,
hoog-conjunctuur,als
alsdoor
doorde
dezware
zwareverhoogingen
verhoogingender
dertarieven
tarieven
daling van
zooeven bedoeld,
1917 op
op tot
tot ff 604 millioen in 192o;
1920; de
de gewone
gewoneuitgaven
uitgaven
bedoeld, van
van ff 304 millioen in 1917
1917 tot 61i
6II millioen
millioen in
in 1920,
1920, een stijging met
met 129
129 %.
%. De
De uitgave-cijfers
uitgave-cijfers
267 millioen in 1917
van f/267
van iglo
1920zijn
zijn5.35
5.35maal
maal die
die van
van 1898.
1898.
van
1920 begon
begon echter
echter de
de sterk
sterk opgeblazen
opgeblazen ballon
ballon van het
het economische
economische leven
leven voor
voor
Einde 192o
zichtoore scheuren
scheuren te
vertoonen. Men kwam
kwam tot
tot het
het inzicht,
inzicht,dat
datde
dehoog-conjunctuur
hoog-conjunctuur
ieder zichtbare
te vertoonen.
jaren 1919
1919 en
en 1920
1920 op hoogst
hoogst onsoliede
onsoliede fundamenten
fundamenten was
was opgetrokken,
opgetrokken, dat
datde
degroote
groote
van de jaren
particulieren en Staten,
Staten, welke
welke zelf
zelfook
ookweder
wederhadden
haddenbijgedragen
bijgedragentot
totdedegroote
groote
verteringen van particulieren
schijnwelvaart,
uit
weinig
anders
hadden
bestaan
dan
uit
èen
voorzetting
van
het
opteren
schijnwelvaart, uit weinig anders hadden bestaan dan
een voorzetting van het optere n
der volkeren,
volkeren, dat
dat in
in den
den oorlog
oorlogbegonnen
begonnenwas.
was.Onze
OnzeRijksmiddelen
Rijksmiddelen
van het nationale vermogen der
geruimen tijd zeer ruim vloeien tengevolge
tengevolge van de omstandigheid,
omstandigheid, dat de
de inkominkombleven nog geruimen
stenbelasting naar
naar reeds
afgeloopen gunstige jaren
jaren werd aangeslagen
aangeslagen en dat
dat daarenboven
daarenboven de
de
stenbelasting
reeds afgeloopen
dier belasting
belasting in
in achterstand
achterstand was
was geraakt.
geraakt. Belangrijke
Belangrijke bronnen
zegelinning dier
bronnen van
van inkomen als zegelregistratierechten evenwel,
evenwel, die
1918-1920geweldig
geweldigwaren
warengestegen,
gestegen,begonnen
begonnenreeds
reeds
die in 1918-1920
en registratierechten
sterk te dalen.
dalen.
sterk
hoog opgevoerde
opgevoerde uitgaven
uitgaven schoten
schoten nu
nu de
deinkomsten
inkomstenverre
verrevoorbij;
voorbij; de
deuitgaven
uitgaven
De hoog
van
een
te
breed
opgezette
en
met
groote
vrijgevigheid
ingerichte
staatsbemoeiing
wassen
met groote vrijgevigheid ingerichte staatsbemoeiing wassen
van
te breed
gewoonlijk hun
meesters boven het hoofd,
hoofd, en zijn in elk geval
geval niet
niet dan
dan met
met haast
haast bovenmenbovenmengewoonlijk
hun meesters
schelijke moeite tot bescheidener
bescheideneromvang
omvangterug
terug te
te brengen.
brengen.Het
Hetdienstjaar
dienstjaar 1921
1921 heeft
heeft vermoedelijk
vermoedelijk
den gewonen
gewonen dienst
dienstvan
vanomstreeks
omstreeks ff 34 millioen. Indien
Indienhet
hetjaar
jaar 1922 eenigszins
eenigszins.
een tekort op den
danken zijn aan het feit,
feit, dat
dat dit
ditjjaar
eerst de
de vruchten
vruchten
aar voor het eerst
beter afloopt,
afloopt, dan zal zulks te danken
van de
detabaksbelasting
tabaksbelastingplukt
plukt en
endat
datde
desuccessiebelasting
successiebelastingin
indit
ditjaar
jaarvoor
voor het
heteerst
eerstover
overeen
een
van
geheel jaar
jaar zal
percentages, die
die nog
nogvoor
voor korten
korten tijd
tijd ondenkbaar
ondenkbaar
zal binnenkomen,
binnenkomen, geheven volgens percentages,
de rechte
rechte lijn
lijn en van
van 47
47 %
%ininden
den4en
4enen
enverderen
verderen
werden
werden geacht
geacht (een
(een maximum
maximum van
van 88 % in de
Bij
het
opstellen
van
de
begrooting
voor
1922
is
trouwens
de
noodzakelijkheid,
dat de
de
graad).
trouwens
de
noodzakelijkheid,
dat
graad). Bij
van de begrooting voor 1922
stijging der uitgaven ophoude, door
door den
den minister
minister van
van Financiën
Financiënook
ookreeds
reedsgoeddeels
goeddeelsingezien.
ingezien.
De algemeene
algemeene malaise
malaise in
in alle
alle takken
takken van
van ons
ons volksbestaan
volksbestaan moest
moest echter
echternog
nogverder
verderdoorzetten,
doorzetten,
om het besef,
besef, dat
dat een
een inkrimping
inkrimping van
van de
de uitgaven
uitgaven noodig
noodigwas,
was, niet
niet slechts
slechts bij
bij de
deregeering,
regeering,
maar
ook
bij
het
volk,
sterker
en
meer
algemeen
te
maken.
Zulks
is
intusschen
vrij
snelinin
maar ook bij het
sterker
meer algemeen te maken. Zulks is intusschen vrij snel
zijn werk gegaan. Bij
in den
denzomer
zomervan
van 1922
bij nagenoeg
nagenoeg alle
alle partijen
partijen
1922 was wel bij
Bij de verkiezingen in
flinke
de geheele
geheelelinie
liniehet
hetwachtwoord,
wachtwoord,terwijl
terwijlook
ookdedepartijen,
partijen,die
diedaartoe
daartoe
flinke bezuiniging over de
voorshands
medewerken, met bijzondere
bijzondere kracht
kracht aandrongen
aandrongen op
op
voorshands niet
niet willen
willen medewerken,
op bezuiniging op
de soorten
soorten van
van uitgaaf,
uitgaaf, waarvan
waarvan zij
zij de
de noodzakelijkheid
noodzakelijkheid niet
niet inzien.
inzien.
In het bijzonder
bijzonder trekt ditmaal bij den algemeenen
algemeenen bezuinigingsdrang
bezuinigingsdrang de
de aandacht,
aandacht, dat
dat
althans bij
bij de
de Regeering
nietbeperkt
beperkt tot den
d.i.dat,
dat,
deze
deze zich
zichvee1alveelal althans
Regeering- niet
den gewonen
gewonendienst
dienst- d.i.
wat
- doch
dochzich
zichook
ooktot
tot de
de
wat men
men de
de exploitatie
exploitatieuitgaven
uitgavenvan
vanden
denStaat
Staatzou
zoukunnen
kunnennoemen
noemen
kapitaaluitgaven
Staat uitstrekt.
uitstrekt. Deze
Deze gaven
gaventot
totdusverre
dusverretottotzorgen
zorgennimmer
nimmeraanaankapitaaluitgavenvan
van den
den Staat
leiding.
Eenmaal beslist,
beslist, dat
dat er
er voor
voor een
een zaak zonder
bezwaar kon
worden, bebezonder bezwaar
kon geleend worden,
leiding. Eenmaal
hoefde
het vinden
vinden van
van geld
geld voor
voor zulke
zulke uitgaven
uitgaven nimmer
nimmer te
te worden
worden getwijfeld.
getwijfeld. Dit
Dit isis
hoefde aan
aan het
thans veranderd.
hoog opgeloopen,
in het
De kapitaalsuitgaven
kapitaalsuitgaven zijn
de laatste
laatste jaren
jaren zeer hoog
opgeloopen, in
het
zijn .dan
.dan ook
ook in
in de
.

.
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bijzonder
maatregelen tot vermindering
vermindering van
van den
den woningnood.
woningnood. Waren
Waren de
de
bijzonder tengevolge
tengevolge van
van de maatregelen
kapitaalsuitgaven voor
voor I9II
1911 nimmer boven ff II
millioen per
per jaar
jaar gestegen (afgezien
(afgezien van
van transtranskapitaalsuitgaven
i i millioen
acties, die
die feitelijk
feitelijk slechts
slechts boekingen waren)
zij tot
tot 1917
1917ver
veronder
onderde
de ff 50
acties,
waren) en bleven zij
5o millioen,
in het jaar
192o
stegen
zij
tot
188 millioen
millioen en in 1921 zelfs
zelfs tot ff 286 millioen.
jaar 1920
ff 188
Het
op langen
langen termijn
termijn van
van zulke
zulke bedragen
bedragen bleek
bleek niet
niet gemakkelijk.
gemakkelijk. Door
Door het
het
Het leenen op
135o millioen voor crisisuitgaven en ff 200
kapitaalsleenen van een bedrag
bedrag van
van ff 1350
2oo millioen voor kapitaalsuitgaven in
in de
de jaren
1915-192o was
uitgaven
jaren 1915-1920
washet
hetNederlandsche
Nederlandschebeleggende
beleggende publiek
publiek eenigszins
eenigsûns ververzadigd
geraakt van
was ook zijn
zijn houding
houding daartegenover
daartegenover in
in de
deoorlogsjaren,
oorlogsjaren,
zadigd geraakt
van staatsschuld,
staatsschuld, al
al was
vooral
de ondervindingen
ondervindingen met
metbuitenlandsche
buitenlandsche obligatiën
obligatiën opgedaan,
opgedaan, geheel
geheel
vooral tengevolge
tengevolge van de
I9II. Terecht begreep
begreep de Regeering dat, nu het
het niet
niet meer
meer ging
ging
anders
anders geworden
geworden dan
dan b.v.
b.v. in
in 1911.
om gelden, noodig
noodig voor
voor het
hetbehoud
behoudvan
vande
deonafhankelijkheid
onafhankelijkheid en
envan
vande
dephysieke
physiekevolkskracht,
volkskracht,
met het uitgeven
uitgeven van halfhalf- of
of geheel
geheel gedwongen
gedwongen leeningen
leeningen niet
nietmocht
mochtworden
wordenvoort
voortgegaan.
gegaan.
In 1922
1922 gelukte
gelukte het
het intusschen,
intusschen, mede
mededoordat
doordateen
eenzekere
zekeregretigheid
gretigheidnaar
naaronze
onzestaatsschuld
staatsschuld
was gebleken,
gebleken, het
hetpubliek
publiekwarm
warmtetemaken
makenvoor
voortwee
tweeseriën
seriënelk
elkgroot
groot
van Amerikaansche
Amerikaansche zijde
zijde was
f 150 millioen van
% obligatiën,
obligatiën, welke
welke eenige
eenige percenten
percenten onder
onder de
de pariteit
pariteit werden uitgegeven.
uitgegeven.
van 66 %
kon er echter
echterop
opworden
worden gerekend, dat zulks elk jaar
zoude gelukken.
gelukken. Wijl
Wijl nu anderjaauoude
anderBezwaarlijk kon
zijds
allerminst wenschelijk
vlottende schuld,
schuld, welke
welke uithoofde
uithoofde van
vanvoorschotten
voorschotten
zijds allerminst
wenschelijk was,
was, om
om de vlottende
aan
mogendheden en
aan Nederlandsch-Indië
Nederlandsch-Indië gemiddeld
gemiddeld reeds
reeds een
een half
halfmilliard
milliard 1)
aan vreemde
vreemde mogendheden
en aan
beliep,
door niet
niet geconsolideerde
geconsolideerde Staatskapitaaluitgaven
Staats kapitaal uitgaven op
te brengen,
brengen,
beliep, door
op steeds
steeds hooger
hooger peil te
won
meer en
en meer
meer veld,
veld, dat
datde
dekapitaalsuitgaven
kapitaalsuitgaven van den
den Staat
Staat bij
bij lange
lange niet
niet op
op
won het inzicht meer
de hoogte
hoogte van
van de jaren
jaren 1919-1921
1919-1921mochten
mochtenblijven.
blijven.
Ook
terugkeer tot matiger
matiger cijfers
cijfers niet
niet dadelijk
dadelijk door
door te
te voeren,
voeren,wijl
wijlde
de
Ook hier was echter terugkeer
Staat
voorshands door
toezeggingen voor woningbouw
woningbouw gebonden
gebonden was
was en
en de
deStaatsStaatsStaat voorshands
door groote
groote toezeggingen
bedrijven zooals Posterijen, Telegrafie en Telefonie
Telefonie en
ende
deStaatsmijnen,
Staatsmijnen,alsmede
alsmedegroote
grootewerken
werken
(Maaskanalisatie
Zuiderzee) groote
groote bedragen
bedragen bleven
bleven vorderen.
vorderen.
(blaaskanalisatieen
en drooglegging
drooglegging der Zuiderzee)
Vermoedelijk
1922 nog
nog een
een bedrag
bedrag van
van ruim
ruim ff 2oo
200 millioen
mi1lioen
Vermoedelijkheeft
heeft dan
dan ook
ook de
de dienst 1922
aan kapitaalsuitgaven
kapitaalsuitgaven gevorderd
gevorderd en zal het
het jaar
jaar 1923
aan
1923 een
een bedrag
bedrag van
van ff 184 millioen aan
aan zoovereischen (waar
(waar in beide
beide gevallen
gevalleneen
een15-tal
I5-talmillioen
millioenaan
aankapitaalsinkomsten
kapitaalsinkomsten
danige uitgaven vereischen
tegenover staan).
staan).
consolidatie van vlottende
vlottende schuld,
schuld, voortgevloeid
voortgevloeiduit
uit
Laatstelijk isis becijferd,
becijferd, dat
Laatstelijk
dat er ter consolidatie
kapitaalsuitgaven
van den
den Staat
Staat tot 31
kapitaalsuitgaven van
31 December
December 1923,
1923,een
eenbedrag
bedragvan
van f 35o
350 millioen
millioen zal
zal te
te
leenen zijn, waartoe
waartoe door
door den wetgever
wetgever reeds
reeds machtiging
machtiging is
is verleend.
verleend. Daarna
Daarna hoopt
hoopt men
men de
de
leenen
kapitaalsuitgaven binnen
grenzen te
te houden,
houden, zoodat
zood at met
met het
hetleenen
leenenvan
vangenoemd
genoemd
kapitaalsuitgaven
binnen enge
enge grenzen
tijdperk der zeer
zeer groote
groote staatsleeningen
staatsleeningen zal
zal kunnen
kunnen worden
worden afgesloten.
afgesloten.
bedrag het tijdperk
totale schuld
schuld van
van den
den Staat,
Staat, welke
welke op
op het
het tijdstip
tijdstip van
van de
de kroning
kroning der
der Koningin
Koningin
De totale
omstreeks f 1090
logo millioen
millioen bedroeg
bedroeg met
meteen
eenjaarlijksche
jaarlijksche rente
rente van
van f 29.852.000
29.852.000 zal
dat
zal in dat
geval einde 1923,
1923, met
met inbegrip
inbegrip van
van de
de crisisschuld,
crisisschuld, doch
doch zonder
zonder de
de vlottende
vlottende schuld,
schuld,welke
welke
geval
met een
een rente
rente
door vorderingen
vorderingen op anderen,
anderen, zijn
zijn gestegen
gestegen tot
tot f 3.053 millioen met
gedekt wordt door
van bijna
bijna f 132 millioen per
per jaar.
jaar. Zonder
Zonder de crisisschuld
crisisschuld zal
zal de Staatsschuld
Staatsschuld einde 1923
1923 bebe-

---_ .._-_.I) De
Devlottende
vlottendeschuld
schuldbedroeg
bedroeg op
op 3o
30 Dec.
Dec. 1922
1922 1
f 836 millioen,
millioen, waar
waar echter
binnen
i)
echter terstond
terstond of binnen
jaren vervallende
vervallende vorderingen
vorderingen op
opdedekoloniën,
koloniën,dedegemeenten,
gemeenten,buitenlandsche
buitenlandschemogendheden
mogendhedenen
endede
weinig jaren
Uitvoermaatschappij tegenover
tegenoverstonden
stondenvan
van f 505 millioen.
Nederlandsche Uitvoermaatschappij
millioen.
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1). Tegenover de schuld
lioe n met een rente
li oen 1).
dragen
ongeveer f 1847
I847 mil
mi11ioen
rente van f 741/2
741/2 mil
mi11ioen
dragen ongeveer
staat een belangrijk
aangegaan staat
belangrijk bedrag
bedrag aan
aan rentegevende
rentegevende vorderingen
vorderingen
voor kapitaalsuitgaven aangegaan
o.a. woningbouwvoorschotten.

Zoo staat
staat dan
dan het
het financiewezen
financiewezen van
van den
den Staat
Staatbij
bijhet
het25-jarig
25-jarigregeeringsjubileum
regeeringsjubileum van
van
WILHELMINA In
gansch ander
ander teeken•
teeken. dan ten tijde
tijde van
vanHare
Haretroonsbestijging.
troonsbestijging.
Koningin
* in een gansch
Koningin WILHELMINA
D.::stijds
en rustige
rustige ontwikkeling
ontwikkeling van
van uitgaven
uitgaven en
en ontvangsten,
ontvangsten, matige
matige lasten,
lasten, welke
welke
Destijds gezonde en
eerder
verlicht
dan
verzwaard
werden,
betaling
van
bijna
al
wat
de
Staat
uitgaf
uit
de
jaarwat
Staat uitgaf uit de jaareerder
dan verzwaard werden, betaling van bijna
lijkste inkomsten. Al klonk
klonk in
in de
demillioenenrede
millioenenredeweleens
weleenseen
eenvluchtig
vluchtigwaarschuwend
waarschuwendwoord,
woord,
lijkste
zaten in het algemeen
algemeen op
op rozen.
rozen. Thans:
Thans:naast
naastzware
zware lasten,
lasten,rechtrechtde Ministers van Financiën zaten
streeks
gevolge van
van den
den oorlog,
oorlog, welke
welke met
met4o40à 5o
à 50
van
totale
lasten
vanhet
hetjaar
jaar
streeks ten
ten gevolge
%%
van
de de
totale
lasten
van
I8g8 gelijkstaan,
gelijkstaan, een complex
complexvan
vanbelastingen
b.!lastingentottot
dekkingder
dergewone
gewonejaarlijksche
jaarlijkscheuitgaven,
uitgaven,
1898
dekking
aa r geleden fantastisch
dat,
op zich
zich zelf
zelf reeds,
reeds, 25
25 jjaar
fantastisch zoude zijn
zijn geacht
geacht en
en dat
dat inderdaad
inderdaad door
door
dat, op
ook thans
thans als
als bijna
bijna ondragelijk
ondragelijk wordt
wordt gevoeld.
gevoeld.
velen ook
En niettegenstaande
niettegenstaande die
die zware
zware lasten
lasten verre
verre van
van sluitende
sluitendebudgetten,
budgetten,integendeel:
integendeel:
En
tekorten aanwezig
zicht tot
tot zoodanige
zoodanige bedragen,
bedragen, dat
dat zij
zij in
in 1898
I8g8voor
voorzekere
zekeresympsymptekorten
aanwezig en
en in het zicht
van een
een naderend
naderend staatsbankroet
staatsbankroet zouden
zouden zijn
zijn aangezien.
aangezien.
tomen van
binnenland en in
in nog
nog veel
veelgrootere
grootere mate
mate in
inhet
hetons
onsomringende
omringendebuitenland
buitenlandeen
een
In het binnenland
welvaartsniveau, dat
belooft voor
voor een
een spoedig
spoedigherstel
herstelder
derpublieke
publieke
dat weinig goeds belooft
sterk gezonken welvaartsniveau,
financiën.
Een zware schaduw wordt dus ongetwijfeld op
op het
het feestjaar
feest jaar geworpen door
door den
den toestand
toestand
financiën van land en volk.
volk. Er
Er isis intusschen
intusschen allerminst
allerminst reden
reden tot
totwanhopen.
wanhopen.Koningin
Koningin
van de financiën
WILHELMINA regeert
over
eeneen
nuchter
financiën, dat
dat
WILHELMINA
regeert
over
nuchtervolk,
volk,bedreven
bedreveninin koopmanschap
koopmanschap en
en financiën,
zich reeds meermalen
meermalen uit diepe financieele
financieele zorgen
zorgen heeft
heeft weten
weten omhoog
omhoogtetewerken
werkenen
endat
datook
ook
ditmaal
te verstaan.
verstaan. Arbeidzaamheid,
Arbeidzaamheid, soberheid en overleg
overleg zijn
zijn door
door alle
alle
ditmaal die kunst zal toonen te
tijden nationale
nationale deugden
deugden geweest
geweestvan
vanhet
hetvolk
volkaan
aandedemonden
mondenvan
vanden
denRijn,
Rijn,de
deMaas
Maas en
en de
de
tijden
Schelde en
en de
de voornaamste
voornaamste factoren
factoren van
van zijn
zijnnationale
nationalewelvaart.
welvaart.
in'de
deachter
achterons
onsliggende
liggendejaren
jarenonder
onderden
deninvloed
invloedvan
vanallerlei
allerlei
Die deugden
deugden hebben
hebben in
omstandigheden ongetwijfeld geleden.
geleden. Tijden
Tijdenvan
vangeweldige
geweldigeprijsveranderingen,
prijsveranderingen,wwaarin
aa rin velen
zich met
met weinig
weinig moeite
moeiterijk
rijk weten
wetentetemaken
makenen
envele
veleanderen
anderendedevruchten
vruchtenvan
vanjarenlangen
jarenlangenarbeid
arbeid
en soberheid hebben zien te
te niet
niet gaan,
gaan, zijn
zijn weinig
weinig geschikt,
geschikt, om
omdie
diedeugden
deugdenaan
aantetekweekgin.
kweekèn.
Is het altijd
altijd moeilijk, voor
voor wie slechts een beperkten
beperkten gezichtskring
gezichtskring hebben,
te zien,
zien, dat
dat
hebben, om in te
men met
met veel
veel werken
werken nimmer
nimmer zijn
zijn medemenschen
medemenschen werkloos
werkloos maken
maken kan,
kan, doch
doch integendeel
integendeel
men
eigen en anderer
anderer welvaart
welvaart b.!vordert,
weinig verteren
verteren zijn
zijn medemenschen
medemenschen niet
niet
bevordert, dat
dat men
men met weinig
schaadt,
belangen van
van de
de geheele
geheelemaatschappij
maatschappij zoo
zoo goed
goedals
alszijn
zijneigene
eigene
schaadt, doch
doch integendeel
integendeel de belangen
al die
dieeconomische
economischewaarwaarbehartigt,
waarde van
geld zijn
zijn al
behartigt, in tijden van sterk veranderende waarde
van het geld
heden nog veel
veel minder
minder doorzichtelijk.
doorzichtelijk. Een
Een harde
harde les
les van
van de
depraktijk
praktijk scheen
scheen noodig,
noodig,om
omvoor
voor
die eenvoudige
eenvoudige waarheden
waarheden de
oogen der
der massa
massa weer
weer geopend
geopend te
te krijgen.
krijgen. Maar
Maar nu
nu zal
zal ook
ook
die
de oogen
ongetwijfeld
genoemde deugden
deugden door
door geslacht
geslachtop
opgeslacht
geslachtaangekweekt,
aangekweekt,niet
niet
ongetwijfeld blijken,
blijken, dat
dat de genoemde
korten tijd
tijd konden
konden te
te niet
niet gaan,
gaan, doch
dochde
degrondslag
grondslagvan
vanons
onsvolkskarakter
volkskarakter gebleven
gebleven zijn.
zijn.
in korten
Wij
zullen
er
ons
bij
moeten
neerleggen,
dat
de
kapitaalverslindende
oorlog
het
welWij zullen
bij moeten neerleggen, dat de kapitaalverslindende
het welI)
Hierbijisisaangenomen,
aangenomen,dat
dat de
dethans
thans teteleenen
leenen ff 350 millioen
millioen tegen
tegen 66 %
% zullen
zullen worden
worden geplaatst.
geplaatst.
i) Hierbij
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alle volkeren
volkeren voor
voor een
een aantal
aantal jaren
jaren heeft
heeft verlaagd
verlaagd en dat
dat wij
wij slechts
slechts door
door
vaartsniveau
van alle
vaartsniveau van
hard
werken en
en soberheid
hard werken
soberheid het
het peil
peil van
van1914
1914weer
weerininwerkelijkheid
werkelijkheidkunnen
kunnen be
bereiken.
Wij,
reiken. Wij,
Nederlanders kunnen
prijzen, dat
in zooveel
zooveel gelukkiger
gelukkiger omstandigomstandigNederlanders
kunnen ons
ons gelukkig prijzen,
dat wij
wij ten deze in
heden verkeeren
verkeeren dan vele andere
andere volken
volken van
van Europa.
Europa.
ûch moeten
moeten aanpassen
aanpassen aan
aan de
dealgemeene
algemeeneverlaging
verlagingvan
van
Ook de staatsbemoeienis
staatsbemoeienis zal zich
Ook
den levensstandaard,
levensstandaard, die
te worden
worden ingezien
ingezien en
endaardaardie onvermijdelijk
onvermijdelijkis.
is. Een
Een en ander begint te
daagt een
een tijdperk
tijdperk van
van langzaam
langzaam doch
dochwerkelijk
werkelijk herstel.
herstel.
mede daagt
Eenige jaren
jaren van
van buitengewone
buitengewone inspanning
inspanning van
van allen
allenzonder
zonderonderscheid,
onderscheid,gepaard
gepaard
Eenige
zóó sober
sober leven,
leven, als
als het
hetop
oppeil
peilhouden
houdenvan
vanelks
elksproductieve
productievekracht
krachtslechts
slechtstoelaat,
toelaat,
met een zóó
daarmedehet
hetnationale
nationalefinanciewezen
financiewezen en het lijdt geen twijfel,
twijfel, of de
de nationale
nationalewelvaart
welvaart- enendaarmede
zullen zich
ûch geheel
geheel herstellen
herstellen van de
de rampen
rampen en
en overdrijvingen
overdrijvingen van
jaren 1914-1921.
1914-192I.
zullen
van de
de jaren
Als dan, bij het gouden
gouden jubileum
jubileum van
van onze
onze Koningin,
Koningin, wederom
wederom een
een korte
korte geschiedenis
geschiedenis
der rijksfinanciën
te teboekstaven,
zalzal
diedie
geschiedenis
- in
integentegender
rijksfinanciënover
overeen
eenkwart
kwarteeuw
eeuwzalzalzijn
zijn
boekstaven,
geschiedenis
stellingvandebovenstaande-hebben
en een
eenbevredigend
bevredigend
stelling van de bovenstaande —hebbenteverhalen
te verhalenvan
vaneen
een moeilijk
moeilijk begin en
einde.
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IN DE
HET NEDERLANDSCHE
NEDERLANDSCHE BANKWEZEN IN
DE LAATSTE
JAREN
VIJF EN TWINTIG JAREN
DOOR

MR. DR.
DR. W.
MR.
W. M. WESTERMAN,
's-Gravenhage.
Directeur van de
de Bijbank
Bijbank der Rotterdamsche
RotterdamscheBankvereeniging
Bankvereeniging te 's-Gravenhage.
Directeur

N

ontkennen, dat
dat het
het afpalen
afpalen van
van den
deneconomischen
economischenontwikkelingsgang
ontwikkelingsgangeener
eener
iemand zal ontkennen,
zwaren
medebrengt.
natie
in
perioden
van
een
kwart-eeuw
zijn
eigenaardige
bezwaren
mede
brengt.
be
natie perioden van een kwart-eeuw zijn eigenaardige
De factoren
factoren toch,
toch,die
dieopop
dien
ontwikkelingsganginvloed
invloedoefenen
oefenen en
enwier
wier
dien
ontwikkelingsgang
g~combineerde
werre poging hiertoe moet
moet
gecombineerde weruit den
king zekere
zekere verschijverschijden aard
aard der
der zaak
zaak
king
een
min
of
meer
ningsvormen en
en
een
min
of
meer
ningsvormen
,^
geforceerd
evolutie methoden in
in
geforceerd karakter
karakter
evolutiemethoden
•,t. dragen
plegen
dragen en
en loopt
loopt het
het
het leven roept, plegen
evaar
van
aan
bevan zoo
zóó verscheiden
verscheiden
gevaar
van
aan
bevan
^A" '. .. •,
Í
g
paalde
zijn en
en
paalde momenten
momenten in
in
oorsprong
oorsprong te
te zijn
ontstaan
het ontwikkelingsproontwikkelingspro^^ " å i
reiken in hun ontstaan
vaak zóó ver terug, dat
dat
ces
niet het
hetgewicht
gewicht
ces niet
toe
te kennen,
kennen, dat
dat
het moeilijk
moeilijk valt,
valt, om
om
toe te
-^
een brok
brok economisch
economisch
daaraan in anderer
anderer
daaraan
oogen wellicht
leven tusschen
tusschen twee
twee
oogen
wellicht toetoeleven
willekeurig gekozen,
gekozen,
komt.
willekeurig
met de
de staatkundige
staatkundige
geldt voor
voor
Dit geldt
met
Het gebouw
gebouw van
van de
tre Nederlandsche
Nederlandsche Bank
Bank aan
aan
een
terugblik op
de
constellatie
verband
een terugblik
op de
constellatie verband
het
Rokin
te
Amsterdam.
houdende
tijdstippen
Rokin
te
Amsterdam.
jongste
ontwikkeling
jongste ontwikkeling
houdende tijdstippen
saam
te dringen.
van het bankbedrijf
saam
te Iededringe n. Ieder van het bankbedrijf
als voor
vooreenige
eenigeandere
anderephase
phaseininhet
heteconomische
economischeontwikkelingsproces
ontwikkelingsprocesvan
vanons
onsland.
land.
goed als
zoo goed
danhet
hetjaar
jaar 1898
18g8niet
niet
zonder twijfel
twijfelmerkwaardig
merkwaardig worden
worden genoemd,
genoemd,dat
dat—
- alalisisdan
Toch mag het zonder
in ieder
ieder opzicht
als
een
uitgangspunt
in
economischen
zin
te
beschouwen
het
begin
van
opzicht als een uitgangspunt in economischen zin te beschouwen het begin van
WILHELMINA zich niettemin gekenteekend
gekenteekend heeft door het
het op
op den
den
regeering van
van Koningin
Koningin WILHELMINA
de regeering
voorgrond treden
meerdere tot dusverre
dusverre onbekende uitingen
uitingen van
van het
hetbankprincipe.
bankprincipe.
voorgrond
treden van
van meerdere
w

Alvorens hierop
enkel woord
woord de
de toestand,
toestand, zooals
zooals
Alvorens
hierop echter
echter nader
nader in
in te gaan, moge met een enkel
25 jaren
jaren in
in Nederland
Nederlandgevonden
gevondenwerd,
werd,geschetst
geschetstworden.
worden.Waaruit
Waaruitbestond
bestond
hij
voor ongeveer
ongeveer 25
hij voor
die dagen
dagenhet
hetNederlandsche
NederlandscheBankwezen?
Bankwezen? In
Inde
deeerste
eersteplaats
plaatsnatuurlijk
natuurlijk uit
uit de
de circulatiecirculatiein die
bank, of
of zooals
zooalsdedeEngelschman
Enge1schmandeze
deze
karakteriseert„de
..de
bank
banken",namelijk
namelijkde
de
bank,
karakteriseert
bank
derder
banken",
Nederlandsche Bank.
Bank. Haar
Haar taak
grove trekken
trekkendezelfde
dezelfdeals
alsdie,
die,welke
welkeook
ookthans
thans nog
nogin
in
taak was
was in grove
veelbewogen tijden
tijden op
op hare
hare schouders
schouders rust.
rust. Naast
Naast het
het indirecte
indirecte toezicht
toezicht op
op het
hetgeheele
geheele
deze veelbewogen
bankb!drijf en
geheele economische
economischegestie
gestievan
vanons
onsland
landwaren
warenaan
aanhare
harezorgen
zorgen
bankbedrijf
en via
via dit
dit op de geheele
toevertrouwd
handhaving der
pariteit van
Nederlandsche muntmunttoevertrouwd de
de geldcirculatie
geldcirculatieen
en de
de handhaving
der pariteit
van de Nederlandsche
Alsvoornaamste
voormamste middel
middelom
omdit
ditlaatste
laatstedoel
doeltetebereiken,
bereiken,
eenheid tegenover
tegenover de
de buitenlandsche.
buitenlandsche.Als
stond haar,
haar, gelijk
dewettelijk
wettelijkvoorgeschreven
voorgeschrevengoudvoorraad
goudvoorraad ten
ten dienste,
dienste,terwijl
terwijl
gelijk ook
ook nu nog, de
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voor zorg
een
soepel octrooi
octrooi er
droeg, dat
de noodige
noodige vrijheid
vrijheid van
van beweging
beweging behield.
behield.
een soepel
er voor
zorg droeg,
dat zij
zij de
enRotterdam,
Rotterdam,enkele
enkele
in de
de beide
beidegroote
grootehandelssteden,
handelssteden,Amsterdam
Amsterdamen
Vervolgens werden in
zuiver Nederlandsche
Nederlandsche (in den
den zin
zin van
vanniet-koloniale)
niet-koloniale) credietbanken
credietbanken van
van middelmatigen
middelmatigen omomzuiver
vang aangetroffen,
aangetroffen, benevens
eenige
koloniale
credietinstellingen,
die,
zooals
uit
de
benaming
benevens eenige koloniale credietinstellingen, die, zooals uit de benaming
reeds voortvloeit,
voortvloeit, zich hoofdzakelijk
hoofdzakelijk ten
den handel
handel met
metde
dekoloniën
koloniëntetebevorbevorreeds
ten doel
doel stelden den
deren
enkele uitzondering
uitzondering na
na bij
bij de
de in
in onze
onzekoloniën
koloniënbedreven
bedreven cultures
cultures zelve
zelve nauw
nauw
deren en
en op een enkele
be
betrokken
activiteit, welke
welke deze
dezebeide
beidecategorieën
categorieënvan
vaninstellingen
instellingententoonspreidden
tentoonspreidden
trokken waren.
waren. De activiteit,
kon
in overeenstemming
overeenstemming met
methaar
haarkapitalisatie
kapitalisatie hoogstens
hoogstens op
ophet
hetpraedikaat
praedikaat„middelmatig"
"middelmatig"
kon in
aanspraak maken.
En ditzelfde
ditzelfde gold
gold van
van de
deweinige
weinigemeer
meerbelangrijke
belangrijke emissiehuizen,
emissie huizen, die
die na
na
aanspraak
maken. En
een tijdvak,
tijdvak, waarin
waarin hun
hun namen
nameneen
eenschier
schierEuropeesche
Europeeschevermaardheid
vermaardheidhadden
haddengenoten,
genoten,thans
thans
vrijwel
eenstaat
staatvan
vanlethargie
lethargiewaren
warenteruggezonken.
teruggezonken. Niet,
Niet,dat
datdedetijden
tijdenop
opzich
zichzelf
zelf
vrijwel in een
slecht waren!
waren! Het
Hettegendeel
tegendeelkon
koneer
eerbeweerd
beweerdworden.
worden.Maar
Maarmen
men
verlangde
schijnbaar
niet
verlangde schijnbaar niet
anders.
resultaten
anders. Men
Men toonde
toondezich
zich met
met de
de behaalde
behaalde-— inderdaad
inderdaadgeenszins
geenszinsongunstige
ongunstige- resultaten
zonder naar
naar nieuwe
nieuwe expansie
expansie en
en grootere
grootere winsten
winsten te
te streven.
streven. En
Enhet
hetNederlandsche
Nederlandsche
tevreden zonder
bedrijfsleven bevond
ûch in
in een
eenzóó
zóóstationnairen
stationnairentoestand,
toestand,dat
datvan
vandeze
dezezijde
zijdeook
ookgeen
geengegebedrijfsleven
bevond zich
noegzame
aandrang uitging
uitging om
omdedebanken
bankentottotbijzondere
bijzondereenergie
energieteteprikkelen.
prikkelen.Het
Hetsterke
sterke
noegzame aandrang
individualisme, dat
datzonder
zondertwijfel
twijfeltot
totde
deopvallende
opvallendekaraktereigenschappen
karaktereigenschappender
derNederlandsche
Nederlandsche
individualisme,
bevolking kan
kan worden
worden gerekend,
gerekend, liet niet
niet na
na een
eenremmenden
remmenden invloed
invloedop
ophet
hetontstaan
ontstaanvan
van
bevolking
grootbedrijven
belangrijke mate
dat de
de expansie
expansieininhandel
handel
grootbedrijventete oefenen
oefenen en
en droeg
droeg er
er in belangrijke
mate toe
toe bij, dat
en industrie onder be
begunstiging
ontwikkelend grootbankbedrijf
grootbankbedrijf nog eenigen
eenigen tijd
tijd
gunstiging van een zich ontwikkelend
op zich
zich liet
liet wachten.
wachten.
in den
den vorm
vorm der
der N.V.
N.V.opereerende
opereerendebankinstellingen
bankinstellingenwerden
werdenuiteraard
uiteraard in
inbijna
bijna
Naast de in
alle grootere
grootere en
enkleinere
kleinere plaatsen
plaatsen particuliere
particuliere bankiers
bankiers gevonden,
gevonden, wier
wier hoofdfunctie
hoofdfunctie bestond
bestond
alle
denhandel
handelinineffecten,
effecten,
incasseeren
van
vorderingenenenhet
het
verleenenvan
vankleine
kleine
in den
hethet
incasseeren
van
vorderingen
verleenen
Deze particuliere
particuliere bankiers,
bankiers, wier
wier aantal
aantal dat
dat der
derbankinstellingen
bankinstellingen verre
verre overtrof
overtrof en
en
credieten. Deze
wier invloed
opzichte van
van de
de wijze,
wijze,waarop
waaropons
onsvolk
volkzijn
zijnliquide
liquidegelden
geldenbelegde,
belegde,niet
niet
wier
invloed ten
ten opzichte
jaren een soort van gilde,
gilde, dat
dat door
door de
deinin
mocht worden onderschat, vormden inderdaad lange jaren
Het perperde groote
groote steden
stedengevestigde
gevestigdebanken
bankenmet
metgroote
grooteonderscheiding
onderscheidingwerd
werdbehandeld.
behandeld. Het
soonlijke
karakter
toch,
dat
aan
het
contact
tusschen
deze
vertrouwenslieden
en
hunne
soonlijke karakter toch, dat aan het contact tusschen deze vertrouwenslieden en hunne
zóó~eerzijn
zijnstem
stempel,
c1ienten
eigen placht
placht tetezijn,
zijn,drukte
drukteop
ophet
hetheele
heeleprovinciale
provincialebankbedrijf
bankbedrijfzóózeer
clienten eigen
pe l,
dat
het belang
belangder
dergrootere
grooterebanken
banken meebracht
meebracht om
om deze
deze verhoudingen
verhoudingen zoove
zooved
mogelijk te
te
dat het
, l mogelijk
eerbiedigen. Eerst
Eerst later,
later, toen
toen de
dekapitaalkracht
kapitaalkracht der
der particuliere
particuliere bankiers
bankiers tegen de
de vlucht
vluchtvan
van
Alseen
eenvariatie
variatie
het bedrijfsleven
bedrijfsleven niet
niet opgewassen
opgewassen bleek,
bleek,kwam
kwamhierin
hieringeleidelijk
geleidelijkverandering.
verandering.Als
op het
het hoofdthema
hoofdthema zouden
zouden tenslotte
tenslotte de
de z.g.
z.g. Credietvereenigingen
Credietvereenigingen beschouwd
beschouwd kunnen
kunnen worden.
worden.
Werd
de credietbanken
credietbanken „pures
"pures etetsimples"
simples"dedecredietverleening
credietverleeninguitsluitend
uitsluitendafhankelijk
afhankelijk
Werd bij de
gesteld van de
de factoren,
factoren, die
diededecredietwaardigheid
credietwaardigheidvan
vanhet
hetbetrokken
betrokkenbedrijf
bedrijfbeheerschen,
beheerschen,
gesteld
bij de
deCredietvereenigingen
Credietvereenigingenwerd
werdhieraan
hieraannog
nogeen
eenandere
anderevoorwaarde
voorwaardevastgeknoopt
vastgeknoopten
enwel
wel
bij
als lid
lid voor
voor een
eenbepaalde
bepaaldesom.
som.Aangezien
Aangezienop
opdeze
dezewijze,
wijze,onafhankelijk
onafhankelijkvan
vanhet
het
de toetreding
toetreding als
uitgeleende be
bedrag,
vereeniging ontstond,
ontstond, meende
meende men
men hierhierdrag, een
een zekere
zekere band
bandmet
met de
de vereeniging
reëele uitgeleende
door aan het zakelijke
zakelijke karakter
welkome versterking
versterking van
van meer
meer perkarakterder
der credietverleening
credietverleening een welkome
soonlijk-psychologischen
hebben geboden.
geboden.
soonlijk-psychologischen aard
aard te hebben
Een schildering
schildering van
van den toestand
toestand van
van het
het jaar
jaar 1898
18g8 isisniet
nietvolledig,
volledig,wanneer
wanneerdaarbij
daarbij
Een
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eveneens gewag
gewaggemaakt
gemaaktwordt
wordtvan
vandedecredietinstellingen,
credietinstellingen,die
diezich
zichinzonderheid
inzonderheidde
de
niet eveneens
op langen
langen termijn
termijn ten
tendoel
doelstellen.
stellen.Hiertoe
Hiertoebehoorden
behoordenbehalve
behalvededehypotheekhypotheekcredietverleening op
waarvan ons land
land er
er een
een kwart-eeuw
kwart-eeuwgeleden
geledenreeds
reedseen
eenvrij
vrijgroot
grootaantal
aantalbezat
bezat(circa
(circa25)
25)
banken, waarvan
welke voorschotten
voorschottenverstrekten
verstrekten tegen
tegenonderpand
onderpandvan
vanwaarden
waardenbelast
belastmet
met
ook de instellingen, welke
188g
vruchtgebruik of andere
andere periodieke
periodieke uitkeeringen.
uitkeeringen. De eerste
eerste dezer
dezerinstellingen
instellingenwerd
werdinin1889
vruchtgebruik
opgericht; terwijl
terwijl het
hetvoorbeeld
voorbeeldreeds
reedsspoedig
spoedigtottotnavolging
navolgingprikkelde.
prikkelde. Het
Hetmag
magals
alseen
een
opgericht,
bijzonderheid vermeld worden,
worden, dat deze soort
soort instellingen,
instellingen,waarvan
waarvan het
hetbestaansbestaansmerkwaardige bijzonderheid
recht in
in de
deafgeloopen
afgeloopendecennia
decennia
onomstootelijkbewezen
bewezenwerd,
werd,tot
totnunutoe
toevrijwel
vrijwelalleen
alleeninin
recht
onomstootelijk
aangetroffen wordt,
de omstandigheid,
omstandigheid, dat
dat zoomin
zoomin de
depractijk
practijk
Nederland aangetroffen
wordt, zulks
zulks in weerwil van de
de wetgeving
wetgeving in
in de
demeeste
meesteandere
anderelanden
landenaan
aanhaar
haaropereer
opereeren
belangrijke hinderpalen
hinderpalen in
in
-en belangrijke
als de
d:.n weg
weglegt.
legt.Het
Hetbegrijpelijk
begrijpelijkgevolg
gevolgisisgeweest,
geweest,dat
datverschillende
verschillendeNederlandsche
Nederlandscheinstellingen
instellingen
d:n
h:lar werkzaamheid
aangeduiden geest
geestook
ooktot
tothet
hetnaburige
naburigebuitenland
buitenlandhebben
hebbenuitgestrekt
uitgestrekt
haar
werkzaamheid in den aangeduiden
gedurende tal
tal van
van jaren
jaren ook
hier gunstige
gunstige resultaten
resultaten hebben
de
en gedurende
ook hier
hebben kunnen
kunnen oogsten.
oogsten. Dat de
ineenstorting der
der Midden-Europeesche
Midden-Europeesche muntstelsels,
muntstelsels, hetgeen
hetgeen oorspronkelijk
oorspronkelijk winst
in
ineenstorting
winst was,
was, in
verlies heeft
heeft doen
doen verkeeren
verkeeren en
en de
devrucht
vruchtvan
vanharden
hardenarbeid
arbeidteloor
teloorheeft
heeftdoen
doengaan,
gaan,
verlies
behoort tot een
eendier
diernoodlottige
noodlottigeconsequenties
consequentiesvan
vanden
denwereldoorlog,
wereldoorlog,die
dieniemand
niemandheeft
heeft
behoort
voorzien.
kunnen voorzien.
wij na deze korte
korte beschrijving
beschrijving van
18g8 bestaande
bestaande het oog op
op de
de
Richten wij
Richten
van het
het reeds
reeds in 1898
nieuwe loten aan
aan den ouden
ouden bankstam.
bankstam. Hierbij
Hierbij valt
de
aandacht
in
de
eerste
plaats
op
de
uitvalt de aandacht in de eerste plaats
uitbreiding van
van de
dehypotheekbankgedachte
hypotheekbankgedachte door
door de
deschepping
scheppingder
der z.g. „Scheepshypotheek"Scheepshypotheekbreiding
Men heeft,
heeft, wel
welisiswaar,
waar,terecht
terechtopgemerkt,
opgemerkt,dat
datde
debenaming
benamingscheepshypotheekbank
scheepshypotheekbank
banken". Men
geheel juist
juistisisteteachten,
achten,aangezien
aangeziende
deNederlandsche
Nederlandschewet
wetgeen
geeneigenlijke
eigenlijkehypohypojuridisch niet geheel
theek op schepen, doch slechts
preferente schuldvorderingen
als onderonderslechts zekere
zekere preferente
schuldvorderingen met
met schepen als
pand kent,
kent, zoodat
zoodat het
hetrecht
rechtvan
vanden
denscheepshypotheekhouder
scheepshypotheekhouderveel
veelwankeler
wankelerisisdan
danvan
vanden
den
pand
land, doch de benaming
benaming is zóó
zóó gemeengoed
gemeengoedgeworden,
geworden,dat
dater
ergeen
geenbezwaar
bezwaar
hypotheekhouder te land,
kan
bestaan om
haar als
gebruiken. De oudste
oudstescheepshypotheekscheepshypotheekkan bestaan
om haar
als aanduiding
aanduiding der
der species
species te
te gebruiken.
banken (de
Scheepsverband Mij,
Mij. te
te Dordrecht
Dordrecht en
en de
de Ned.
Ned.Scheepshypotheekbank
Scheepshypotheekbank
banken
(de Eerste
Eerste Ned. Scheepsverband
te Rotterdam)
Rotterdam) dateeren
dateeren van 1899,
18gg, terwijl
terwijl in
inde
dedaaropvolgende
daaropvolgende jaren
jaren nog
nog een
eenhalf
halfdozijn
dozijn
nieuwe
instellingen het
het voorbeeld
voorbeeld volgden.
volgden.
nieuwe instellingen
Legden
zich aanvankelijk
aanvankelijk alleen
het geven
geven van
vanvoorschotten
voorschotten aan
aan de
debinnenbinnenLegden zij zich
alleen op
op het
concurrentieveelal
veelalmet
metdedegewone
gewone
scheepvaart
scheepvaart toe,
toe, reeds
reeds betrekkelijk
betrekkelijkspoedig
spoedigbreidden
breiddenzijzij- ininconcurrentie
credietbanken
haar
arbeidsveld
uit
door
ook
zeeschepen
binnen
het
kader
harer
bemoeiingen
credietbanken haar arbeidsveld uit door ook zeeschepen binnen het kader harer bemoeiingen
t~rwijlals
alsterreinvan
terrein-vanwerkzaamheid
werkzaamheidininsteeds
steedsmeerdere
meerderemate
matehet
hetDuitsche
DuitscheRijk
Rijkinin
te trekken,
trekken, terwijl
aanmerking kwam.
kwam. Het
Hetjaarlijks
jaarlijksstijgend
stijgendcredietbedrag
credietbedragen
endededaaraan
daaraanevenredige
evenredigestijgende
stijgende
omloop
van pandbrieven
pandbrieven der
der verschillende
verschillende scheepshypotheekbanken
scheepshypotheekbanken bewees
bewees - en bewijst
bewijst
omloop van
aan een
behoefte op een
een bepaald
bepaald gebied
gebied van
van het
het econoecononog - dat
dat zij
zij aan
een reeds lang gevoelde behoefte
mische
succesvolle wijze
wijze tegemoet
tegemoet zijn
zijn gekomen.
gekomen.
mische leven op succesvolle
Een
even belangwekkende
belangwekkende noviteit
noviteit als
alsdedescheepshypotheekbanken
scheepshypotheekbanken vormden
vormden zonder
zonder
Een even
twijfel
de coöperatieve
coöperatievecredietbanken,
credietbanken,welker
welkeropkomst
opkomsteveneens
eveneenseerst
eerstvan
vandedelaatste
laatstekwartkwarttwijfel de
Zij worden
worden naar
naar den
den aard
aard van
van haar
haar bedrijf
bedrijf in den
den regel
regel onderscheiden
onderscheiden in
in
eeuw dagteekent.
dagteekent. Zij
Boerenleenbanken en
enMiddenstandscredietbanken
Middenstandscredietbankenen
envertoonen
vertoonendoor
doorhet
hetverplichte
verplichtelidmaatschap
lidmaatschap
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met de hieraan
hieraan verbonden
verbonden meer
meer ofofminder
minderbeperkte
beperkteaansprakelijkheid
aansprakelijkheid eenige
eenigeovereenkomst
overeenkomst
met de
deeerder
eerderaangeroerde
aangeroerdecredietvereenigingen
credietvereenigingenvoor
voorhet
hetgrootbedrijf.
grootbedrijf.
• De Boerenleenbanken
Boerenleenbanken (ook wel Raiffeisenbanken
Raiffeisenbanken genoemd naar
naar den
grooten Duitschen
den grooten
+organisator,van
vanwien
wien het
het denkbeeld
-organisator,
denkbeeld tot
tot het
hetscheppen
scheppenvan
vaneen
eencooperatief
coöperatiefcrediet
credietinindezen
dezen
vorm
uitging) beleefden
beleefden in
inden
denkorten
kortentijd
tijd
sedert
haar
ontstaan
een
bloei,dien
dienweinigen
weinigen
vorm uitging)
sedert
haar
ontstaan
een
bloei,
hebben durven
durven voorspellen.
voorspellen. Volgens
Volgenssommige
sommigeschrijvers
schrijverszou
zoudit
ditonmiddellijk
onmiddellijkwortel
wortelschieten
schietenin
in
hoofdzaak
te
danken
zijn
aan
den
steun,
dien
de
beweging
o.m.
van
de
zijde
der
R.
K.
geestehoofdzaak te danken zijn aan den steun, dien de beweging
van
K. geestein deze
deze bewering
bewering een
een kern
kern van
van juistheid
juistheid gelegen
gelegen zijn,
zijn, zoo
zoo
lijkheid
zelfs al zou in
lijkheid ontving,
ontving, doch
doch zelfs
mag het nochtans als vaststaande
zou zijn
zijn uitgebleven,
uitgebleven,indien
indien
vaststaande worden aangenomen, dat de bloei zou
·de
boerenstand aan
aan dezen
dezen uitbouw
uitbouw van
van zijn
zijneconomischen
economischengrondslag
grondslaggeen
geen
*de Nederlandsche
Nederlandsche boerenstand
blijvende behoefte
blijvende
behoefte had
had gevoeld.
gevoeld.
Hoe
geweldig deze
deze ontwikkeling
ontwikkeling geweest
geweest is; moge
moge blijken
blijken uit
uit het
het feit,
feit, dat
dathet
hettotale
totale
Hoe geweldig
.aantal
1902-1919een
eenvermeerdering
vermeerderingaanwijst
aanwijst van
van156
156
.aantal boerenleenbanken
boerenleenbankenininde
de periode
periode van
van 1902-1919
tot 1159,
tot
1159, waaraan
waaraan een
een stijging
stijgingder
der inlagen
inlagen gepaard
gepaard ging
gingvan
van ff 1.600.000 in 1902 tot ff 156.000.oco
i 56.000.oco
in 1919.
.m
1919.
Wat de
Wat
de Middenstandscredietbanken
Middenstandscredietbanken betreft
betreft - hier
vorderde het
het doorbreken
doorbreken van
van de
de
hier vorderde
-coöperatieve
idee langeren
langeren tijd,
tijd, zoodat
zoodat de
deeigenlijke
eigenlijke ontwikkeling
ontwikkelingvan
vanhet
hetmiddenstandscrediet
middenstandscrediet
cooperatieve idee
een 10-tal
eerst een
Io-tal jaren
jaren later
later zijn
zijn aanvang
aanvang nam. Een sterke
sterke stoot
stoot tot
tot verderen
verderen intensieven
intensieven uituitbouw werd
werd in
in 1914
1914 gegeven
gegeven door
doordedeoprichting
oprichtingvan
vandedeAlgemeene
AlgemeeneCentrale
CentraleMiddenstandsMiddenstands-credietbank,
weldra een
een groot
groot aantal
aantal plaatselijke
plaatselijke banken
banken waren
waren toegetoege'credietbank,tot
tot welke
welke instelling weldra
uit den
den aard
aard der
derzaak
zaakininden
den beginne
beginne tal van lieden,
treden. Hadden zich uit
lieden, waaronder
waaronder velen
velen uit
uit
<de
meersceptisch
sceptischover
overdedetoekomstkansen
toekomstkansenvan
vanhet
hetcooperatieve
coöperatieve
Ide winkelierskringen,
winkelierskringen, min ofofmeer
.crediet uitgelaten
bleek
al ras,
datdat
ookook
hethet
winkelbedrijf,
mits
naar
·crediet
uitgelaten -hethet
bleek
al ras,
winkelbedrijf,
mits
naarbehooren
behoorentot
totdit
dit
·doeleinde
tot coöperatieve
coöperatieve credietverleening
credietverleeningininstaat
staatstelde.
stelde.
*doeleinde georganiseerd
georganiseerdeen
een basis
basis bood, die tot
Dat dit
ditvoQrloopige
VOQrloopige succes
succes voor
voor het
hetuitspreken
uitsprekenvan
vaneen
eenoordeel
oordeelover
overde
deprincipieele
principiee1e juistheid
juistheid
·eener
coöperatieve credietverleening
credietverleening binnen de grenzen
grenzen van
van een
een bepaalden
bepaalden economischen
economischen bebe.eener coöperatieve
<irijfstak
schaal mag leggen, moge
moge op
opzich
zichzelf
zelfjuist
juistzijn,
zijn,het
hetvalt
valtevenmin
evenmin
.drijfstakgeen
geen gewicht
gewicht in
in de schaal
te ontkennen,
ontkennen,dat
datdede
groote
uitbreiding
dezer
specialeeconomische
economischeterreinen
terreinenwerkende
werkende
groote
uitbreiding
dezer
opop
speciale
.credietorganisaties
over de credietbehoeften
credietbehoeften van het geheele
geheele economische
economischeleven
leven
•credietorganisaties het overzicht over
·en
daarmede het
hetgeleidelijke
geleidelijkemet-elkaar-in-contact-brengen
met-elkaar-in-contact-brengen dezer
dezerdiverse
diversecredietsystemen
credietsystemen
,en daarmede
·onder
de vlag
vlagder
dercirculatiebank
circulatiebankinindedetoekomst
toekomstbelangrijk
belangrijkgemakkelijker
gemakkelijkerzal
zalmaken.
maken.
.onder de
het teeken
teeken van
van uitbreiding,
uitbreiding, van
van concentratie
concentratie heeft
bedrijf der als
als N.V.
N.V.
In het
heeft ook
ook het bedrijf
-opereerende credietbanken
aan een
een nadere
nadere beschoubeschou.opereerende
credietbankengestaan.
gestaan.Wie
Wiede
deperiode
periodevan
van1910-1923
1910-1923 aan
wing
onderwerpt, wordt
groei
, dien
tevorennog
nogslechts
slechts
wing onderwerpt,
wordtgetroffen
getroffendoor
doorden
denenormen
enormen
groei
, diendede- tevoren
middelmatig
instellingeninindeze
dezeenkele
enkelejaren
jarenhebben
hebbendoordoormiddelmatig groote
groote en
en vrijwel
vrijwel stationnaire
stationnaire- instellingen
door de
deontzagwekkende
ontzagwekkende samentrekking
samentrekking van
van kapitalen
kapitalen onder
onder een
eenbetrekkelijk
betrekkelijkklein
klein
.leefd, en door
Dezeconcentratie
concentratievan
vankapitaal
kapitaalenenmacht,
macht,ininhaar
haarwezen
wezeneen
eeninternationaal
internationaalververleiderstal. Deze
wijleven,
leven,ininnauw
nauw
onverbrekelijk
dat met
metdedeeconomische
economischeordening,
ordening,waaronder
waaronderwij
schijnsel, dat
enen
onverbrekelijk
verband
staat, trad
trad onder invloed
invloed van
vanallerlei
allerleiomstandigheden,
omstandigheden,die
diehier
hieruiteraard
uiteraardniet
nietmet
met
verband staat,
-een
paar woorden zijn
zijn aan
aan te
te duiden,
duiden, in
inNederland
Nederlandlater
laterop
opdan
daninindedegroote
grooteons
onsomringende
omringende
een paar
het bijzonder
bijzonder Duitschland,
Duitschland, dat
dat in
in zijn
zijnbankorganisatie
bankorganisatie het
het meest
meestvoor
voorvergelijking
vergelijking
rijken. In het
rijken.
ons land
land in
inaanmerking
aanmerking komt,
komt, was
wasons
onshierin
hierinreeds
reedsgeruimen
geruimentijd
tijdvoorgegaan,
voorgegaan,alvorens
alvorens
met ons
:

,
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de eerste
eerstesymptomen
symptomeneener
eenersamentrekking
samentrekkingder
derkapitalen
kapitalen zich
zichook
ookhier
hiertetelande
landevertoonden.
vertoonden.
de
Als
hetjaar
1911
Als de
de stimulans
stimulans wordt
wordt teteonzent
onzentalgemeen
algemeenbeschouwd
beschouwdde
defusie,
fusie,welke
welkeininhet
jaar1911
I9I I
plaats
greep
tusschen
de
Rotterdamsche
Bank
en
de
Depositoen
Administratiebank.
Het
plaats greep tusschen
Rotterdamsche Bank
de Deposito- en Administratiebank. Het
direct
direct gevolg
gevolg dezer
dezer fusie
fusietoch
tochwas,
was,dat
datinindedeplaats
plaatsvan
vaneen
eentweetal
tweetalverhoudingsgewijs
verhoudingsgewijsweinig
weinig
imponeerende plaatselijke
bankinstituut trad,
inhet
bezitvan
van
plaatselijke instellingen
instellingen met
met één
éénslag
slageen
eenbankinstituut
trad, in
hetbezit
imponeerende
benevens van
relaties, zooals
zooals tot dusverre
ff 14
14
I4 millioen
millioen kapitaal
kapitaal benevens
van internationale
internationale relaties,
dusverre geen
geenenkele
enkele
andere bank
bank vermocht
vermocht aan
aan te
te wijzen.
wijzen. Dat
Datdit
diteerste
eerstesamengaan
samengaanvan
vantwee
tweedergelijke
dergelijkeinstellingen
instellingen
andere
enorm opzien
baarde in
Men was
zóó weinig
weinig
destijds enorm
opzien baarde
infinancieele
financieelekringen,
kringen,laat
laatzich
zich begrijpen.
begrijpen. Men
was zóó
destijds
aan grootscheepsche
grootscheepsche bankpolitiek
wederkeerige toenadering van
hankpolitiek en aan
aan wederkeerige
van bestaande
bestaande bankinstelbankinstelaan
lingen gewend,
de gebeurtenis
werdonderworpen
gewend, dat
dat de
gebeurtenis in
indededagbladen
dagbladenaan
aanuitvoerige
uitvoerigecritiek
critiekwerd
onderworpen
lingen
en langen
middelpuntvan
vanbesprekingen
definancieele
financieelewereld
werelduitmaakte.
uitmaakte.AangeAangeen
langen tijd
tijd het
hetmiddelpunt
besprekingen ininde
daarbij een
eender
derhoofdbeweegredenen,
hoofdbeweegredenen,welke
welketot
totdedefusie
geleidhadden,
hadden,betrekking
had
fusiegeleid
betrekkinghad
zien daarbij
zien
des
op den
den bij
bij
des lands,
lands,
op
maakte
instelmaakte men
men
beide instelzich
vooral
lingen
levenzich
vooral
Tingen levenin de
wensch
hoofdde hoofd_ r"'
den wensch
('-!
Ij .
I I
ri
.
'
'
1
stad
ongeI
een kankanstad
onge.
t
.
'
'
om een
• • •r
1
"- Cl _±
toor te
te AmAmrust over
over de
de
r ` : rust
toor
mededinging
mededinging
sterdam
te
sterdam te
~:
t
,,'
i1
•
, %r,
van het nieuvestigen
en
vestigen
en
,
<l,
... 1
n.:
^j ze
^~î ;ii!~
,^
^;^^
^^^,
we instituut.
instituut.
die wi
wijze
/lH ^•. ^
op die
\RI HU
• ^
M
Deze
e1gen
eIgen
Deze ongeongeeigen
een
. ,.
rustheid
vertegenverte
gen-'::
.'
'"
werd
werd er niet
niet
woordiging
minder
minder op,
te
hebben
op,
te hebben
_
toen bekend
toen
op de
de voorvoorbekend
Het gebouw
gebouw van
van de
deRotterdamsche
Rotterdamsche Bankvereeniging
Bankvereeniging aan
aan het
hetRokin
Rokin werd,
naamste
werd, dat de
naamste
Amsterdam.
gelden
kate
Amsterdam.
Rotterdamgeld- en kapitaalmarkt
sche Bankpitaalmarkt sche Bankverrezen instelling
eenbelang
vereeniging
fusie verrezen
instelling luidde)
luidde) zich
zicheen
belang
vereeniging (gelijk
(gelijkdedenaam
naamder
der uit
uit de fusie
en zoodoende
verschaft
bij de
de oude
oude firma
firma DETERMEYER,
ZOON en
zoodoende toegang
toegang
DETERMEYER,WESLINGH
WESLINGH &
& ZOON
verschaft had
had bij
tot de
de Amsterdamsche
Amsterdamsche effectenbeurs
effectenbeurs had
had weten
weten teteverkrijgen.
verkrijgen. Tot
Totdedevoordeelen,
voordeelen,welke
welkede
de
fusie
voor de
debeide
me
beideinstellingen
instellingenmedebracht,
medebracht,
behoordeook,
datdedebestaande
bestaandeprovinciale
de bracht,behoorde
ook,dat
provinciale
fusie voor
terwijl
relaties
twee oude
oude banken
bankeneen
eenbegin
beginvan
vanconcern-vorming
concern-vorminggemakkelijk
gemakkelijkmaakten,
maakten, terwijl
relaties der twee
hare
hetmin
karakter, (de R.B.
R.B. was
was handelshandelsbedrijven, tengevolge
tengevolge van
vanhet
minofofmeer
meergespecialiseerd
gespecialiseerdkarakter,
hare bedrijven,
te vullen.
bank,
de D.
D.enenA.bank
A.bank
bovenal
effectenbank)elkaar
elkaaruitnemend
uitnemend vermochten
vermochten aan
aan te
vullen.
bank, de
bovenal
effectenbank)
werkteaanstekelijk.
Het
voorbeeld van
vandedebeide
beideRotterdamsche
Rotterdamscheinstellingen
instellingenwerkte
aanstekelijk.Hadden
Hadden
Het voorbeeld
.de banken
banken zich tot dusverre steeds gereserveerd betoond en aan de roepstem
roepstem van
van den
den nationalen
nationalen
de
handel
dezegedragslijn
gedragslijnveranderde
veranderde als
als met
met
handel en
enindustrie
industrieslechts
slechtsaarzelend
aarzelendgehoor
gehoorgegeven
gegeven- deze
~en
tooverslag. Een geheel nieuwe
van het
bankwezen meester
meester gemaakt
.een
nieuwe geest scheen zich van
het bankwezen
gemaakt tete
een tooverslag.
was alsof
opgestaan en
enzich
nieuwe categorie
categorie van
van leiders
leiders was
was opgestaan
zichaan
aanhet
hethoofd
hoofd
hebben;
hebben; het was
alsof een nieuwe
van
de
bestaande
instellingen
had
geplaatst.
Geen
enkele
der
grootere
banken
kon
zich
aan
van
bestaande instellingen had geplaatst. Geen enkele der grootere banken kon zich aan
de
onttrekken. Wel
spreiddenatuurlijk
activiteit
nieuwe beweging
beweging onttrekken.
Welspreidde
natuurlijk de
deééne
ééneinstelling
instellingmeer
meeractiviteit
de nieuwe
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ten toon
toon dan
dandedeandere,
andere,maar
maarover
overhet
hetalgemeen
algemeenkon
kongezegd
gezegdworden,
worden,dat
datde
deconcentratie
concentratiein
in het
voortgang maakte.
maakte.
bankbedrijf, eenmaal
eenmaal begonnen,
begonnen, met reuzenschreden voortgang
bijzondere positie,
positie, die
die ons
ons land
land in
inden
denoorlogstijd
oorlogstijd innam,
innam, droeg
droeg het
het hare
hare er
er toe
toe bij,
bij,
De bijzondere
de machtspositie
machtspositie der
der banken
banken te
te versterken
versterken en
en tevens
tevensden
denband,
band,die
diehaar
haarmet
methet
hetbedrijfsbedrijfsom de
verbond, nog
nóg nauwer
nauwer aan
aan te
te halen.
halen. Het
Hetstreven
strevender
derbanken
bankenom
omhaar
haarinvloedsfeer
invloedsfeer uit
uittete
leven verbond,
zich op
op verschillende
verschillende wijzen.
wijzen. Een
Een voor
voorde
dehand
handliggend
liggendmiddel
middelwas,
was,gelijk
gelijkvan
van
breiden, uitte zich
spreekt, de verhooging
verhooging van het
het eigen
eigen kapitaal.
kapitaal. Aangezien
Aangezien evenwel
middel op
op de
de renrenzelf spreekt,
evenwel dit middel
tabiliteit van
bedrijf van
beslissenden invloed
middel in
in den
den regel
regel
tabiliteit
van het bedrijf
van beslissenden
invloed kon
kon zijn,
zijn, werd
werd tot
tot dit middel
overgegaan, wanneer
wanneer de
aanwas der
zulks volgens
volgens de
de algemeen
algemeen
slechts overgegaan,
de aanwas
der z.g. vreemde middelen zulks
geldende begrippen
begrippen noodzakelijk
noodzakelijk maakte.
maakte. Tot
Tot de
deandere
andereconcentratiemethoden
concentratiemethodenbehoorden,
behoorden,
geldende
behalve de overname
overname van
van kleinere
kleinere provinciale
provinciale of
of locale
locale bankbedrijven,
bankbedrijven, ook de
de stichting
stichting van
van
behalve
filialen en dochterbanken,
dochterbanken, waarbij
waarbij men
men zich
zichgeenszins
geensûnstottothet
hetbinnenland
binnenlandbeperkte,
beperkte,doch
dochook
ook
filialen
zijn arbeidsveld
arbeidsveld tot
tot overzeesche
overzeesche gebieden
gebiedenuitstrekte.
uitstrekte.InIndede
grootesteden
stedenwerden
werdendoor
doorververzijn
groote
banken naar
naar buitenlandsch
buitenlands eh model
model depositokassen
depositokassenvoor
voorde
deverder
verderafgelegen
afgelegenstadsstadsscheidene banken
wijken gevestigd.
gevestigd. Minder
Minder vaak
vaak kwam
kwam het
hetaangaan
aangaan van
vanz.g.
Z.g.belangengemeenschappen
belangengemeenschappen met
met
wijken
bevriende instellingen
instellingen b.v.
b.v.door
dooronderlingen
onderlingenruil
ruilvan
vanaandeelen
aandeelenenencommissarisposten,
commissarisposten, voor.
voor.
bevriende
Ofschoon de
concentratiebeweging tete onzent
jong is
is om
omdedediverse
diverse
Ofschoon
de concentratiebeweging
onzent feitelijk
feitelijk nog
nog te
te jong
consolidaties als
mogen aanvaarden,
aanvaarden, kan
kan men toch wel
wel eenige
eenigenuanceering
nuanceering onderonderconsolidaties
als blijvend te mogen
systemen, die
die door
dooronze
onzegroote
grootebankinstellingen
bankinstellingenmet
metbetrekking
betrekkingtot
tothaar
haarexpansie
expansie
kennen in de systemen,
toepas')ing zijn
zijn gebracht.
gebracht. Zoo
Zoo zou
zoumen
menvan
vandedeAmsterdamsche
AmsterdamscheBank
BankenendedeIncasso-Bank
Incasso-Bank
in toepassing
grond van
van haar
haar gestie
gestie in
in de
delaatste
laatste jaren
jaren mogen
mogen getuigen,
getuigen,dat
datzij
zijaan
aandedeoprichting
oprichtingvan
van
op grond
filialen
voorkeur gaven
gaven boven
boven een
een losseren
losserenvorm
vormvan
vaninvloedsvergrooting,
invloedsvergrooting,terwijl
terwijldaardaarfilialen den voorkeur
tegenover de Rotterdamsche
Rotterdamsche Bankvereeniging,
Bank en
de Ned.
Ned.Handel-Mij.
Handel-Mij.
tegenover
Bankvereeniging, de
de Twentsche
Twentsche Bank
en de
meer heil hebben gezocht in de
de stichting
stichting van
van of
of het
het belang
belang nemen
nemen bij
bij proproover het algemeen
algemeen meer
vinciale instellingen.
·instellingen. Waar
Waarechter
echterhet
hetuitstrekken
uitstrekkender
dervoelhorens
voelhorens naar
naar de
de provincie
provincie voor
voor de
de
vinciale
groote banken
banken gewoonlijk
gewoonlijk medebracht,
medebracht, dat
datzij
zij zich
zichhier
hiereen
eennieuwe,
nieuwe,eigen
eigenclientèle
clientèlehadden
haddentete
groote
scheppen
omstandigheid,
gezien
den
aardenenomvang
omvangvan
vanden
denprovincialen
provincialen cliëntencliëntenscheppen -eeneen
omstandigheid,
diedie
gezien
den
aard
kring
- zoo
zookon
kon men
men het
hetvaak
vaak zien,
zien, dat
dat de
de banken
banken „the
"the line
line
kring het
hetsucces
succesniet
nietaltoos
altooswaarborgde
waarborgde
of least resistance"
resistance" kozen
kozen en
en zich
zichbij
bijeen
eenreeds
reedsbestaande
bestaandeplaatselijke
plaatselijkebankiersfirma
bankiersfirma een
een belang
belang
v.!rschaften,
overnamen. Verreweg
Verreweg het
het belangrijkste
belangrijkste gedeelte
gedeeltevan
vandedekantoren
kantoren
verschaften, resp. deze geheel overnamen.
der
- een
een in
in 1916
in het
hetleven
levengeroepen
geroependochterinstituut
dochterinstituut der
der
1 916 in
der Nationale
NationaleBankvereeniging
Bankvereeniging
Rotterdamsche
behartiging van
van het
het geheele
geheçle proproRotterdamsche Bankvereeniging,
Bankvereeniging, waaraan
waaraandeze
deze laatste
laatste de
de behartiging
vinciale
bedrijf had
ontstond
deze
wijze
particuliere
bankiersfirma'sen
en
vinciale bedrijf
had overgelaten
overgelaten-ontstond
opop
deze
wijze
uituit
particuliere
bankiersfirma's
het~elfde
kan van
van tal
tal van
van vestigingen
vestigingenvan
vandedeAmsterdamsche
AmsterdamscheBank
Banken
enIncasso-Bank
Incasso-Bankgezegd
gezegd
hetzelfde kan
worden. Tot
Tot de
dedirecte
directeconsequenties
consequentiesvan
vandedeaangeduide
aangeduidegedragslijn
gedragslijnbehoorde
behoordenatuurlijk,
natuurlijk,dat
dat
het aantal
aantal particuliere
particuliere bankiers
bankiers in
inde
deprovincie
provincievoortdurend
voortdurendverminderde
verminderdeenendat
datdedeenkelen,
enkelen,
die overbleven,
overbleven, zich
zich haastten
haastten om bij
bij de
de een
een of
ofandere
andere instelling,
instelling, die
die in
in hun
hun speciale
speciale omgeving
omgeving
nog geen
geen vertegenwoordiging
vertegenwoordiging bezat,
bezat, steun
steun te zoeken.
zoeken. Hoe
Hoe snel
sneldit
ditproces
procesininzijn
zijnwerk
werkging,
ging,
kan
uit het
het feit,
feit,dat
datvan
vandede7171belangrijke
belangrijkeparticuliere
particulierebankfirma's,
bankfirma's, die Dr. C.
C.
kan afgeleid
afgeleid worden uit
EJSFELD io
1916verschenen
verschenen werk
werkover
overhet
hetNederlandsche
Nederlandschebankwezen
bankwezennoemt,
noemt,ererthans
thans
in zijn in 1916
nog ternauwernood
ternauwernood de
over zijn.
zijn.
de helft over
Het ligt voor
voor de
dehand,
hand,dat
datdeze
dezeverdwijning
verdwijningvan
vanden
denparticulieren
particulierenbankier
bankier tot
tot velerlei
velerlei
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gegeven en
endat
dathet
hetverschijnsel
verschijnselvan
vanverschillende
verschillende zijden
zijdenbetreurd
betreurd
commentaar aanleiding heeft gegeven
wordt. Zij,
Zij, die
diededeonmisbaarheid
onmisbaarheidvan
vanden
den
particulieren
bankier
voor
eenwel-geordend
wel-geordend
wordt.
particulieren
bankier
voor
een
trachten aan
aan te toonen,
toonen, wijzen
wijzen bij
bijvoorkeur
voorkeur op
opde
devertrouwenspositie,
vertrouwenspositie,die
die
economisch leven trachten
diënt~le heeft
heeftingenomen,
ingenomen,een
eenpositie,
positie,welke
welkenimmer
nimmerop
opdezelfde
dezelfde
van oudsher
oudsher bij
bij zijn
zijn cliëntèle
deze van
Zijwijzen
wijzendaarnaast
daarnaast op
op het
het feit,
feit, dat
dat de
de
wijze door
door een
eengroote
grootebank
bankkan
kan
wordenbekleed.
bekleed.Zij
wijze
worden
particuliere bankier
bankier uit
uithoofde
hoofdezijner
zijnernauwkeurige
nauwkeurigekennis
kennisvan
vandedepersoonlijke
persoonlijkeverhoudingen
verhoudingen
particuliere
diëntèle het
het meest
meestin
inaanmerking
aanmerkingkomt
komtom
omkleinere
kleinerepersoonlijke
persoonlijkeen
enblanco-credieten
blanco-credieten
van zijn cliëntèle
verstrekken, aangezien
aangezien het
het vast
vaststaat,
staat,dat
datdergelijke
dergelijke credieten
credieten in
inden
denregel
regelslechts
slechtsbij
bijvolvolte verstrekken,
bekendheid met
metdede
plaatselijkeenenindividueele
individueele
verhoudingenzonder
zondergevaar
gevaarkunnen
kunnen
ledige bekendheid
plaatselijke
verhoudingen
hetgeen meebrengt,
meebrengt,dat
datzij
zijdaar
daarter
terplaatse
plaatsein
inhet
hetgedrang
gedrangplegen
plegentetekomen,
komen,
worden verleend; hetgeen
persoonlijk
overlaat. De
De
rsoonlijk contact
contact tusschen
tusschen credietgever
credietgever en
en credietnemer
credietnemerte
te wenschen overlaat.
waar het pe
kleine bankier
bankier isis het
zoo
betoogenzij
zijverder
verder die
- de
die behoeften
de behoeften
kleinbedrijfenen
kleine
het ook
ook- zoo
betoogen
vanvan
hethet
kleinbedrijf
van de
de kleinindustrie
kleinindustrie het
het beste
besteoverzien
overzienkan
kanenendede
innerlijkewaarde
waardeder
derdoor
doordeze
dezeaan
aandede
van
innerlijke
markt te
zuiverst vermag
vermag te
te onderkennen.
onderkennen.
markt
te brengen aandeelen het zuiverst
hetontwijfelbaar,
ontwijfelbaar, dat
dat in
inde
deaangevoerde
aangevoerde argumenten
argumenten eenige
eenige waarheid
waarheid schuilt,
schuilt,
Nu isis het
het isiseven
evenonloochenbaar,
onloochenbaar, dat
dat de
degroote
grootebanken,
banken,die
diehaar
haartekortkomingen
tekortkomingen even
even goed
goed
maar het
beseffen
als de
de theoretische
theoretischeverdedigers
verdedigersvan
vanden
denparticulieren
particulierenbankier,
bankier,ererzich
zichininsteeds
steedsmeermeerseffen als
be
dere mate
mate op
optoeleggen
toeleggen om
omaan
aan deze
dezemet
metharen
harenomvang
omvangverband
verband houdende
houdende be
bezwaren
tegezwaren tegedere
te komen.
komen. Bovendien
Bovendienisisniets
nietseenvoudiger
eenvoudigerdan
danom
omtegenover
tegenoverdedeenkele
enkelenadeelen
nadeelenaan
aanhet
het
moet te
grootbankbedrijf onvermijdelijk
de onontonontgrootbankbedrijf
onvermijdelijkverbonden,
verbonden,een
een aantal
aantalvoordeelen
voordeelentete stellen,
stellen, die ons de
al tetetragisch
tragischlicht
lichtdoen
doenverschijnen.
verschijnen.
koombaarheid der
niet al
koombaarheid
der geschetste
geschetste ontwikkeling
ontwikkeling in
in een niet
aan de
de grootere
grootere kapitaalkracht,
kapitaalkracht, die
die in
instaat
staatbleek
bleekhet
hetbedrijfsleven
bedrijfsleven
Ik herinner slechts aan
veel grootere
grootere inspanning
inspanningen
enexpansie
expansieteteprikkelen
prikkelendan
danzulks
zulksvroeger
vroegeronder
onderdedeauspiciën
auspiciën
tot veel
van het
het particuliere
particuliere kapitaal
kapitaal mogelijk
mogelijk w
was,
enaan
aanden
denzooveel
zooveelruimeren
ruimeren blik
blik over
over het
het
van
as , en
gansche economische
economische leven,
leven,waarover
waaroverdede
grootbanken,dank
dankzijzijhaar
haartallooze
talloozerelaties,
relaties,van
van
gansche
grootbanken,
zelf kunnen
kunnen beschikken.
beschikken.
op het
heteerste
eerstegezicht
gezichtalleen
alleenheeten,
heeten,dat
datdedeconcentratie
concentratie
Eenigszins zonderling mag het op
van het
het bankbedrijf
bankbedrijf hier te
te lande,
lande,ininstede
stedevan
vantot
totdedeinkrimping
inkrimpingvan
vanhet
hetgetal
getalder
der in
inNederNedervan
land bestaande
bestaande banken
banken en
encredietinstellingen
credietinstellingenteteleiden,
leiden,
in dit
opzicht
zonderresultaat
resultaatisis
in dit
opzicht
zonder
gebleven.
zelfs kan
kan aan
aan de
de hand
hand van
van de
deofficieele
officieele gegevens
gegevens het
hettegendeel
tegendeel worden
worden gegegebleven. Ja
Ja zelfs
19o1 nog
nog
constateerd!
bedroeg
aantalbanken
bankenenencredietinstellingen
credietinstellingenin
inhet
hetjaar
jaar Igor
constateerd! Immers
Immers- bedroeg
hethet
aantal
slechts 119
1I9 - in igi
19II
was dit
ditcijfer
cijfer al
al tot
tot 225
225 en in
in iglo
1920zelfs
zelfstot
tot547
547gestegen.
gestegen.
i was
Hoe is
is deze
deze (schijnbare)
(schijnbare) tegenstelling
tegenstelling teteverklaren?
verklaren? Op
Op zeer
zeer eenvoudige
eenvoudige wijze.
wijze. De
Degegenoemde
cijfers toch
hebben niet alleen
alleen betrekking
betrekking op
op de
deeigenlijke
eigenlijkecredietbanken
credietbankenvan
van den
den
noemde cijfers
toch hebben
ouden stempel,
stempel,doch
dochbegrijpen
begrijpenonder
onder
den
verzamelnaamvan
vanBanken
Bankenen
enCredietinstellingen
Credietinstellingen
den
verzamelnaam
ook de
coöperatieve credietbanken,
credietbanken, de filialen
filialen van buitenlandsche
buitenlandsche financieele
financieele ininde honderden coöperatieve
stellingen benevens
andere instituten, die met het bankbedrijf
bankbedrijf in engeren
weinigtetemaken
maken
engeren zin weinig
be nevens andere
hebben
welke
opvatting
gevolg
heeft,
numerieke
achteruitgangvan
vanhet
hetaantal
aantal
hebben -welke
opvatting
tot tot
gevolg
heeft,
dat dat
eeneen
numerieke
achteruitgang
eigenlijke
banken
in
de
statistiek
niet
tot
uitdrukking
wordt
gebracht.
eigenlijke banken
statistiek niet tot uitdrukking wordt gebracht.
Wie een eenigszins
de bestemming
bestemming
eenigszins omlijnd denkbeeld van
van den
deninvloed
invloed der concentratie op de
van
met de
de cijfers,
cijfers, zooals
zooals die
die in
in de
de
van de liquide
kapitalendes
des lands
lands wil
wil krijgen,
krijgen, doet
doet het
het best met
li quide kapitalen
jaarverslagen
aandachtig te bestudeeren.
bestudeeren. Hij
Hij zal
zal
jaarverslagender
der groote
groote banken
banken gevonden
gevonden worden,
worden, eens aandachtig
in die
die verslagen
verslagen de
de onwederlegbare
onwederlegbare bewijzen
bewijzen aantreffen
aantreffen van
van den
dengeweldigen
geweldigenvooruitgang
vooruitgangvan
van
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het grootbankbedrijf
in het
het jongste
het
grootbankbedrijf in
jongste tijdvak.
tijdvak. De
De hiernevens
hiernevens afgedrukte
afgedrukte tabel,
tabel, welke
welke aan
aandede
22 Juli 1922 ontleend is en
Telegraaf van 22
en waarin
waarin de
de cijfers
cijfers over
over de
de laatste
laatste 99 jaren
jaren gecombineerd
gecombineerd
zijn opgenomen, geeft echter voor
voor hen
hen,t die tot een diepgaand onderzoek de gelegenheid missen,
missen,
zijn
een globale
globale samenvatting
samenvattingdezer
dezervoor
voorons
onseconomisch
economischleven
levenzoo
zoouiterst
uiterstbelangwekkende
belangwekkendeevolutie.
evolutie.
Gecombineerde balansen
balansen der zeven grootbanken.
grootbanken. 1913-1921.
I9I3-192I.
(Nederlandsche Handel Mij, Rotterdamsche Bankvereeniging,
(Nederlandsche
Bankvereeniging, Amsterdamsche
AmsterdamscheBank,
Bank.TwentTwentIncasso -Bank, Banksche
Bank-Associatie,
& Co's Bank).
Associatie, Marx dc
sche Bank, Incasso-Bank,
ACTIVA.

__________________
NAMEN DER REKENINGEN

1914 I 1915
1 918
Ij 1913
1913 I 1914
1915 1 1916
1916
1917
1918
1919
1920!
1920
1919
~~----~I------~------~--.--~------~------~----~--

le orde
1) .
Liquiditeiten Ie
orde 1)
Liquiditeiten 2e
2e orde
orde 2)
Debiteuren • •
Debiteuren.
Vaste goederen
Vaste
goederen.
Verlies • • • •
Verlies.

Borgtochten . • • • . .
Gelden voor
voor 3e
Gelden
3e rekg.
rekg. in
in
het Buitenland
Buitenland•. .. . •
het

153.978
1 53.978
844
177.
1 77.844
190.169
169
19°.
6.814
81 4
6.

179.588 275.042 369.800 Í 450.72
179.588[275.042[369.800
450.7281491.475
8
49 1 .475
183.282
18
451.617
3.282 205.092 I 29 6 4 88 386 429 296.483 451.61
7
178.623
8 .623
17
7458
7.458

203.700 I 255.
698 ! 354.
203·700
354.616
255.698
7.565 I 9458
11.567
9.45 8

528.805

548 .95 1

691.399
6 9 1 .399

9.536

35.944

1921
1921

3)

.

564.526 523.861 1466.696
466.696
564.5261523.861
606.789 446.122
5 11 9.°79
9.079 606.789.
82.535 939.682
708.666
7782.535
.666
939.682 708
15.798
21.831
30.000
4·262
4.262

464.127
464. 1 27
14.419
14419

I.881.938 2.092.163 1.655.746
931.444
I.6 55.746
93 1 .444 i1.2°3.340
1 .203.340 1.421.638 1.881.938

169.7~7
i 343·525
286 .462 343.525
169.707 -;86:46~I

40.029
4°·029

I

361.868

105.895
105.895 --83.3-28
83.328 -

11 2.475

1 72.3 85

66-:13566.135

244'3261157434
2 44.326 1 57.434

PASSIVA.
NAMEN
NAMEN DER
DER REKENINGEN
REKENINGEN

Geplaatst
Kapitaal .
Geplaatst Kapitaal
Reservera
•
Reserven • •..•.•••• •
Gelden v. derden
derden.. .
Gelden
Pensioenfonds
Pensioenfonds •••
Winstuitkeeringen
Winstuitkeeringen.. .
Onverdeeld
Onverdeeld. • • •

i 19
1 9 11 33

Borgtochten •
Gelden
Gelden voor
voor 3e rekg.
rekg. in
in
het
Buitenland
.
.
.
het Buitenland.

191 8
1918

1919
19
19

1915
15
19

125.077
38.841

10 .494
1°494
216

127.162
4 1 .477
506.200
2.420
13.699
4411
44

158.404 18 4.392 210
158.4041184.392
210.349
281·955
300.000 300.000
300 .000
.349 281
.955 I3oo•000
82.092
65.965
94.056
94.°56 130.686
168.522 162.252
130.686 168.522
I 62.252
680.905 I 910.806 1.083.085 1.419.306 1.574.723
1.574.723 1.160'356
I .16o.356
I
6.069
3.159
3481
4422
6.657
7.124
6
.6 57
3.481
3.
1 59 I
4.422
7.
1 24
22.041
I.629
42.281
39.720
22.661
22.°41 I 221.629
28.294
39·720
28
.294
1.641
2.541
641
2.54 1
940
1.432
1.
3.353
970
940
3.353

528.805

548 .95 1

6 9 1 .399

93 1 .444

9.536

35.944

169.707

286.462

119.221
34.893
361.036

2.159
2.
1 59
10.892
604
604

.

I 1916
1916 ! 1917

1914

372.043
2.280

I,

1920

1921

-~-;:.'::~!-5::~~P~t~:~-I~{~::: 11~:;~:o ';:::~:8 ';::~:81~i!~:~~ I.:~~::6
I
-

I

-

-'
i

I

.203 .340 1.421.638 I.881.938 2.092.163 1.655.746

343.525 361.868

-

40.029
4°.029
I

112
II2·475
.475

I05.8)5

83.328

66.135

i 244.3266
72.3 85 244.32
1172.385

157.434
157.434

.

1)
I) Onder
Onder liquiditeiten
liquiditeiten ie
Ie orde
ordezijn
zijnverstaan
verstaan:
kasgelden,saldi
slldibij
bijkassiers
kassiersenenbankiers,
bankiers,wissels.
wisszls.
: kasgelden,
2) Onder
Onder liquiditeiten 2e
2e orde
orde zijn
zijnverstaan
verstaan:
effecten,deelnemingen,
deelnemingen,debiteuren
debiteurentegen
tegeneffecten,
effecten.
: effecten,
prolongaties en beleeningen.
beleeningen.
prolongaties
3) De inkrimping
inkrimpingder
dercijfers
cijfersinin1921
1921houdt
houdtuiteraard
uiteraardverband
verbandmet
metden
denalgemeenen
algemeeneneconomischen
economischen
kan dus
dus niet
niet geacht
geacht worden
worden op
opeen
eenveranderde
veranderde tendenz
tendenz in
inde
deontwikkeling
ontwikkeling teteduiden.
duiden.
toestand en kan
toestand
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Ik wil de
de bovenstaande
bovenstaande beschouwingen
beschouwingen niet eindigen zonder
zonder met
meteen
eenenkel
enkelwoord
woordde
de
vraag onder
zien, die
die in
inden
dentegenwoordigen
tegenwoordigentijd
tijdop
opveler
velerlippen
lippenzweeft,
zweeft,n.l.:
n.l.:Wat
Wat
vraag
onder de
de oogen te zien,
toekomst voor
voor het
hetgrootbankbedrijf
grootbankbedrijf brengen?
brengen? Mag men
men met
methet
hetbereikte
bereiktetevreden
tevredenzijn
zijn
zal de toekomst
of hebben
hebben de
de nadeelen
nadeelen der
derconcentratie
concentratie bewezen
bewezen zwaarder
zwaarder te
te wegen
wegendan
dande
devoordoelen?
voordeelen?Het
Het
niet gemakkelijk
gemakkelijk op deze
deze vraag
vraag reeds
reeds thans
thans een
een eenigszins
eenigszins positief
positief antwoord
antwoord te
te geven.
geven.InIn
is niet
de eerste plaats, wijl
eenige zekerheid
zekerheid vast
vast tetestellen
stellenofofdedeontwikkeontwikkewijl het ondoenlijk schijnt met eenige
wij in
in de
delaatste
laatsteio10
jarenhebben
hebbenkunnen
kunnengadeslaan,
gadeslaan,haar
haarvoorloopig
voorloopigeindpunt
eindpunt
ling, welke
welke wij
ling,
jaren
genaderd
is,
zoodat
de
vormen
als
min
of
meer
geconsolideerd
kunnen
worden
beschouwd,
genaderd
vormen als min of meer geconsolideerd kunnen worden beschouwd,
maar
daarnaast, omdat
constante economische
economische factoren,
factoren, die
diehet
hetregelmatig
regelmatigfunctionfunctionmaar daarnaast,
omdat de constante
van het
hetbankbedrijf
bankbedrijfplegen
plegentetebeheerschen,
beheerschen,thans
thanszoozeer
zoozeerininhun
hunnormale
normalewerking
werkingzijn
zijn
neeren van
Het
belemmerd, dat
het bankbedrijf
bankbedrijf hiervan
hiervan den onmiddellijken
onmiddellijken terugslag
terugslag ondervindt.
ondervindt. Het
belemmerd,
dat ook het
leven vertoont
vertoontonder
onderde
deinwerking
inwerkingvan
van allerlei
allerlei tevoren
tevoren onbekende
onbekende invloeden
invloeden in
in
economische leven
het huidige
huidige stadium
stadium een
eenzóó
zóó
gecompliceerdbeeld,
beeld,dat
datniemand
niemandzelfs
zelfsbijbijbenadering
benaderingzou
zou
het
gecompliceerd
anders van
van gedaante
gedaante of
ofafmetingen
afmetingenzouden
zouden
kunnen vaststellen,
vaststellen, welke
welke onderdeelen
onderdeelen van
van het beeld anders
zijn, zoo de concentratie
concentratie in het
het bankbedrijf
bankbedrijf niet
niet hadde
hadde plaats
plaats gegre
gegrepen.
pe n.
Wie dus
dus over
over de
dealalofofniet
nietzegenrijke
zegenrijkewerking
werkingder
derconcentratie
concentratiereeds
reedsnu
nu een
een definitief
definitief
oordeel
willen vellen, kan
kan zijn
zijn meening
meening niet
niet voorzichtig
voorzichtig genoeg
genoeg formuleeren.
formuleeren. Ik
Ikgeloof
geloof
oordeel zou
zou willen
intusschen aan
aan deze voorzichtigheid
voorzichtigheid niet tekort
tekort te doen,
doen, wanneer
wanneer ik
ik mij
mij tot
tot het
hetdoen
doenvan
vanéén
één
enkele uitspraak
uitspraak laat verleiden:
verleiden:
een bekend
bekend feit,
feit, dat
dat de
de crisis,
crisis, die
die sinds
sinds 1920 de wereld
wereld doorschokt
doorschokt en
en naar
naar wij
wij
Het is een
slechts al te
te goed
goedweten
wetenschier
schiergeen
geenenkel
enkelgebied
gebiedder
derproductie
productietot
totdusverre
dusverreonaangetast
onaangetastheeft
heeft
gelaten,
overal terzelfder
terzelfder tijd en met
met gelijke
gelijke heftigheid
heftigheid isisopgetreden.
opgetreden.De
Deaangrijpingsaangrijpingsgelaten, niet overal
niet alleen
alleen door
door plaats,
plaats, tijd
tijd en
en karakter
karakter verschillend geweest,
geweest, maar
maar hebben
hebben ongeveer
ongeveer
punten zijn niet
iedere
denkbare mate
van intensiteit vertoond.
vertoond. Hiervoor
Hiervoor zijn
zijn uit
uit den
denaard
aardder
derzaak
zaaktal
talvan
van
iedere denkbare
mate van
redenen aan
aan tetegeven,
geven,wier
wiernadere
nadereanalyse
analyseininditditartikel
artikelachterwege
achterwegekan
kanblijven.
blijven. Maar
Maarinin
redenen
ieder geval
geval volgt
volgt hieruit,
hieruit, dat
dat men
men feitelijk
feitelijk met
met meer
meerrecht
rechtvan
vaneen
eenreeks
reeksvan
vanlocale
localeen
enbebeieder
drijfscrises
algemeene crisis
crisis zou
zoukunnen
kunnenspreken.
spreken.
drijfscrises dan
dan van
van een algemeene
wij nu,
nu,dat
datbijbijhethet
intreden
van
deze
talrijkeplaatselijke
plaatselijkeinzinkingen
inzinkingen het
het
Stellen
Stellen wij
intreden
van
deze
talrijke
Nederlandsche
bankbedrijf
bestaan
had
uit
louter
kleinere
locale
bankfirma's,
voorzien
van
Nederlandsche bankbedrijf bestaan had uit louter kleinere locale bankfirma's, voorzien van
de beste
beste bedoelingen,
bedoelingen, doch
doch ges
gespeend
van een
eenbehoorlijk
behoorlijk eigen
eigenkapitaal,
kapitaal, een
een groot
grootbedrag
bedragaan
aan
pe end van
vreemde gelden
gelden en
eneen
eenliquide
liquideportefeuille.
portefeuille.
Gelooft
men,
datdedeeconomische
economischegebeurtenissen
gebeurtenissen
vreemde
Gelooft
men,
dat
een verhoudingsgewijs
verhoudingsgewijs even
even rustig
rustig verloop
verlC!lOp zouden
zoudenhebben
hebbengehad
gehadals
als
onder die omstandigheden een
thans
het geval
gevalisisgeweest?
geweest?Gelooft
Gelooftmen,
men,dat
datdedegezamenlijke
gezamenlijkenoodlottige
noodlottigegevolgen
gevolgenvan
vaneen
een
thans het
prijsdaling, zooals
wereld nog
nog nimmer
nimmer tevoren
tevoren aanschouwde,
aanschouwde, dan
dan be
beperkt
zijn
pe rkt zouden zijn
prijsdaling,
zooals de
de wereld
gebleven
de reorganisatie
reorganisatie (resp.
(resp. geleidelijke
geleidelijke liquidatie)
liquidatie) van
vaneen
eenpaar
paarbankinstellingen,
bankinstellingen,
gebleven tot de
waarbij
crediteuren hoegenaamd
hoegenaamd niets
niets tekort
tekort kwamen?
kwamen? Gelooft men
men tenslotte,
tenslotte, dat
dat het
het de
de
waarbij de
de crediteuren
Nederlandsche Bank
Bank bij
bij een
eenzóó
zóó
chaotische
oncontroleerbareorganisatie
organisatievan
vanhet
hetbankbankNederlandsche
chaotische
enen
oncontroleerbare
als wij hierboven
hierboven een
een oogenblik
oogenblik verondersteld
verondersteld hebben,
hebben,gelukt
geluktzou
zouzijn
zijnom
omde
desituatie
situatie
bedrijf, als
bedrijf,
van het
het economisch
economisch leven
leven zoo
zoogemakkelijk
gemakkelijk meester
meester teteblijven?
blijven?
van
zij
heeft in
in den
den laatsten
laatsten tijd
tijd de
de groote
groote banken
banken wel
weleens
eenshet
hetverwijt
verwijtgemaakt,
gemaakt,dat
datzij
Men heeft
in de
de hoogconjunctuur
hoogconjunctuur het
het nationale
nationale bedrijfsleven
bedrijfsleven op
opteteonbekrompen
onbekrompenwijze
wijze steun
steun hebben
hebbenververende
debelangen
belangenvan
vanden
denbelegger
beleggerdaardoor
daardoor wel
wel eens
eens teveel
teveel uit
uithet
hetoog
ooghebben
hebbenverloren.
verloren.
leend en
mogelijk, dat
dat dit
ditverwijt
verwijtinineen
eenenkel
enkelgeval
geval
gerechtvaardigdisisgeweest,
geweest,ofschoon
ofschoonikikerer
Het is mogelijk,
gerechtvaardigd
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toch op
op zou
zouwillen
willenwijzen,
wijzen,dat
datcritiek
critiekachteraf
achterafaltoos
altoosbelangrijk
belangrijkgemakkelijker
gemakkelijkerisisdan
danconstrucconstructoch
tieve arbeid
arbeid op
op het
het juiste
juiste moment.
moment. Maar
Maar zouden
zouden zij,
zij, die
die zoo
zoo spoedig
spoedig gereed
gereed zijn
zijn met
met hun
hun
tieve
diagnose en
en niet
nietaarzelen
aarzelen het
het odium
odiumvan
van déconfitures,
déconfitures, die met
met de
de wijziging
wijziging in
in den
deneconomischen
economischen
diagnose
toestand ten
ten nauwste
nauwste verband
verband houden,
houden, op
op het
hethoofd
hoofdder
derbankbesturen
bankbesturentetedoen
doenneerkomen,
neerkomen,
toestand
niet willen
willen erkennen,
erkennen, dat
dat het
het aan
aan de
de uitgebreide
uitgebreide risico-verdeeling
risico-verdeeling en
en aan
aan de
de veel
veelmethomethoook niet
wijze van credietgeving bij de grootbanken
grootbanken te danken
danken is geweest,
geweest, zoo
zoo de
de gevolgen
gevolgender
der
discher wijze
crisis voor
geheelnog
- betrekkelijk
nog betrekkelijk
dragelijk
mogenworden
wordengeacht.
geacht.
crisis
voor de
de gemeenschap
gemeenschap- alsalsgeheel
dragelijk
mogen
Ik geloof
geloof niet,
niet, dat
dateen
eenobjectief
objectiefbeoordeelaar
beoordeelaarder
dermoderne
modernebankontwikkeling
bankontwikkelingzal
zalkunnen
kunnen
nalaten aan
aan dezen laatstgenoemden
laatstgenoemden factor
factor de noodige
noodige aandacht
aandacht te
te schenken
schenken alvorens
alvorens het
het„ad
"ad
nalaten
patibulum t l uit te
te spreken.
spreken.
patibulum"
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Le
bonheur n'est
Le bonheur
n'est que
que la fin, la
la raison
de
la
vie,
il
en
est
le
ressort,
l'expression,
en est ressort, l'expression,
de la vie,
l'essence. Il est
est la vie même.
.. . . . . . . • • . . . . . • • • . .
La
j'amais cessé
La vie intérieure! Elle n'a
n'a j'amais
cessé de
luire,
mais
sa
clarté
fijèle
et
timide
palpitait
luire, mais clarté fiièle et timide palpitait
dans
une
sorte
de
crypte
ou
nous
redoutions
dans
de crypte otl
redoutions
de
nous aventurer.
aventurer.
de nous
GEORGES
GEORGES DUHAMEL,
DUHAMEL, La
La possession
possession du
du Monde

D

at
elk mensch
menschnaar
naargeluk
gelukstreeft
streeften
endedemeesten,
meesten,om
omdit
dittetebereiken,
bereiken,zich
zichin
inde
deeerste
eerste
at elk
plaats
verwerven - ons systeem van
van
plaats toeleggen,
toeleggen, zooveel
zooveel mogelijk
mogelijk materieel
materieel bezit teteverwerven
D onderwijs
opvoeding werkt
werkt voor
vooreen
eengroot
grootdeel
deelinindie
dierichting
richtingmee
mee - mag wel
onderwijs en opvoeding
als vaststaa
als
vaststaand
worden aangenomen.
aangenomen. Toch zal
zal ieder
ieder aanstonds
aanstonds toegeven
zeer
nd worden
toegeven dat
dat onder
onder de zeer
alsonder
onderdede
welgestelden
naar verhouding
verhouding evenveel
evenveel niet-gelukkige
niet-gelukkige individuen
individuenvoorkomen
voorkomenals
welgestelden naar
klassen. Iemand,
Iemand,die
diealles
alles
wat
begeertonmiddellijk
onmiddellijkverkrijgt,
verkrijgt,ofofdie
diereeds
reeds
niet-bezittende klassen.
wat
hijhij
begeert
vóór
hij begeert
begeert het begeerde
begeerde bezit,
bezit, isis niet
nietgelukkig.
gelukkig.Eerder
Eerder het
hetstreven
strevennaar
naar hetgeen
hetgeenmen
men
vóór hij
de verkregen
verkregen resultaten
resultaten zelf,
zelf, geeft
geeftvoldoening.
voldoening.Hetzelfde
Hetzelfdegeldt
geldtvoor
vooreen
eenvolk.
volk.
bereiken wil, dan de
De geschiedenis
geschiedenistoch
tochheeft
heeftgeleerd
geleerddat
datvolksstammen,
volksstammen,die
diehun
hunrijkdom
rijkdomop
optetegemakkelijke
gemakkelijkewijze,
wijze,
Hetzijn
zijn
opleggen van
van slavernij
slavernij aan
aan anderen,
anderen, verkregen,
verkregen, geleidelijk
geleidelijk verslapten.
verslapten. Het
door roof of het opleggen
de eigenschappen,
eigenschappen,die
diede
deindividueele
individueeleleden
ledeneener
eenernatie
natiebezitten,
bezitten,welke
welkedie
dienatie
natie
dan ook meer de
wereld geven,
geven,dan
dande
deop
opmaterieel
materieelgebied
gebiedverkregen
verkregenresultaten
resultaten
de haar toekomende plaats in de wereld
hoewel de
delaatste
laatstenatuurlijk
natuurlijk tijdelijk
tijdelijk grooten
grooten invloed
invloedoefenen.
oefenen.Wat
Watwij
wijals
alswaarneembaar
waarneembaar
zelf, hoewel
naar buiten
zijn slechts
slechts de
deresultaten
resultaten in
inden
denvorm
vormvan
vanvooruitgang
vooruitgangininindustrie,
industrie,
naar
buiten zien treden, zijn
handel en landbouw,
landbouw, vermeerdering
vermeerdering van
inkomens, verbetering
verbetering van
van hygiënische
hygiënische
handel
van loonen
loonen en inkomens,
wij voor
voor een
een deel
deeldoor
doorstatistische
statistische
toestanden, verbetering
verbetering van
kunnen wij
toestanden,
van onderwijs,
onderwijs, enz.
enz. Deze kunnen
gegevens tot
tot uitdrukking
uitdrukkingbrengen,
brengen, doch
doch wat
wat ddaar
eigenschappen
die
een volk
volk
aar achter steekt, de eigenschap
pen
als: eerlijkheid,
eerlijkheid,arbeidzaamheid,
arbeidzaamheid, eenvoud,
eenvoud,matigheid,
matigheid,hieromtrent
hieromtrentzijn
zijnmoeilijk
moeilijk
groot maken als:
betrouwbare gegevens
verkrijgen. Gegevens omtrent
omtrent verbruik
verbruik van
van alcohol,
alcohol, omtrent
omtrent ververbetrouwbare
gegevens te
te verkrijgen.
nietbehooren
behoorentot
toteen
eenkerkgenootschap
kerkgenootschape.d.
e.d.
rechter, omtrent
omtrent het
het alal ofofniet
oordeelingen door den rechter,
doch geven
geven evenmin
evenminvoldoende
voldoendelicht
lichtover
overde
demoreele
moreele
zijn wel aanduidingen in zekere richting, doch
kracht van
Toch zijn
zijn het
het juist
juistde
demoreele
moreelekrachten
krachtenvan
vaneen
eenvolk
volkdie
dievoorwaarden
voorwaardenzijn
zijn
kracht
van een volk. Toch
op
blijvende welvaart
welvaart en als
als zoodanig
zoodanig van
van meer
meerwaarde
waarde dan
dandedeverkregen
verkregenresultaten
resultatenop
voor blijvende
materieel gebied.
gebied.
Dit vooropstellend
vooropstellend zullen
trachten, in
vogelvlucht een
van de
de welwelDit
zullen we
we trachten,
in vogelvlucht
een beeld
beeld te
te geven van
vaartstoeneming gedurende de
laatste
25
jaren.
de laatste 25 jaren.
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Loop der demografische verschijnselen.
Het is ongetwijfeld een cultuur verschijnsel en een teeken van welvaart, indien de
hygiënische toestanden in een land zoodanig verbeteren dat de sterfte geregeld daalt d.w.z.
dat een verschuiving plaats heeft van de bezetting der lagere- naar die der hooge re leeftijdsklassen.
Vóór I872 werd onze bevolking getroffen door rampen als de aardappelen ziekte (1847/9)
door besmettelijke ziekten als cholera (1859 en 1866), pokken (1871) en febris typhoidea. Na
de wet op de besmettelijke ziekten is de sterfte aan typhus, pokken, mazelen, roodvonk, kinkhoest, diphterie en cholera sterk verminderd. Zoowel tengevolge daarvan, als tengevolge van
andere hygiënische maatregelen in Nederland en in andere landen, is de algemeene sterfte.
regelmatig en snel gedaald.
In de eerste grafiek geven we den loop der sterfte aan de zooeven genoemde doodsoorzaken, waaruit een gunstig gevolg van de wet op de besmettelijke ziekten wel schijnt te
mogen worden afgeleid.
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-~~~-~----~=--~~---- Uit de daaropvolgende grafiek (II) kan men het verloop nagaan van de algemeene
sterfte, van de zuigelingensterfte en van de geboorte alsmede van het aantal huwelijken in
ons land gesloten.
Hoewel men wel eens heeft betoogd dat het aantal huwelijken zou toenemen tengevolge van het dalen van het geboortecijfer, zoo kan men reeds aanstonds vaststellen dat
een dergelijke strekking uit deze grafiek niet valt af te leiden. Verder blijkt dat het
geboortecijfer sedert 1876 vrij sterk daalt. Als vaststaand mag aangenomen worden, dat de
oorzaak van de geboortedaling gelegen is in de Westersche cultuur. Ons systeem van
onderwijs en opvoeding is, voor een groot deel, gericht op het streven naar materieele
welvaart. Er is wijziging gekomen in en vermindering van het godsdienstig leven ~
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GRAFIEK

Geboorte, Sterfte en Huwelijken in Nederland sedert 1840.
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de moderne opvoeding kweekt het verantwoordelijkheidsgevoel bij het individu aan;
er wordt meer dan vroeger gelet op de belangen van elk individu afz;onderlijk; de middelen
van vervoer bevorderen verplaatsing van geûnnen en individuën; de vrouw neemt meer deel
aan het openbare leven en den beroepsarbeid. Dez;e en z;ooveel andere uitingen der Westersche
cultuur hebben de mentaliteit geleid in de richting van het begeeren van weinig kinderen. Hoe
verder dit cultuurproces voortgaat t hoe meer kans er bestaatt dat het relatief geboortecijfer blijft
dalen en z;elfs nog sneller gaat dalen dan nu reeds het geval is. Die daling is niet het gevolg van
- gelijk men vroeger wel meende - gebrek aan welvaart t integendeel zij is begonnen bij de
meest welvarenden en bij de meest intellectueelen. Dit is een feit en alle middelen in de laatste
jaren aangewend t om groote geûnnen materieel te steunen door premiën of hooger loon voor
gehuwden met kinderent hebben tot dusver het proces niet kunnen vertragen.
Ook indien MALTHus z;ijn belangrijke theorieën nimmer verkondigd had t z;ou de cultuur
en welvaartsdaling der geboorte haar loop evengoed zijn begonnen.
In vergelijking met het buitenland is ons geboorte cijfer niet bijz;onder laag. Van de 25
landent destijds door mij onderzochtt staat Nederland zoo ongeveer in het midden t terwijl in
Frankrijk reeds geheele Departementen een geboortecijfer hebbent gelijk aan de helft van
ons cijfer.
Maar ons sterftecijfer is beduidend sneller gedaald dan het geboortecijfer. Onder
dezelfde 25 landen hebben slechts de Skandinavische rijken benevens Australië en N.-Zeeland
een lagere sterfte dan wij. Zelfs in den oorlogstijd is z;oowel de algemeene sterfte als de z;uigelingensterfte buitengewoon gunstig geblevent doordat we nog juist aan de ondervoedingt
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waarvan zich hier en daar reeds enkele verschijnselen voordeden, ontsnapt zijn. Alleen de t.b.c.
begon zich eenigermate te verheffen, ook onder de jongere leeftijdsklassen. Uit den aard der
zaak heeft de griepepidemie van 1918 hier, zoowel als elders over de geheele wereld, tallooze
slachtoffers gemaakt.
Een merkwaardig bewijs welken invloed hygiënische maatregelen op de sterfte hebben,
blijkt wel uit het volgende. In vroeger tijden waren de groote steden berucht om hun groote
sterfte, zoowel algemeene als zuigelingensterfte, en gold het platteland als gezond. Dit was
hier te lande nog het geval tot 1898. Van 1898 tot 1903 greep geleidelijk verandering plaats.
Daarna, "gevolg van de betere hygiënische toestanden in de groote steden, werd in toenemende
mate de sterfte in de steden gunstiger dan op het platteland, m.a.w. het platteland
bleef in het nemen van maatregelen welke de sterfte doen verminderen, achter bij de
groote steden.
Gelijk gezegd - ons sterftecijfer is in het algemeen buitengewoon gunstig en naar
verhouding veel sterker gedaald dan het geboortecijfer. Dit is dan ook uitsluitend de reden,.
waarom ons geboorteoverschot steeds toenemende is, zood at ons bevolkingscijfer is gestegen
met in de laatste jaren een snelheid van zelfs 1.42 % pe r jaar.
Nu zijn echter de alles overheerschende vragen op demografisch gebied deze: zal het
geboortecijfer blijven dalen en zoo ja in welk tempo en tot hoever zal het sterftecijfer kunnen
dalen?
I
Het is m.i. niet gewaagd te onderstellen dat het cultuurproces der geboorte daling nog veel
verder zal voortgaan en dat de rechte lijn, welke de beide punten, aangevende de relatieve
geboorte in 1876 en in 1914, verbindt, in de toekomst eerder naar beneden, gelijk van 1900 tot
1914 het geval was, dan naar boven zal ombuigen. Maar laten we voor het oogenblik aannemen
dat de geboortelijn blijft dalen volgens een rechte lijn, welke ligt in het verlengde van de lijn
die de jaren 1876 en 1914 verbindt, gelijk op onderstaande grafiek III is aangegeven.
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Om nu een geboorte-overschot van 14 per IOOO, gelijk thans, te behouden, zou de
sterftelijn evenwijdig met de geboortelijn moeten loopen en wel zóó, dat geboorte en sterfte
steeds 14 per 1000 verschillen. In 1949 zou de geboorte dan gedaald zijn tot 20 per 1000 der
bevolking (in sommige Departementen van Frankrijk is de geboorte nu reeds gedaald tot
10 à 12 per IOOO) en de sterfte tot 6 per 1000. Lieten we nu beide lijnen nog verder dalen met
dezelfde tusschenruimte (geboorte-overschot van 14 per IOOO), dan zouden we reeds spoedig
tot de ongerijmdheid komen dat het algemeene sterftecijfer tot nul zou kunnen dalen. Daar
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De voeding is geleidelijk verbeterd, dank zij ook de oprichting van huishoudscholen,
waardoor ook meer aandacht wordt geschonken aan smakelijke bereiding van voedzame, niet
kostbare spijzen. Omtrent de verbruikte hoeveelheid voedingsmiddelen, kan uit het onderzoek
naar het verbruik van sommige voedings-en genotmiddelen, destijds ingesteld door de Centrale
Commissie voor de Statistiek en voortgezet door het Centraal Bureau voor de Statistiek het
volgende worden medegedeeld.
Het tarweverbruik, als menschelijk voedsel, is gestegen van 0-43
0.43 H.L. per hoofd der
bevolking in 1852/6 tot 1.31 H.L. in 1897/1901 en 1.56 H.L. in 1913; in 1920 bedroeg deze
2.5 8, 4.52, 3.46
3.46 en
hoeveelheid 1.28 H.L. Van aardappels was het verbruik in dezelfde jaren: 2.58,
5.04 (19 19) H.L. Van rijst: 6.65, 10.33, 14.05 en 3.20 K.G. (een sterke achteruitgang na den
oorlog). Van suiker: 2.70 (1851/3),
(1851 /3), II.98, 16.26 en 23.85 K.G. (sterke toeneming). Ook het
verbruik van andere voedingsmiddelen is per hoofd der bevolking gestegen. Het gebruik van
alcoholhoudende dranken is daarentegen, gelukkig, veel verminderd. Het gebruik van gedistilleerd bedroeg in het tijdperk 1877/81 nog 9.83 L.p.h.
L. p. h. der bev., daarna is' het geleidelijk
3. 24 L. p. h. in 1918 en weer gestegen tot 5.18 L. in 1920. Het verbruik van wijn
gedaald tot 3.24
is hier te lande gering; in het tijdperk 1877/81 nog 2.61 L. p. h. is deze hoeveelheid gedaald tot
1.
1.05
0 5 in 1919 en daarna weer een weinig gestegen tot 1.24 in 1920. Het verbruik van bier bereikte
in het tijdperk 1897/1901 zijn
z;ijn maximum van 31 L. p. h., daalde daarop tot 4.91 L. in 1918
19 18 en
steeg wederom tot 12.9 L. in 1920. Voegen we het verbruik van wijn, bier en gedistilleerd bij
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uurofofminder
minder
Terwijl in 1918
werkten,
was dit
dit in
in 192o
1908
werkte
nog
6262
%%
derder
werklieden
werkten, was
1920 met
met 95
95%
%het
hetgeval.
geval.InIn
1908
werkte
nog
werklieden
10-11
41 % 1
12
I
o - I Iuur
uur en in 1894
1894 41
I Ir- I
2 uur.
uur.
loonen moeten we
we echter
echter wijzen
wijzen op
opeen
eenstijging
stijging
Tegenover deze
deze vermeerdering
vermeerdering der
Tegenover
der loonen
van
sedert het begin
van het algemeene
algemeene prijsniveau
prijsniveau sedert
begin van
van deze
dezeeeuw:
eeuw:eerst
eerstlangzaam,
langzaam,maar
maarsedert
sedert
1914 met een snelheid en tot een
een hoogte,
hoogte, die
die ieder
ieder nog
nogversch
versch in
inhet
hetgeheugen
geheugenligt.
ligt.Gelukkig
Gelukkig
is na
na 1918
1918 in
in de
degroothandelsprijzen
groothandelsprijzen en
en na
na 1920 in de
de kleinhandelsprijzen
kleinhandelsprijzen en
de kosten
kosten
en in de
van het levensonderhoud eene fflinke
li nke daling ingetreden,
ingetreden, maar
maar toch
tóch isis het
hetprijsniveau
prijsniveau thans
thans nog
nog
aanmerkelijk
bovendat
dat van
van vóór
voor den
den oorlog.
oorlog. Ziehier
aanmerkelijk boven
Ziehier de indexcijfers
indexcijfers van 53
53 artikelen
artikelen in den
den
groothandel,
en van
53 53
artikelen
begrepen
voedingsmiddelen
groothandel, en
van 3333onder
onderdeze
deze
artikelen
begrepen
voedingsmiddelenafzonderlijk.
afzonderlijk.
artikelen.
53
53 artikelen.
190I-19
10
19°1-1910
19
13
1913
1914
1914
1915
19 15
19
16
1916
19
191177
1918
1918
19
19
1919
1920
1920
1921
1921
1922
1922

494
494

100
IOo
"4
I14

120
120
165
16 5

253
253
326
326
447
447
339
339
320
320
206
206
182
182

voedings33 voedingsmiddelen.
middelen.
100
I00
I13
I13
121
I21
167
16 7
251
25 1
300
300
33°3 o
318
3 18
276
276
206
206
1177
77

loopderder
kleinhandelsprijzen van
van 29
29 artikelen
artikelen bij
bij 66cooperatieve
coöperatieve winkelwinkelDe loop
kleinhandelsprijzen
vereenigingen blijkt
blijkt uit de
de volgende
volgendeindexcijfers:
indexcijfers:
vereenigingen
18
1893
93

100
Io0

1913
1913

I13
II3

1914

II6
I16

1915
19 15

141
141
165
16 5
1195
95

Ig16
1916
1917

Ig18
1918
Iglg
19 19
1920
1920
I921
1921
I922
1922

228
239
264
202
1177
77

Het Bureau
Bureau van
vanStatistiek
Statistiekder
der
gemeenteAmsterdan
Amsterdanstelt
steltsedert
sederteenige
eenigejaren,
jaren, in
in aanaangemeente
aan de
dedesbetreffende
desbetreffendeenquêtes
enquêtesvan
vandedeArbeidsinspectie,
Arbeidsinspectie,een
eenonderzoek
onderzoek in
in naar
naar de
de
sluiting aan
kosten van
van het
hetlevensonderhoud
levensonderhoud van
vanarbeidersgezinnen
arbeidersgezinnen in
inde
dehoofdstad
hoofdstad des
des lands.
lands. Men
Men
kosten
besluit,dat
dat
in Febr./Maart
1917,
eerste
tijdperkvan
vanonderzoek,
onderzoek, de
delevenslevenskwam tot 't'tbesluit,
kwam
in Febr./Maart
1917,
hethet
eerste
tijdperk
.kosten
reeds 32
32pct.
pct.hooger
hoogerwaren
warendan
daninin1911,
19II,het
hetjaar,
jaar,dat
dattottotgrondslag
grondslagvan
vandedeberekeberekekosten reeds
ningen werd
werd genomen
genomenenendat
datsindsdien
sindsdiendededuurte
duurtehand
handover
overhand
handtoenam
toenamen
enininMaart
Maart 1920
een punt
punt bereikte,
bereikte, dat
dat 114
114 %
%boven
boven het
hetniveau
niveauvan
van1911
1911stond.
stond.Laatstgenoemde
Laatstgenoemdemaand
maandwerd
werd
vervolgens tot
tot grondslag
grondslag van
vanverdere
verdereberekeningen
berekeningengekozen,
gekozen,waaruit
waaruit bleek,
bleek, dat
dat de
de stijging
stijging
vervolgens
1920aanhield
aanhield(6.8
(6.8%%boven
bovenMaart
Maart192o)
1920)om
omeerst
eerstdaarna
daarnainineen
eenlangzame,
langzame,
tot Sept.
Sept.192o
nog tot
gaan; van zoo
100 in Maart
Maart 192o
1920 op 80.7 in Maart
Maart 1923.
1923.
daling
li ng over te gaan;
doch vrij gestadige da
volledige reeksen
reeksen indexcijfers
indexcijfers zijn
zijn de volgende:
volgende:
De volledige
I

Vastgesteld
Vastgesteld op grondgrondslag van
delevenswijze
slag
van de
levenswijze
en het
hetprijzenniveau
en
prijzenruveau
in Maart
Maart 1920.
1920.

Vastgesteld op grondgrond-I
slag van
van de
de levenswijze
en
he,t prijzenniveau I
en het
in
10

1911
19II

Fe
bruarifMaart 19
1917
17
Februari/Maart
Augustus
"
F
ebruarifMaart
Februari
/Maart 1918
Aug.jSeptember
„
Aug./September
Nov.jDecember
Nov./December
Maart
19
1919
19
Juni
"
September
t,
December
Maart
1920
„

„

1911.
19II.

100
I00
132·3
1 32 .3
141.8
165.0
183.0
177.0
183.8
194.8
193.1
193.1
204.8
213.7

Maart
Juni
September
December
Maart
Juni
September
December
Maart
Juni
September
I December
Maart
IMaart

1920

"

tt

„

.

"

„

I92I
1921
"t'
„
"
„
"
1922
ft
t,
„

„

"

1923

I00
100
102.4
10204
106.8
103.7
10
3.7
98.2
98 .2
97·3
97.3
93·2
93.2
8g.I
89.1
8g.8
89.8
87·4
87.4
81.8
8.25
80.7
80·7

Eene
andere aanwijzing
materieele welvaart
vinden in
in
Eene andere
aanwijzing omtrent
omtrent de
de toeneming der materieele
welvaart is
is te vinden
de hoegrootheid
hoegrootheid van het
het vermogen
vermogen en
en het
hetinkomen.
inkomen.
Zie
tabel pag.
pag. 496.
496.
Zie tabel
495

.
.
.
.
.
.
.
.
.

lfoegrootheid
Hoegrootheid van de
vermogens.
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.
.
.
.
.
.
.
.
.

1

1

1
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VERMOGENS.

1

1

1

;;~I

i

1

1

1

3~1

1

I

126.886

1

129·424 [

148.797

- --------'------1-- --,------- --I-,,6.88f '29·~:r~797

1

1

1

1

----

-

i

1

1

26.879_
11
6
24.886
26.879
240.3Ilj
276.773
I 326.925, 431.402
19.486
43 1.402
19486
465.528
24°.3
i
27
.773!
326·925
21.945
39.520 '
21·945
523.356 i 943.642 iI 1.003.590
,397;
39·520
2 .00224
442.
4:1
386 .397,
435. 684 i 523-35
I
03.38991
1 63:
12. 16
23. 135'1 24.125j
348 .398 i 4 13.344,
3.344
81 9432
33°3.3
3:I 23.135
24. 12 51
78 5449
5-449 II
I
258.141
II6
7.818
15. 6 54 1
689.412
293.116
68
656.301
293·
14·900
94 12
344·593
I
21.269
480.327
548 •104
645·472 1.23°·234 1.280.177
10.703 1
2°'445
10.7001,
886.289
461
.01 7
4 61 .017
355·7°1
9 16 •009
916.009
4°3. 188
5·373
10·35°
677.191 1.210.123 1.215.485
5°3.129
563.797
1.215485
10·°77:
5.591
10. 116 1
88
820.636
4.775
404.323
4.588
2.7021
360 .957'
4 64.5
797.6 58
4°4·323
4. 646 :
2. 708
544.088 -' 657·546
105.876
472.86 3 ,I
472.8631
1.1°5.876
657.546 1.
863
1.045.863
4.5 88 j
1'°45.
4·34°:
8;
535.078'
2.087i
535.°7
1.248.690
632.353
3.396 1
793·3°4 1.287.608 1.248•690
3. 28 51
672
427.672
8951,
1·444
383.907
427.
947.988
872.024
542.279
542•279
947.988
1. 567 1
626
224.131
224.13 1
344.6 37 1 602·523
4°11
272·°49
700
535·944
3221,
252·535
296 .738
296.738
388 .971
644.185
573
695437
53 1 1
I
4UO;1
268
220.677
124.687
127.319
6
68
"')~
253
1 .9 16
4
4.9
43
i
13°1
280
6
484.126
1
81
972.519
7.287
37°.35
972.5
9
17°
I
86.583
52 \ 399.633
131.725
3 67.945
55
342.348
329
2;1
2~1
\
IIII.801
Il.801
I
14
58 .355
9
135·658
58·355
135.658
2°3·537
---------6.218.320 7.680.349
103.572!
159449 1 166.3621 5408.072
89499 13.284.184
7.680 .349 13.5
13.589.499
1°3·572 I 159-449
5·4°8·°72 6.218·320

iI

11.°5°
11·°5°,

Aantal aangeslagenen in de vermogens- "I""
Bedrag der vermogens in duizendtallen guldens.
belasting.
.-_._-----,
1~;I!;~--1I 18
189~/95-1-~~4/05
1894/95 1904/05 1914/15 1920/21 1921/22
94/95 I 1904/05 --1---;~~/15
I
1914/15 I~~;;1920 /21 ----;;1;;;-

I
I

1

I I

,

Van! 13.000 t. ben.! 15.000
9 I
9.39 1 1i 9.609'
..
" 16.000 (vóór 1915/16/15000)
1915/16JI5OOo)
:
!
t. ben. 20.000
14.287 !i 16491
16.491 '
I
30.000 16.196 I 18.257
20.000 t. ben.
18.257,[
3°·000
8.931 I 10.251 3°.000 ....
3°.000""
40.000
4°·000
6.655
5.8 53
5·853
5°·000
4°·000 " "
6.655
"
7.960
9.084
75.000
7·960
5°·000 ..
100.000
II I
4. 145
75·000 ..
4·145
4·7 Il
100.000 ..
4.166
4·166
4.670
4.67°.
15°·000
"
2.108
200.000
2.351
2.351 i
15°·000 ..
2.241 i
200.000 ..
1.916
300.000
1.9 16 i 2.241
"
1.410
10
1.661
300.000 ..
1.4
500•000
645
500.000 ..
75°·000
706 [
262
3 18
75°·000 .. " 1.000.000
1.000.000 ..
1.500•000
214
247
2.000.000
1.500 .000 ..
74
73
127
2.000.000 ..
5.000.000
"
115
13
5·000.000 .. .. 10.000.000
Il5
.. 10.000.000 en daarboven.
4
77.672 1 8747
874700
Totaal.

~

\0

deze cijfers
cijfers valt
valt op
opte
te merken,
merken,dat
dat van iIMei
Mei1915
I9I5af
afde
de vermogens
vermogens beneden
beneden ff 16000.--I6ooo.Bij deze
vrijgesteld zijn
zijn van
van vermogensbelasting.
vermogensbelasting. De
Deoorlogscrisis
oorlogscrisis en
endedehiermede
hiermedegepaard
gepaardgaande
gaande
vrijgesteld
prijsstijging
heeft grooten
grooten invloed
invloed op
op de cijfers
prijsstijging heeft
cijfers geoefend.
geoefend. De
De vermogens
vermogens over
over 1921/'22
I92I/'22 zijn
zijn
achteruitgegaan ten
aanzien van
over 1920/'21.
I920/'2I. Toch
Tochvalt
valtnog
nogeen
eenbelangrijke
belangrijketoeneming
toeneming
achteruitgegaan
ten aanzien
van die over
constateeren van
van het
hetaantal
aantalaangeslagenen
aangeslagenenvoor
vooreen
eenvermogen
vermogenvan
vanmeer
meerdan
dan ff 55 millioen.
te constateeren
Waren
vanvan
dergelijke
grootkapitalisten
Waren er
er inin1904/'05
I904/'05slechts
slechts17 I7
dergelijke
grootkapitalistenmet
meteen
eengezamenlijk
gezamenlijkververmogen van
van bijna
bijna ff 145
I45 millioen,
millioen, in
in1914/'15
I9I4/,I5bedroeg
bedroegdit
ditaantal
aantal28
28met
meteen
eenvermogen
vermogenvan
van
mogen
millioen en
en in
in 1921/'22
I92I/'22 61
6I met
meteen
eenvermogen
vermogenvan
van ff 478 millioen.
millioen.
ruim ff 242 millioen
Inkomens. Aantal
Aantal
physieke
personen,binnen
binnen
Rijk
wonende,
aangeslagen
Inkomens.
physieke
personen,
hethet
Rijk
wonende,
aangeslagen
de inkomstenbelasting
inkomstenbelastingenenhet
hetbedrag
bedragvan
van
inkomen.
in de
hethet
inkomen.
.

I

aangeslagenen.
Aantal aangeslagenen.

---

----

... _-

van het
het inkomen vóór
vóór den
den
Bedrag van
guldens.
k'nderaftrek
du'zendtallen
guld en s.
in
1
1'n duizendtallen
1
kinderaftrek
-----

Hoegrootheid van
van de bebelast
bare
inkomens.
lastbare inkomens.

1915/16

In %
%
Absolute van het Absolute
Absolute

van het
totaal

cijfers
Beneden
van
van
„

"

,.
„
"

,,

,.
„

"
,.

,,

,,

"
",,
,.
,.
,.„
,.„
,.„
,,

,,

„

f

80.12
2000 1 544.110I
544. 1101 80.12
85.413
12.58
8 541 3[ 12.58

2000 tot
2000
tot 4000
000
4

4000
4000

1

6000 .
6000

"
6000 ,,"
8000
6000
10.000
8000
„
io.000
8000 "
20.000
I o.000 ",, 20.000
10.000
20.000 " 30.000
30.00o " 40.00o
30.000
4°·000
40.000 ,. 50.000
4°.000
5°·000
60.000
50.000 ,.,,60.0oo
5°·000
60.000
70.000
60.0oo ,. 7°·000
70.00o ,. 80.000
7°.000
80.000
80.000 ,.,, 90.000
9°·000
90.000 ,,
90.000
" 100.000
100.000
100.000 en daarbov.
daarbov.
„

1

„

,,

,,

,,

,,

Totaal.
Totaal . . .

1920/2
1920/21I

22.611

1915/16
19 15/16

In %
%
van het

cijfers

totaal

68.87
942.396
942 .396 168.87
62.863
62.863

4.6o
4.60

4.922
4.9 22 1

1.39
1·39

24.420
24420 1

4.706
4.706 1

0.69

12.213
20.501
20·5°1
5·344
5.344
2.428
2·428
1.27o
270
1.

1.79
1 .79
0.89

1.17

2.182:
2.182;

0
0·32
.32

1.031
031
1.
45o
45 0 ;

0.15

1

0.07
0·°7

906
906

1.49
149
0·39
0 .39
0.18
1

0.09
0·°9

0.07
0·°7
325
201
0.04
0.03
0·°3
578 ' 0·°4
0.02
11 44
412
0.03
0·°3
4 12
0.01
0.02
92
329
0.01
0.02
63
63232
0.06
0.10
o.o6
0 .1 0
381
1.421
81
3 [
679.110,
679.110100.I oo.- 1.368.293
100:
1.368.293 100.0.05
0·°5

325

1

1

1

1

cijfers

van het

totaal

1

---

In %
%
van het
het

Absolute

cijfers

totaal

1.256.260 1 34.52
553.188 41.45
41.451.256.260.
553.188
34·52
21.16·99
.-16 .99 764.02
7 64.02 551 21
8.12
8.03
295.479
295·479
164.684
16
4. 684
4.53
4·77
6 3.730
4·53
6 3 •73°1 4.77
0
3.10
41.384
2.95
8
1°7.382
41.3 4
2·95
I 7•3 82
8.o6
8.06
107.513
1
1°7.5 3
275.579
7.57
275.5791
7·57
128.
52.281
449
3·92
3.53
3.92
1 28 .449
52.281
3·53
83.344
2.29
35 .215
2.64
15
35.2
83·344
1.50
19.962
1.55
56
•5 1
1 551
I •55
1·5°
56 .5
49.302
17.624
02
1.32
1.36
49.3
37.213
I.o2
1.02
12.8
0.96
12.859
13!
59 1 0·96
37·2
I
0.81
30.867
10.7801
0.85
0
86
10.
78°1
3 . 71
27.878
0 .77
7.766
0.58
66
27.878:
7.7
0·77
I
0.45
22.005
5.950
045
005 1 0.60
5·95°
22.
5·42
339.94°,
339.940
9.34
72·359
5.42
72.359
9·34
1-- - 100.100:
3.638.9241
3.638.924
100.1·334494
1.334.494

292.980
21.42 2
26 .773
226·773
292.98°1 21.42

3.33
3·33

7.979
7.979 1

Absolute

In
%
In%

1920/21
1920/21

107.111
111
1°7.

1

:~:~::\

1

Daar de inkomstenbelasting eerst 1I Mei
Mei 1915
I9I5isisingevoerd,
ingevoerd,kunnen
kunnenvergelijkbare
vergelijkbare cijfers
cijfers
over
grens van
van vrijstelling
vrijstelling van
van belasting
belasting is op 1I Mei
Mei
over vroegere
vroegere jaren
jaren niet
niet gegeven
gegeven worden.
worden. De grens
I9I8
verplaatst van
van ff 650.naar ff 800.-.
65o.- naar
1918 verplaatst
Bij de vergelijking
van de cijfers
over 1920/1921
Bij
vergelijking van
cijfers over
I920/I92I met die over 1915/1916
I9I5/I9I6 moet
moet rekening
rekening
gehouden worden met
met de
de algemeene
algemeene prijsstijging,
prijsstijging, die
die vooral
vooral uit
uit de
de berekende
berekende verhoudingscijfers
verhoudingscijfers
duidelijk merkbaar
merkbaar is.
van alle
een inkomen van
I9I5/,I6 hadden
hadden 92 %
% van
alle aangeslagenen
aangeslagenen een
van
In
het belastingjaar
belastingjaar 1915/'16
In het
4000. , ditdit
percentage
Het
aantal
percentagewas
wasinin192o/'21
I920/,2I9o.90.
Het
aantalaangeslagenen
aangeslagenenbeneden
beneden
minder dan ff 4°00.-,
8000.- bedroeg
bedroegininhet
het1eIejaar
jaar97.4
97.4%
%enenininhet
het2e2ejaar
jaar96.7
96.7%.
%.Het
Hetaantal
aantal
een inkomen van
van ff 8000.497

in het
het ie
beneden f 20.000.-20.000.- bedroeg
bedroeg in
Ie jaar
jaar 99.28 %,
%, in
in het
het 2e
2e 99.06 %.
%. In
In het
het
aangeslagenen beneden
n
was dus
dus slechts
slechts 0.72
0.72%
%aangeslagen
aangeslagen voor
vooreen
eeninkomen
inkomenvan
van f 20.000.
20.000.- en daarbove
daarboven
Ie jaar
jaar was
ie
0.94 %.
%. Deze
het 2e
2e jaar
jaar 0.94
Deze vertegenwoordigen
vertegenwoordigen echter
echter resp. 17.6 %
%en
en21.31
2I.31%
%van
vanhet
hettotaal
totaal
in het
inkomen.
inkomen.
Uit de
de onderstaande
onderstaande opgaaf van
en het
hetgestorte
gestorte
Uit
van het
het aantal
aantalin
in het
het Rijk
Rijkgevestigde
gevestigde N.V.,
N.V., en
alsvan
vanhet
hetgestorte
gestortekapitaal
kapitaal
kapitaal blijkt
zoowel van
van aantal
aantal ondernemingen
ondernemingenals
kapitaal
blijkt een toeneming, zoowel
van het
hetbedrag
bedrag der
derbelaste
belaste uitdeelingen.
uitdeelingen.
en van
,

Bestaande ondernemingen,
ondernemingen, voor
voor zoover
zoover bekend,
bekend,
Bestaande

I

Bedrag
Bedrag der belaste
belaste
uitdeelingen
uitdeelingen

die geen

die wel
I
hebben gedaan.
gedaan.
belaste uitdeelingen hebben

Totaal
----

Belastingjaren.
Belastingjaren.
C7estort
Gestort
Aantal I
kapitaal

(kol. 22

C7estort
Gestort
kapitaal

Aantal

- - - - - _.. -

I

2

4

33

I

6

55

I

8

7
7
,

1000 I
I XX f11000

f
iX
X 11000
i

I

+

+

I

i
I1

I

In %
Gestort
% van
van het
C7estort
kapitaal
kapitaal Absolute
+
(kol.
van
(kol. 33 + I cijfers I van
kol
. , kW.
kol.. 4)
4).,
kol. 55)) I
kol.
7
kol.
5
kol. 5 I

Aantal

I

1
1

I

f I 000 XX f11000
10oo
X 11000
I X

9

I

bo
10

I

naarnlooze vennootschappen.
vennootschappen.
Uitsluitend naamlooze
1899/1
18
99/1goo
900
905
1904/
IØ4/ 11 9o5
1909/ 1
1910
1909/
910
14/ 19 15
1914/1915
19

*
*
*

*
*
*

*

*
*
*
2.604

*

574. 11 37
3·799 ; 574.
3.799
6.022
83
6.022 iI 75
75 88 .2
.283

3.7
3.788 5
5

2·924
2.924
4469
4.469
1.014.924
01 4.9241 6.403
1.
6·403
1.448.098;I.4809 9.807
9·807
*
*
*

*

I

952.133:
53.893
952.
1 33. 53.893
I
1.224.0041 63.399
63·399
1.589.061 1 10 3.477
I 1.5 89.061 I
3477
179.071
, 2.206.381
2.206.381 I 179.071

*
*
*

*

10.20
12·37
12 .37

5.66
5. 11 7
6.51
6.51
8.I2
8.12

commanditaire vennootschappen
vennootschappen op
op aandeelen
aandeelen en
en andere
Naamlooze vennootschappen,
vennootschappen, commanditaire
Naamlooze
dan
c06peratieve vereenigingen,
vereenigingen, voor
voor zoover
zoover bekend.
bekend.
dan cooperatieve
15/ 19 16
1915/1916
19
16
1916/1917
19 / 19 17
17/ 1918
1917/1918
19
1918/1919
19 18/r919

6.503

836

752
1 836'.752
i 803.827803.27
I
I.122.230
! 1.122.23
Oj

1

6·595
6 .595
7.228
7·228

**

1

**

I

3.75 11
3.75
4·2444.2
4.440
1·9goI.90

I .532.788
788
11.532.
I .732.738
1.732.738
1·742.293
I.742.293
1.091.224 j

69.54 11I 1193·440
10.254
2.3 69.54
10.254:2.3
93.440
6 .566 279.825 10.83925
10.839 : 2'536'5661279.825
2 .864.5 23 279.764
II.668
1I
.668 i 2.864.523
**
161.928
. ** i 161.928

I

!

i
!

12.62
I2.62
16.15
16.06
14.84

8.16
11.03
II.03
9.77
9·77

**

zijn alleen
Van
andere dan
dan coop.
coöp. ver.
ver. zijn
alleen die in de
de cijfers
cijfers begrepen,
begrepen, welke
welke belaste
belaste uituitVan de andere
deelingen
De verliezen
verliezen van
van de
de ondernemingen,
ondernemingen, die
diegeen
geenbelaste
belasteuitdeelingen
uitdeelingen
deelingen hebben gedaan. De
hebbep
gedaan, zijn
zijn niet
niet bekend.
bekend.
hebbes gedaan,
De bedragen
bedragen der belaste uitdeelingen
uitdeelingenzijn
zijnvermeld
vermeldvoor
vóórden
denaftrek
aftrekwegens
wegensbelastbaarheid
belastbaarheid
in de koloniën
koloniën enz. (art.
(art. Zoo,
loo, ioobis
loobis en
en looter
IOoterder
derwet
wetop
opdedeinkomstenbelasting).
inkomstenbelasting).
1918 van
van de
de belasting
belasting
Over
overbrenging op
I Mei 1918
Over 1918/1919
1918/1919 zijn,
zijn, in
in verband
verband met
met de
de overbrenging
op 1
op de N.V.
N.V.enz.
enz.naar
naar de
dedividenddividend-en
entantièmebelasting,
tantièmebelasting,geen
geengegevens
gegevensverzameld
verzameldbetreffende
betreffende
de
ondernemingen, die geen
geen belaste
belaste uitdeelingen
uitdeelingen hebben
hebben gedaan;
gedaan; de
decijfers
cijfershebben
hebbenalleen
alleen
de ondernemingen,
betrekking
inkomstenbelasting.
betrekking op de inkomstenbelasting.
*)
Onbekend.
*) Onbekend.

8
49
498

.

Nijverheid. Bij
Nijverheid.
ter verkrijging
verkrijging
Bij gebreke
gebreke van
van een
een bedrijfstelling
bedrijfstelling hier
hier te
te lande
lande moeten we, ter
van eenige
eenige aanwijûng
aanwijzing omtrent
omtrent den
den omvang
omvang van
vanons
ons bedrijfsleven,
bedrijfsleven, ons
ons behelpen met het putten
van
putten
van
andere bronnen
bronnen die, naar
naar gelang van de uitgestrektheid
uitgestrektheid van
van het
het terrein
terrein dat
dat
van gegevens
gegevens uit andere
bestreken
de ongevallenstatistiek
ongevallenstatistiek
bestreken wordt,
wordt, verschillende
verschillende uitkomsten
uitkomsten geven. Zoo waren er volgens de
in 1917
die onder de ongevallenwet
in
I9I7 79630 ondernemingen,
ondernemingen, die
ongevallenwet vielen en waren
waren in 1919
I9I9 op
op 73904
73904
fabrieken en
en werkplaatsen
werkplaatsende
de bepalingen
bepalingen van
van de
de Veiligheidswet,
fabrieken
Veiligheidswet, de Steenhouwerswet
Steenhouwerswet en de
de
Arbeidswet toepasselijk.
toepasselijk. Stijging
Stijging van
van het
Arbeidswet
het aantal
in
de
ongevallenstatistiek
aa ntal ondernemingen,
ondernemingen, in de ongevallenstatistiek
voorkomende, beteekent
beteekent niet
niet altijd
voorkomende,
altijd een werkelijke
werkelijke toeneming van het
het aantal
aantal ondernemingen.
ondernemingen.
Soms is vermeerdering van het aantal
Soms
aantal een gevolg
gevolg van
van ontst
ontstaan
verzekeaan of erkenning van
van den verzekeaa nwezige ondernemingen.
ringsplicht van reeds van te voren aanweûge
Zoo werden o.m.
o.m. in 1915
I9I5 plm.
plm. 2000
ondernemingen. Zoo
2000
reeds
bestaande kleine
kleine schoenmakers-ondernemingen
schoenmakers-ondernemingenopgenomen,
opgenomen,die
dietetevoren
vorennog
nogniet
nietals
als ververreeds bestaande
zekeringsplichtige ondernemingen
waren
ingeschreven.
De
stijging
in
1917
van
het
ondernemingen waren ingeschreven. De stijging in I9I7 van het aantal onderondernemingen in
inde
degroep
groephout-,
hout-,kurkkurkstroobewerkingenz.
enz.isistoe
toeteteschrijven
schrijvenaan
aan de
de omstandigomstandigenenstroobewerking
heid dat in ongeveer
heid
ongeveer 800
800 ondernemingen
ondernemingen de
de bedrijven
bedrijven van
van vellen
vellenvan
vanboomen
boomenen
enzagen
zagenvan
van
brandhout
uitgeoefend, wat
wat als
als een
eencrisis-verschijnsel
crisis-verschijnsel moet
moetworden
wordenbeschouwd.
beschouwd.
brandhout worden
worden uitgeoefend,
Wat de fabrieks- en werkplaatsen, vallende onder de arbeidswetten
arbeidswetten betreft,
betreft, moet
moetworden
worden
I9I2de
de„Arbeidswet
"Arbeidswet
I9II"
werking
trad,waarbij
waarbijo.m.
o.m.de
deArbeidswet
Arbeidswetook
ook
opgemerkt, dat
dat in
in 1912
1911"
in in
werking
trad,
toepasselijk
werkzaamheden in
veenderijen, alsook
het eikschillen,
eikschillen, teenschillen
teenschillen
toepasselijk werd
werd op
op werkzaamheden
in veenderijen,
alsook op het
en hoepelmaken
hoepelmaken en op
op werkzaamheden
werkzaamheden in lokalen
lokalen waar
waar vlas
vlas gebraakt
gebraakt of
of gezwingeld
gezwingeld wordt;
wordt;
in 1913
I9I3 de
de Steenhouwerswet
Steenhouwerswet en het
het Steenhouwersbesluit
Steenhouwersbesluit in werking
werking trad
trad en dat
dat in
in 1919
I9I9 de
de
IOperperVeiligheidswet van toepassing werd
werd verklaard
verklaard op fabrieken
fabrieken of werkplaatsen
werkplaatsen met 55 tot
tot 10
sonen ook al
al worden
worden daarin
daarin geen
geen krachtwerktuigen
krachtwerktuigen of ovens gebezigd.
gebezigd. Zie
Zietabel
tabelpag.
pag. 500.
500.
sonen
Productie.
Belangrijke
StatisProductie.
Belangrijke cijfers
cijfers over
over de
de Nederlandsche industrie
industrie brengt ons de Statisûj
deze
Statistiek,
tijdens
den
oorlog
door
de
Regeetiek van Voortbrenging en Verbruik.
Dank
Verbruik. Dank zij deze
den oorlog door de Regeenu over
over tal
talvan
vanvroeger
vroegeronbekende
onbekendegegevens
gegevensbetreffende
betreffendehet
het
beschikken wij nu
ring ingesteld, beschikken
verbruik van
productie van
van verscheidene
verscheidene takken
takken van
van bedrijf.
bedrijf. De
De
verbruik
van materialen
materialen en
en betreffende
betreffende de productie
uitkomsten dezer
Statistiek geven een
een beeld
beeld van
van de
debeteekenis
beteekenisdier
dierbedrijfstakken
bedrijfstakken voor
voor ons
ons
uitkomsten
dezer Statistiek
maatschappelijk leven
noodige gegevens
gegevens bij
bij de
debehandeling
behandelingvan
van
maatschappelijk
levenen
en vormen
vormen vaak
vaak de
de meest noodige
vraagstukken
van economischen en
vraagstukken van
en socialen
socialen aard.
aard.
grootere beteekenis
beteekenis zal
zal de
deproductiestatistiek
productiestatistiekkrijgen,
krijgen, wanneer
wanneer cijfers
cijfersover
overeen
een
Nog grootere
jaren beschikbaar
beschikbaar zijn. Vele industrieelen
industrieelen moeten
moetendeze
dezestatistiek,
statistiek,vooral
vooral
reeks van opeenvolgende
opeenvolgende jaren
verband met
met de
dehandelsstatistiek,
handelsstatistiek, nog
nogleeren
leerengebruiken.
gebruiken.
ook in verband
resultaten van
van de eerste
eerste telling
telling in 1918,
I9IS, dus
dus tijdens
tijdens de
de crisis,
crisis, over
over 1913
I9I3 en
en1916
I9I6
De resultaten
ûjn uiteraard
uiteraard als zeer
zeer globaal
globaal te
te beschouwen.
beschouwen.Op
Opveel
veelgrootere
grooterebetrouwbaarheid
betrouwbaarheid
gehouden, zijn
mogen
mogen de statistieken
statistieken van 1919
I9I9 en
en 192o
I920 bogen.
bogen.
totaalcijfers voor
voor eenige
eenigebelangrijke
belangrijke industrieën.
industrieën.
Ziehier enkele totaalcijfers
hetnoodig
noodigde
detoelichting
toelichtingteteraadplegen
raadplegen welke
welke inin
goed begrip
begrip van
van deze
deze cijfers
cijfers isis het
Tot goed
de publicaties
zelf
gegeven
worden.
Zie tabel
tabel pag.
pag. 501.
sOI.
publicaties zelf gegeven worden.
Zie

Een andere
andereaanwijzing
aanwijzingininzake
zakeden
dentoestand
toestandonzer
onzerindustrie
industriegeeft
geefthet
hetaantal
aantalstoomketels
stoomketelsinin
Een
fabrieksnijver heidiningebruik.
gebruik.Hieronder
Hierondervolgt
volgt
een
staatje,ontleend
ontleendaan
aandedeverslagen
verslagenvan
vanden
den
de fabrieksnijverheid
een
staatje,
vervolg zie
ziepag.
pag.502)
502).
(Voor vervolg
.
499
499

Bedrijfsgroepen.
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Aantal ondernemingen op 31 December van elk
jaar en aantal type-werklieden. (I type werkman
300 arbeidsdagen).
B ron : Ongevallenstatistiek.
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24.380
5.486
21.258
106.043
23.562
39.152
33.631
267
19,902
2545°
33.820
44.938

0.

28.766
1.480
1.054
1.069
18.581
1.302
98.600 28.620
17,929
1.653
29·279 7.834
20.956
1.191
171
90
11.407 5.011
15·934
1-464
29'°96 7'°56
32.681
3.293
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Aantal aanwezige fabrieken en werkplaatsen waarvoor de Veiligheidswet, de Steenhouwerswet en
de Arbeidswet gelden en van het aantal daarin
werkzame personen.
B ron: Centraal Verslag der Arbeidsinspectie.
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1.501
1·995
1.181
26.61 4
1-493
6.396
763
125
1.893
1.329
7.195
2.541

24.677

825 12.837
1.357 52.838
485 15.259

1

39.080! I.II5 34.973
9·9°6 [
250 I 9.694
19·090
1.407' 20.768
38.087' 8.016 34·270
11.992
98 3 16.968
39·245
5. 866 43.989
74.3 87 11.538 77·799
138
1.0 58
976
14.664
2·790 20.075
2.134
196
2.9 85
38 . 172
5.640 40.262
39.060
3.3 14 I 54.0 27

2.329

779 11.074
1.059 49·950
504 13·926

I

I 1.0961
1 497!
1.274
7·984
652
4.3 64
12.133
138
2.293
89
I 4.823
2.242

1.643 1 3°'708

11.062
50.182
12'°78

1

34·992
8.854
17.299
26.61 3
10.131
3 1.500
59.471
1.048
II.888
846
I 30 .661
; 31.221
1.430

764
1.016
467

29.4391 1'547!
8.446 I 1.846
19.296
1.285
103.490 28.983
16471
1·572
32·372
6·521
15.124
1.°31
431
93
10464 2.426
13.687
1.283
31.082
7.306
28.341
2.922,
1 24.159

81 5 14·901
2.075 62.998
664
9.9 16

29. 008
' 10·374

650 11.684
3·957 I 66.33 8
532
8.193

I 9.851

I

*) 2e halfjaar 1914.

38.304 1
8489
10.81 9 12.762 75·928 13.966 87.083 14.638 106.129
26·742
61.976
:621.639 1-70-.-36-:-4-1:-4-82-.-57-0-1-7-5-4-8o-!493.586 1 79.630 592.706
I
I
I

Il

I

I 54.575

I'

14.000 33.018 15.271 37453 15.219
3.018
8.300
3.1°4
2.946
7·779
901
8.350
1.072 10.°7 1
1.297
1.343 24. 890
1475
1.241 I 23.2 14
4.802 51•847
6.359
3.252 40.621
55-4291476.4651 69.660 '574.659 73·9°4

Aardewerk, glas, kalk, enz.
96 7
Diamant en andere edelsteenen
335
Boek- en steendrukkerijen
1.101
Bouwbedrijven
5.553
Chemische nijverheid . .
516
Hout-, kurk-, stroobewerking
3446
Kleeding en reiniging . . . .
10.173
Kunstnijverheid. . . . . . .
127
2.II3
Leder, waschdoek, caoutchouc
61
Oer, steenkolen, turf . . . .
Metalen (bewerking van) . .
3.952
Vervaardiging van stoom- en andere 1.528
werktuigen, instrumenten . . .
Scheepsbouw, vervaardiging van
1.032
rijtuigen. . . .
Papier . . . . . .
546
Textiele nijverheid.
1.309
Gas en electriciteit
330
Voedings- en genotmiddelen:.
a. Bakkerijen. . . . . . .
b. Graanmalerijen en meelfabr.
c. Zuivelfabrieken . . . . .
d. Tabak- en Sigarenfabrieken

e. Overige • . . .
Totaal . .

I

~

Verbruik aan
Aantal
enz.
materialen
Jaar van
onderne(waarde
in
telling
mingen
guldens)

Aard der ondernemingen

Steen- en
enpannenbakkerijen
pannenbakkerijen .
Kalkzandsteenfabrieken
• . ..
Kalkzandsteenfabrieken
v. industr.
industr. en
Fabr.
enhuish.
huish.aardewerk
aardewerk
Fabr. v.
en pijpen
pijpen.
Glasfabrieken
Glasfabrieken
Diamantnijverheid
Diamantnijverheid
Drukkerijen .
Zeepnijverheid • •
Timmerfabrieken
en kistenmakerijen
kistenmakerijen .
Timmerfabrieken en
Meubelmakerijen.
Meubelmakerijen
Kuiperijen
Klompenmakerijen
Klompenmakerijen :. .
Confectiefabrieken
Bontwerkerijen
Chemische wasscherijen
wasscherijen en
en ververijen
ververijen
Chemische
Leerlooierijen
.
Schoenfabrieken en
en schoenmakerijen
schoenmakerijen •
Rubbernijverheid
en zilversmederijen
zilversmederijen
Goud- en
Rijwielfabrieken
Gloeilampenfabrieken
Gloeilampenfabrieken .. .
Machinefabrieken
Machinefabrieken . . .
Constructiewerkplaatsen.
Constructiewerkplaatsen . .
IJzer- en
en staalgieterijen
staalgieterijen.
middenScheepsbouwwerven
Scheepsbouwwerven (groot(groot- en middenbedrijf)
Papierfabrieken
Katoennijverheid .
Wolnijverheid . .
Wolnijverheid
Dekenfabrieken
Meelfabrieken . .
en chocoladefabrieken
chocoladefabrieken
Cacao- en
Margarinefabrieken .
Bierbrouwerijen
Olieslagerijen en
en veekoekenfabrieken
veekoekenfabrieken
rabr. van
van gecond.
gecond. en
gesteril. melk
melk en
en
Fabr.
en gesteril.
melkproducten. .
melkproducten
Steenkolengasfabrieken
Steenkolengasfabrieken ..

..
.

.

.

.

.

.

.

.

..
.

Electriciteitsfabrieken
distr. bedrijven
bedrijven
Electriciteitsfabrieken en distr.

1101■11t

1920
1920

Productie
(waarde in
(waarde
guldens)

IPersoneel op
plm. 15 Sept.
vjh jaar
jaar van
v/h
telling

19.276.8122
19.276.81
1 .57 1 .534
1.571.534

56.653.014
56.653.01
4
3.552.786
3.552.7 86

22
83
2283

2.688.507
8.012.261
101.8 45 .889
101.845.889

1254
1 254
70
258
83
5583
139
1 39
88 4
33884
158
1 58
82
82
63
298
04
5504
24
61
3361
43
9
223
59
49

33444·9°8
33.444.9 08
83
23.353-3
23.353.383
20.428.627
20428.627
12.292.084
3.001.927
3. 001 .927
1 49
3.990.
3·99°·149
31
1 .°37.575
.037.575
649.5 11 3
4.
4.649.5
1. 74 6.226
1.746.226
26.155487
26
. 1 55.487
35.864.814
6.823.619
6.823.61
9
8.638.
7 311
8 '73
8.63
4.613.231
4.61
3.231
6.733.694
6 .733.694
56.189.306
189.3°6
56.
1 4.704.372
14·7°4·372
1II.876·919
I .876.919

6.152.586
15.866.613
148.561.577
83.815.237
83..81
5.237
32.716.176
32.7 16 . 1 76
32472.9
32.472.9 1
17
27.689.164
0 . 18
1855
4.59°.
4.59
8.380.3511
8.380.35
49.573.794
49·573·794
8.53
1 .557
8 .53 1
5.726.842
5·726.842
40.029.386
4°.029.3 86
53 .281.319
53.281.319
14.605.368
14.858.918
14.858,918
7.927.172
31.890.622
112.640.720
Il2.64°·720
24.762.954
24.762.954
24.315.374
24.3 1 5.374

1920
1919
1916
1916
1916
1916
1920
1919
1919
1919
1920
1916

II6
116
28

187. 33 2.898
187.332.898
35.976 .795
35.976
1 40 .2 1 7.274
14°.217.274
61.
344 .850
61.344.85°
657459
1 3.657.459
13.
1 92.54 1 .666
192·541.666
83.812.033
81 2'°33
83.
126.960.914
.914
126.960
6 .2 10
35·926.210
35.92
1 39 .806.832
139.806.832

39.238
39.23 8
4.020

90
9°
65
65
23
3311
49
19
224
79

100.563.669
24.607.960
24.6°7.960
101.276. 34 8
101.276.348
39.522.276
39.52
2 .27 6
7.120.860
180 .537. 808
180.537.808
52.294.81
52.294. 81 9
103.242.555
1°3·242·555
20.711.633
20·7Il .633
118.562.787
62·787
Il8·5

1919
19
19
1 91

63
195
1 95

63.736.996
4488 .539.000

73.874.089
73.8 74.089

3·552
3.552
I I.36o
11.360

486
486

16
i6
54
54

1916
1916
1919
19
19
19
1 91
19
19
1 91
19
1919
19
19
1919
19
19
19
19
1 91
19
1 91
19
19
19
1 91
19
19
1 91
1919
1917
17
19
19
9
1 9 11 9
1919
19
19
1919
19
19
1919
1919
19
19
1 91
1920
1920
1920
1 920

1920

I

39 8
39

300.283 *
300.283

21.085
21.085
638

8.817
25·234
25.234
24 11 55
2.4
6·735
6 .735
8.6Il
8.611
1.389
8.396
12.236
984
984
2.170

6
9.59
9.596
2.2792.79
2·992
2.992
1.786
5.676
I 5.676
i 23.555
23·555
I
4.653
4.653
5·355
5.355

57.79°
74. 1
1 57.790

I

0 5.390 .157* *ij
5505.390.'57**

-

-

2.285
2.285
8·543
8 .543
6.556
3·239
3.239

-

8.467
8467

** Opgesteld vermogen
vermogen der
der dynamo's
dynamo's in K.W.
**
K.W. U. aan het
* * Aantal K.W.
net afgegeven.
het net
50 1
S°l

Hoofdingenieur
vanhet
hetstoomwezen,
stoomwezen,
waaruitblijkt
blijktdat
dathet
hetverwarmingsoppervlak
verwarmingsoppervlakin
M2.
perfafaHoofdingenieur van
van
waaruit
in M2.
M
2.per
Hoofdingenieur
het
stoomwezen,
waaruit
blijkt
dat
het
verwarmingsoppervlakin
briek
ook
per
ketel
toeneemt,
terwijl
het
aantal
fabrieken
ongeveer
gelijk
blijft.
In
de
provincie
en
ook
per
ketel
toeneemt,
terwijl
het
aantal
fabrieken
ongeveer
gelijk
blijft.
In
de
provincie
briek en ook per ketel toeneemt, terwijl het aantal fabrieken ongeveer gelijk blijft. In de provincie
Zuid-Holland
treftmen
men
in
met
aan,
989,
Zuid-Holland treft
men in
in1921
1921het
hetgrootste
grootsteaantal
aantalfabrieken
fabrieken met
met ketels
ketels aan,
aan, 989,
989,tegen
tegen152
152
Zuid-Holland
1921
het
grootste
aantal
fabrieken
ketels
tegen
152
Drenthe
en
ininZeeland,
ketels.
inDrenthe
Drentheen
en 117
17in
Zeeland,met
metresp.
resp.1630,
1630,207
207en
en208
208
ketels.De
Deprovincie
provincieGroningen
Groningenheeft
heeft
in
I I17
Zeeland,
met
resp.
1630,
207
en
208
ketels.
De
provincie
Groningen
heeft
274
fabrieken
met
stoomketels,
doch
het
hoogste
cijfer
van
verwarmingsoppervlak
in
M2.
gemidfabrieken
met
stoomketels,
doch
het
hoogste
cijfer
van
verwarmingsoppervlak
in
M
2.
274 fabrieken met stoomketels, doch het hoogste cijfer van verwarmingsoppervlak in M2. gemiddeldper
fabriek
n.l.
perfabriek
fabriekn.l.
n.l.129,
tegenI08
108inin
inZuid-Holland
en106
106ininZeeland,
Zeeland,doch
dochslechts
129,tegen
tegen
I08
Zuid-Hollanden
dochslechts
slechts49
49ininDrenthe.
Drenthe.
deld
I II
I

Aantal
Jaren
Aantal
Jaren
(I Januari)
(i Januari)
fabrieken
(I Januari) I fabrieken

II
I
I

1906
1906
1910
1910
1916
19 1611))
19 161)
1920
1920
1923
1 92 3
1923

Verwarmingsoppervlak
Verwarmingsoppervlak
inM2.
in M2 .
inM2.

Ketels
Ketels
Verwar-

Aantal
Aantal

I

1I

Verwar- 1I gemiddeld
gemiddeld
gemiddeld1gemiddeld
I 1I mingsopperi gemiddeld 1 gemiddeld
1mingsopper- i per fabriek ! per ketel

vlak in M2. i per fabriek
IIvlak
in M2. i

! 1 per ketel
1
I

7098
709 8
709 8
05
74
7405
740 5
7656
766566
7 5
7947794
7947
7626
7626

4925
4925
4945
4945
4886
4 886
4 886
84
49
4984
4984
673
44673
4 673

278
617
2786
17
2786 17
0 703
33
33o
330 703
4 10 955
4 10 955
661131
4466
31
4 661 3 1
497 577
497577
497577

566 .57
556
.57
66;88
66.88
66;88
84.11
84.11
93·53
93.53. .
93·53
106.48
8
106
106 448

I

39·25
39.25
39·25
44.66
66
44.
44. 66
68
53.68
53.
53.68
58.65
58.65
65·25
6
5.25
65·25

Eenigermate
in verband
deleeningen
leeningen
welke
Eenigermate in
verband met
den toestand
toestand van
van
staan de
leeningen welke
welke
metden
den
vande
de industrie
industrie staan
staan
Eenigermate
industrieele
hoeve
ten
behoeve
van
industrieele
ondernemingen
uitgegeven.
be
ondernemingen
worden
uitgegeven.
ten behoeve van industrieele ondernemingen worden uitgegeven.
nieuwe
emissiën
volgteen
een opgaaf
opgaaf
van de
Hierondervolgt
opgaafvan
bedragenvan
de nieuwe
nieuwe emissiën
emissiën
vande
dewerkelijk
werkelijkbetaalde
betaaldebedragen
bedragen
Hieronder
industrieele
onder(aandeelen
en
obligatiën)
met
vermelding
van
het
percentage,
voor
industrieele
onder(aandeelen
obligatiën)
met
dat
voor
vanhet
het percentage,
percentage, dat voor industriee1e onder(aandeelen en obligatiën) met vermelding van
nemingen werd
werd gestort.
gestort.
werd
gestort.
nemingen
uitgiften 2) ((x
f 1000.)
Nieuwe uitgiften
uitgiften
I000.)
Nieuwe
2) (xx f I1000.)
Werkelijk betaalde bedragen.
bedragen.
Werkelijk
Werkelijk betaalde bedragen.

WaaronderinWaaronder in'I'I WaaronderinJaren
Jaren

In totaal
totaal
In totaal

Ig16
1916
1916
1917
1917
1918
1918
1919
1919
I 920
1920
1920
192I
1921
1921
1922
1922

453795
453
795
453795
49111 337
337
49 337
186
637186
637
I 176767176
I 176767
II 151
151 826
I 151 826
699
423
423 6699
99
158
3721158
372 58

I
dustrieele
I
dustrieele
I
ondernemingen
I ondernemingen
percent
percent
I II ininpercent
I

12.20
I2.20
12.20
14·99
1 4.99
14·99
10.09
10.09
14·25
1 4.25
14·25
10.33
10·33
10·33
14.48
1448
1448
7·22
7. 22
7·22

Van1916
1916
hebben
de gegevens
alleen
betrekkingopopstoomketels,
stoomketels,welke
welke op
opgrond
grondvan
van een
een
I) Van
at af
hebben
de gegevens
alleen
betrekking
I) Van 1916 af hebben de gegevens alleen betrekking op stoomketels, welke op grond van een
Daar
de
wettelijke voorschriften,
voorschriften, die op
op II Jan.
daarvoor verleende
acte
van
vergunning
werden gebruikt.
daarvoor
verleende
acte
van
vergunning
werden
gebruikt.
Daar
de
wettelijke
daarvoor verleende acte van vergunning werden gebruikt. Daar de wettelijke voorschriften, die op I Jan.
1916 van kracht waren, niet voor dezelfde soorten ketels een acte van vergunning eischten als de tevoren 196vankrchtwe,iodzlfsrtenk acvrgunieshtaldvorn
1916 van kracht waren, niet voor dezelfde soorten ketels een acte van vergunning eischten als de tevoren
den
geldende
de cijfers
cijfersniet
nietgeheel
geheelgelijkwaardig
gelijkwaardig aan
aan die
diewelke
welkebetrekking
betrekking hebben
hebben op
opden
geldende bepalingen,
bepalingen, zijn
zijn de
geldende bepalingen, zijn de cijfers niet geheel gelijkwaardig aan die welke betrekking hebben op den
toestand
vroegere data.
data.
toestand op vroegere
toestand op vroegere data.
Schatkistbiljetten,schatkistpromessen
schatkistpromessen en
enpandbrieven
pandbrieven niet
nietinbegrepen.
inbegrepen.
2) Schatkistbiljetten,
2) Schatkistbiljetten, schatkistpromessen en pandbrieven niet inbegrepen.
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Landbouw. De oppervlakte van de ongecultiveerde gronden is in den loop der jaren
verminderd, die van de gecultiveerde gronden toegenomen, zooals blijkt uit onderstaand staatje.
Onder de gecultiveerde gronden is alleen de boschgrond in de laatste jaren in omvang
afgenomen.

Bouwland •.
Wei- en hooiland .
Warmoezerijen en tuinen .
Boomgaarden en kweekerijen
Bosch

1833

1896

19o6

1916

1922

H.A.

H.A.

H.A.

H.A.

H.A.

86 545 8
182879
39445
2 1 960
248 38 3

860 657
1 198006
473 10
26 402
25 6 589

235 81 25
896 902

2388 964
868 315

75 6 949
1093 0 50
23 8 47
22 036
169026

I

-----

Totaal gecultiveerd
on gecultiveerd

2064908
12°5952

I

1

868815
1252319
523 13
3281 3
257359

902 266
1231052
60 143
35952
248208
I

2463 61 9

2477 621

1----- I---- I

1_~8 233 I

790

IlO

Ook de gemiddelde opbrengst per H.A. van de voornaamste gewassen vertoonen een
doorgaande en soms belangrijke stijging.
I

Aardappelen .
Tarwe . .
Rogge . .
Wintergerst
Zomergerst
Haver ..
Boekweit
Boonen.
Erwten.
Suikerbieten.
Vlas .

Eenheid
H.L.

K.G.

1876 / 80
112
21.2
174
36.1
27.1
37.0
15.6
20·5
20·5
23360
427

1896/1900

1906/10

192
26

2°7
3°·9
24.6
44.8
36 .5
4 8 .7
19·27·2
22·5
3°129
626

~1.7

41.8
33·2
44·2
15.6
24·2
25.8
32852
555

-I

1916/20 :

I'
I

1922
297
35.8
29·9
43·45.8
39·4
15.6

243
31.2
24·2
38.8
35·0
42.8
12.0
274
25.8
29520
574

3°·5
28 4
32500
453

Ook de veestapel breidde zich niet onaanzienlijk uit.
I

...
..

Paarden.
Runderen
Schapen •
Bokken en gieten .
Varkens ..

I

18 7 1/ 80

I

264239
14380 59
895 826
1501 96
346 193

II

I

1881/go
27 1 99°
1485722
733 169
158 3 12
457527

1891/1900 I
274°39
1574570
728 967
171842
647287

I
I
I

-

1921.

1901 /10*
I

304 8 25
17361 59
722263
182227
9 18065

i 36 3 66812062771
6682II
I 27229&
I
I I 5 19245

Scheepvaart. Door onze betrekkingen met Oost- en West-Indië, door onze ligging
tusschen Baltische en Middellandsche Zee en tusschen Engeland en Duitschland, is ons havenverkeer (vooral te Rotterdam en Amsterdam) vóór den oorlog gestadig toegenomen zooals.
blijkt uit onderstaand overzicht van de scheepvaartbeweging van alle stoom- en zeilschepen
!e zame~_ zoowel geladen als ongeladen schepen, in alle havens te zamen:
*)

1901, 1902, 1903, 19o4 en 1910.
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Inklaring

Uitklaring
- . --_ .. _-----_.- -_
, .. _- - - - - - - - - -

netto inhoud
inhoud X
i netto
X :

aantal schepen. I R :
aantal
I000 Reg.
I lOOO
eg. ton. I

---1----

1905
05
19

13.209
13·2°9

1912
1913
1914
1915
15
19
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922

17 000
00
17°
16. 99 6
16.996

aantal schepen
aantal

-. - - - - - ,-------- --

13.298
17.150
1 5°
17.
17.089
12.669

11.743
17·337
7.337
18.198

,

1

1 2.454
12454
6. 3 41
6.341
5.114
11 4
5.
2.184
184
2.
1.779
1 .779
7.082
08 2
7.
II.I14
I1.II4
14.07 4
14·°74
15.723
15·723

.. -

netto inhoud X
1000
I000 Reg. ton.

1 3.540
13·54°
6.621
4.681
1.859
1.663
7.098
8
7'°9
III.350
I .350
17.069
18.785

6·375
6 .375
5. 11 95
2.184
184
2.
1.966
0
7.47
7.470
I I1.420
-420 I
14.138
15.918

I11I.Î54
.754

17.240
17·24°
18.031
18.031
13.565
5
13.56
6.6311
6.63

4·727
4.727
1.794
1 .794
1.700
1.7°°
7.250
7·25°
11 .443
11·443
16 .454
16-454
18.833

Groot
de achteruitgang
achteruitgang in oorlogstijd
oorlogstijd geweest,
geweest, doch groot
groot ook
ook de
de opleving
opleving na
na 1918.
1918.
Groot is de
Waar
vandaan, waar
waar gingen
gingenze
zeheen
heenen
enwelke
welkezijn
zijnonze
onzevoornaamste
voornaamste
Waar kwamen
kwamen die schepen vandaan,
havens? Het is wel
havens?
wel van
van belang
belangdie
dievragen
vragentetebeantwoorden
b::antwoordenvoor
voordedejaren
jaren1913
1913(vóór
(vóórden
denoorlog),
oorlog),
1918 (minimum cijfers)
1918
cijfers) en
en 1921, door een overzicht
overzicht tetegeven
gevenvan
vande
deinklaring
inklaring en
en de
deuitklaring,
uitklaring,
naar de vlaggen
vlaggen en
engesplitst
gesplitstnaar
naarde
dehavens,
havens,een
eenenenander
anderalleen
alleenvoor
voorgeladen
geladenschepen.
schepen.
gesplitst naar

Inklaringen (geladen schepen).
schepen).
Inklaringen
Aantal schepen
schepen
Aantal

V I a g.
Vlag.
Nederlandsche
Engelsche . .
Engelsche
Duitsche
Duitsche .. .
Noorsche
Noorsche.. .
Zweedsche
Zweedsche .
Belgische
Belgische .
Deensche .
Deensche
Spaansche .
Spaansche
Fransche
Fransche •. .
Russische.
Russische. .

504

- - _ ... _ - - - - _ . -

1913

1918

1922

4 1124
47911
479
27932793
886

743
226
226
64

4867
4867
1771

857
8
57

79
90
19
19

81
361
302
30 2
225
191
19 1

6

I

Netto inhoud
lOOO reg. ton.
Netto
inhoud X I000

I

1913

---'
4'5 62
4562

755
382
38 2
131
13 1
132
132
185
18 5

,
1918

i

1922

6014
~~;~------~~~--I---:~-~-~-430

4432
53 2 1
3248
3248

187
196
19 6

o6 I
1061
IO2O
lO20
49
3364
64

135
1 35
132
2 199
21
21

49 6
496

428

1139
39

3'3

306
306

24

5 1 71
11554
554
943
943
378
378
1143
43
1154
54
4 11 9

55°
550
I

Uitklaringen (geladen
(geladen schepen).
I
I

V I a g.
Vlag.

Netto
inhoud X I000
Netto inhoud
IOOO reg. ton.

Aantal
schepen
Aantal schepen
---------_._-,

-------

Ig18
1918

1913
Ig13

I

-

1922
Ig22

1913
Ig13

1918
Ig18

846
33846
2628
26Il
261I
499
337
41
1
1855
18
18g
189
1044
10
206

355
246
211
2Il
55
0.2
0.3
0·3
0.2
0.2

1922
Ig22

--------

Nederlandsche
Engelsche
Engelsche . .
Duitsche .. .
Duitsche
Noorsche.
Noorsche
Zweedsche
Belgische
Deensche •
Deensche
Spaansche
Spaansche •
Fransehe.. •
Fransche
Russische.

674
6 74
2466
24
09
3309
II
Il
33

4033
4°33
3595
2467
2467
5511 5
5
06
4406
59
Ig6
196
123
188
I14.
Il4

3.272

g7
3·
3. 1
1 97
1.224
279
224
22 4
32
3366

I

3

44

575

4.45 11
2.862
1.0711
1.°7
IgI
191

'

140
14°
23
62
62
138
642
42
6

—

Inklaring
geladen schepen).
schepen).
Inklaring (geladen

-

I
I

Havens.

Rotterdam
aid
Overige havens a/d
R. Waterweg 1)
1)
N. R.
Amsterdam
Overige havens
Z. kanaal
N. Z.
Vlissingen ~
Delfzijl
Delfzijl .. ..
Harlingen.
Harlingen

..

Aantal
schepen.
Aantal schepen.

_._-

- - - --

1---;;31913

Ig18
1918

88 54
8854

888

IlIl
IIII

I

Netto inhoud
1000 reg. ton.
Netto
inhoud Xx i000

I

1922
Ig22

Ig13
I 1913

IgI8
j 1918

192I
Ig21

5750
5750

72gI1
729

11638
Il638

97
9788

8343
8 343

' 11042
II042

lIg
"9

799

776
776

876

47

983
g83

lIl2
III2

2152

1 59
159

2122
! 2122

i 2588
2588

2310
10
23

106
I o6

2842

2886

243

38
38

226

12
3312

2g6
296

13

128
I28

Ig8
198

8133
81
241
342

3

337
I07
10
7
1Igg
99

35 8
358
142

841
841
186
158

4·5
4.5
202.

333
7 11
gr
91

38o
380

221
221

I

192
Ig21I

i

2g4
2
94

1922
Ig22

;

84
138

(geladen schepen).
Uitklaringen (geladen
1000 reg. ton
Netto inhoud
Netto
inhoud X
X I000

schepen.
Aantal
Aantal schepen.

--- . _ - - -_. --

--

Havens.

Ig18
1918

1913
Ig13

Rotterdam
Overige havens aId
a/d
R.Waterweg
Waterweg 1)
N. R.
Amsterdam . .
Amsterdam
...
Overige havens
havens .
N. Z.
Z. kanaal .
N.
Vlissingen • .
Vlissingen
Delfzijl.
Delfzijl
Harlingen.
Harlingen

j

I

Ig21
192I

1922
Ig22

j

1913
Igr3

Ig18
1918

Ig21
192I

_._-

..

1922
-

--

824
8 24

5557

7
55 10
10 7

66527
527

623

6747
6 747

7062
7062

794

28
28

60g
609

47 1
1

723

10
IO

737

557

1707
17°7

82

1682

1791
17gr

18
r843
43

41
1

2000

183
22183

43

2
2

26

g6
96

10

Il
II

r8
18

829
322
3 22
86
3386

35
308
308

349
124

381
38I

3

842
54
1633
16

33 0
330

154
1 54

63
3363
38
239

6399
6 399

I

17
17

i

Ig
19

211
2I1
o.5
0·5

^

68

.

17
1077
10

--------

Hoekv.v.Holland,
Holland, Maassluis, Vlaardingen,
Vlaardingen, Schiedam.
I) Hoek
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Ten slotte volgt
volgt een
een overzicht
overzicht van
van den
den z.g.n.
z.g.n.Algemeenen
AlgemeenenInvoer
Invoer(d.i.
(d.i.rechtstreeksche
rechtstreeksche
invoer +
+entrepot-opslag
entrepot-opslag ++doorvoer
doorvoermet
metenenzonder
zonderoverlading)
overlading) en
enAlgemeenen
Algemeenen Uitvoer
Uitvoer
invoer
(uitvoer uit
uit het
het vrije
verkeer en
en uit
uit entrepot
entrepot +
+doorvoer
doorvoer met
meten
enzonder
zonderoverlading)
overlading)ofof beter
(uitvoer
vrije verkeer
uitgedrukt „totale
over de
"totale goederenverplaatsing
goederenverplaatsing over
de grens"
grens" resp.
resp. inin„binnenwaartsche"
"binnenwaartsche" en
en inin
"buitenwaartsche"
in- en
en uitvoer
uitvoervan
vanenkele
enkelevoorvoor„buitenwaartsche"richting,
richting,benevens
benevenseen
een overzicht
overzicht van
van den inname artikelen.
name
artikelen.

T otale goederenverplaatTotale
goederenverplaatsing
1000 tonnen
tonnen
sing in i000

Saldo in binnenwaartsche
binnenwaartsche
richting
--

Jaar

1872
1882
1892
18
92
1902
19°2
1912
191 2
1913
1914
1914
1915
1916
1917
1918
1919
19
19
1920
1921
1922
1 922

in binnenbinnenwaartsche
richting

in
buitenin buitenwaartsche
richting

6.4511
6-45
I1.II4
11.114
15.711
II
15·7
27·797
27.797
55.887
887
55.
60.489
60-489
42·974
42.974
23.485
85
23-4
22 .959
22·959
13 188
9.301
9·3°1
16.554
16·554
27.771
27,771
36
36 552
39.894
39.894

2.95 6
6
5.33 11
9.009
9·°09
18.801
18.80I
42.139
42. 1 39
45.033
45·°33
3°.73
30
.73 8
11.730
11.73°
12.154
9.037
9·°37
6.44o
6.440
8·433
8 .433
18.082
25.I0I
25.101
27·372
27.372

I

I

----

in
1000
in i000
tonnen

in percenten
van
van kolom 22

3-495
3.495
83
5.7
5.783
6.702
8.996
13.748
15.456
12.236
11 .755
11.755
10.805
4.151
4.151
2.861
8.121
9.689
689
9.
II.451
11.451
12.522
12·522

54·2
54.2
52.52.42·7 42.7
32·4
32.4
24.6
24·6
25.6
28.5
28·5
5°·50 .47·47
331.5
1 .5
30.8
49·49.34·9 34.9
31.3
3 1 .3
331.4
1 .4

"algemeene invoer"
invoer" geeft
geeft een
een gelijkmatige
gelijkmatige stijging te zien
zien tot
tot en
enmet
methet
hetjaar
jaar1913
1913
De „algemeene
kleine onderbreking
onderbreking in
in het
hetcrisisjaar
crisisjaar 1908,
1908, daarna
daarna een daling
daling in
in de
deoorlogsjaren
oorlogsjaren 1914
19I4met een kleine
1918,
waarna de
De„algemeene
"algemeeneuitvoer"
uitvoer"vertoont
vertoontdezelfde
dezelfde
1818, waarna
de stijging weer regelmatig is ingezet. De
maar in ietwat mindere mate,
mate, evenzoo
evenzoo het
het saldo. Merkwaardig
Merkwaardig is
is daarbij
daarbij dat het
het saldo,
saldo,
tendens, maar
uitgedrukt in percenten
percenten van den „algemeenen
"algemeenen invoer",
vertoont, die
die
uitgedrukt
invoer", een voortdurende
voortdurende daling vertoont,
verklaren uit
uithet
hetprocents-gewijze
procents-gewijze
de oorlogsjaren
oorlogsjaren onderbroken
onderbroken is. Deze
Deze daling
daling isisteteverklaren
alleen in de
sterker stijgen van
van den
den doorvoer,
doorvoer,die
dienatuurlijk
natuurlijkzoowel
zoowelininhet
hetalgemeene
algemeeneinvoerinvoerhet
veel sterker
alsalsininhet
uitvoercijfer begrepen
begrepen is.
is. De
Devooroorlogsche
vooroorlogschecijfers
cijferszijn
z;ijnnog
noglang
langniet
nietbereikt.
bereikt.VoorVooralgemeene uitvoercijfer
namelijk zal
komen, doordat
peil is
is gestegen.
gestegen.
namelijk
zal dit
dit wel
wel komen,
doordat de
de doorvoer
doorvoer nog
nog niet
niet tot
tot het oude peil
afzonderlijke artikelen
artikelen betreft,
betreft, moge vooreerst
vooreerst een
een overzicht
overzicht gegeven
gegevenworden
worden
Wat de afzonderlijke
daarbij
den „uitvoer
"uitvoeruit
uithet
hetvrije
vrijeverkeer"
verkeer"van
vanfokvee
fokveeenenslachtvee;
slachtvee;
voor
laatste
jaar
van den
voor
hethet
laatste
jaar
is isdaarbij
telkens tevens de
de waarde
waarde vermeld.
vermeld.
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Fokvee.
Dekhengsten.

Aandere paarden,
paarden,
geen slachtpaarden.
slachtpaarden.

Stieren.

Melk- en
en
kaltkoeien.
kalfkoeien.

Jongvee.

Stuks

Stuks

Stuks

Stuks

Stuks

17·243
1 7.243
2·435
2.435
4.764
64
4.7
4.720
4·720
29.781

1.484
1484
2
2
I.207
1.207
I2.191
12.191
22.143

18g8
18
98
1913
13
19
Ig18
1918
I 92
1920
1921
19 22
1922

12·349
12 . 349
75
177
1 77
4466
6262
64

I

16
1655
15
15
166
241
241
1.0566
1'°5

22.341
22.34 1
13.61613.6
24.851
24.851
16.198
20.819
20.81 9

Waarde
Waarde in ff

Waarde
1000
Waarde in ff l000
1922

112
II2

284

7.872

I000
1000

3.401

10.223

Slachtvee.
_.

--

Stieren, ossen en
Jongvee beneden
beneden
Jongvee
koeien en jongvee
jongvee
1I jaar.
jaar en ouder.
van II jaaren
Stuks.
1898
18
98
1913
1918
I 920
1920
192I
1921
I922
1922

Stuks.
43.5 85
43.585

31.97
1
3 1 .97 1

-

124
1 24
625
22
22.376
.376

8 .6 43
8.643

-

11
II·355
.355
42.876

Waarde in
Waarde
1 922

6.419

Varkens.

Schapen en
lammeren.

Stuks.

Stuks.

5.026
3366 .399
2
206
99.764
99.764
132.114
132.II4

70
.595
7°·595
85.6o5
605
85.

1.594
1 .594
26.948
132·729
1 32.729

8.868

3·933
3.933

-

f woo
1000

3·379
3.379

Terwijl de uitvoer
uitvoer van
van fokvee
fokvee en
en vooral
vooral van
van slachtvee
slachtvee in
in 1918
19I5 zeer
zeer gering
gering was,
was, isis het
het
Terwijl
In1922
1922isis
opmerkelijk
uitvoer van dekhengsten in dit
dit jaar
jaar bijzonder
bijzonder groot
groot was.
was. In
opmerkelijk dat
dat alleen
alleen de
de uitvoer
den uitvoer
uitvoer van
van 1913.
1913.
de uitvoer in alle bovenstaande rubrieken
rubrieken sterk
sterk gestegen,
gestegen, soms zelfs boven den
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"Uitvoeruit
uithet
hetvrije
vrijeverkeer"
verkeer" van vleesch
vleesch is nog
nog niet
niet tot
tot het
hetvroegere
vroegere peil
peil teruggekeerd.
teruggekeerd.
De „Uitvoer
afgekoeld en
en bevroren:
bevroren:
Versch, afgekoeld
Jaar
Jaar

IVarkensvleesch
Varkensvleeseh I
I X moo
1000 K.G„
K.G,
11)
)

1898
1898
1913
19 13
1918
1920
1921
1921
1922
1922 I

I

Kalfsvleesch
Kalfsvleeseh Alle
Alleander
andervleesch
vlees eh
1000 K.G.
K.G. I X
X I000
1000 K.G.
K.G.
X I000
22)
)

29.966

18.065
18.06
5
18.293
18.293

35.885
35.88 5

25
2.910
2.910
6.582
9.911
9·9 I I

I1.555
.555

17
17·959
.959
28.532
28·532

I.
Jaar
Jaar

I

en Alle
1 Varkensvleesch
Va~kensvleeseh en
Alleander
ander vleesch
vle~s~h
spek
K.G. X
I spek X
X I000
1000 K.G..
X I000
1000 K.G.
K.G.

II
1898
1898 I

I
6.860
6.86o

I

Gezouten, gerookt
gerookt of
of gedroogd:
gedroogd:

--- ------- - - - - - -

1913
1913

2

1918
1918

3. 1177
4.184
4. 184
7.401
7·4°1

920
11920

I

1) 1.463
1)
1463
75
4.504
4·5°4
15.188
9.126
9· I 26

1921
1921
1922
1922

1000
Waarde X ff I00o

1922

I

29,919
29
.919

334
334
529
1194
94
32
3332

I 1.473
tI.473

42
1137
37

Waarde
X fI i000
Waarde X
1000
7.231
7.23 1

7·244
7.244

1922
22 I
119

86

10.863

uitvoer van
van boter,
boter, kaas,
kaas, margarine
margarine en
1922 nog
nog niet
niet gestegen
gestegen boven
boven
De uitvoer
en eieren
eieren was
was in 1922
het cijfer
cijfer van
van 1913.
1913. De
De uitvoer
uitvoer van
van margarine
margarine is
is sinds
sinds 1920 zelfs weer
weer sterk
sterk teruggeloopen.
teruggeloopen.
Merkwaardig is
uitvoer van
van de
de nieuwe
nieuwe producten
productengecondenseerde
gecondenseerdemelk
melken
enmelkmelkMerkwaardig
is de stijging in uitvoer
In 1922
was
de waarde
waarde van
van de
de uitgevoerde
uitgevoerde hoeveelheid
hoeveelheidgecondens.
gecondens.melk
melkbijna
bijnaeven
even
poeder. In
192,2 w
poeder.
as de
groot als de
de waarde
waarde van
van de
deuitgevoerde
uitgevoerdemargarine.
margarine.
groot
Boter
1000 KG.
KG.
X I000
1898
18
98
1913
1913 I
I
1918
18 !
19
1920,
1920
1921 I
22
1922
19
1

1

19.948
37.060
6
245
2.456
20.673
20.198
23.125

Kaas
X
1000 KG.
KG.
x I000

39·44°
39.440
65·924
6
5.924
14.920
14·920
45.241
45.24 1
52.290
52.29°
65.213

Eieren
Geeondens.
melk!! Melkpoeder i
Gecondens. melk
X 1000
X
moo KG.
KG. ; X
IXI000
1000KG.
KG. [ X I1000
KG.
000 KG.

Margarine
X 1000
I 000 KG.
KG.
I

*
*

42·97°
42.970
71.006
17.508
17·5°8

**
**

1.706
6 .0 59
6.059

20.073
20·°73

89
92.9
92.989
69.468
69468
59.163
16 3
59.

52.528
52·528

75·7°5
75.705
86.447
86447

`
!
^

4.240
4·24°
23.104
23·104
1.204
1.2°4

5.774
5·774
4.8 47
4.847

492
6.765
6 .76 5
9.142
9. 1 42

3·254
3.254

9.737
9·737

Waarde
1000
Waarde X f 10oo
1922
1 922

1

44.125
44. 1 25

53.626

36.246

-

I

34·344
34.344

Ten
aanzien van
van den
den uitvoer
uitvoer van
vanvisch
vischgeven
gevenwe
wedededrie
drievoornaamste
voornaamstecategorieën:
categorieën:
Ten aanzien
a. versche
gezouten haring,
haring, b. versche
zeevisch en
en c. gerookte,
ge zoute of
of gedroogde
gedroogde
gerookte, gezoute
versche zeevisch
versche en gezouten
soorten. De
De uitvoer
uitvoervan
vanharing
haringisissterk
sterkachteruitgegaan.
achteruitgegaan.
visch van alle soorten.

I)
1)

2)

08
55o8

w.o.
ook schapevleesch.
sehapevleeseh.
w. o. ook
w. o. ook
ook paardevleesch
paardevleeseh en
en alle
alle ander
ander vleesch.
vleeseh.

I

en
Versche en
Versche
' Versche
Versche zeevisch
gezouten haring
gezouten
I
X 100o
X
1000 KG.
X i000
X
1000 KG.
KG.

I
18g8
18
98
1913
1913
1918
1918
1920
1920
I92I
1921

----:---

53.113
II 3
53·
108.707
108.707
814
81
4
96.301
81.688
33.7 14

1922
1922

Visch
soorten
Visch van
van alle soorten
gerookt,
gerookt, gezouten
gezouten of
gedroogd,
waaronder
gedroogd, waaronder
schaal
schaal en
en schelpdieren
X
1000 KG.
X I000
40.057
4°·057
05
8 .5
558
.505
26.308
52.022
53.136
136
53.
6
0
446 .54
.540

4.528
4·528
23.094
23·°94
2.046
6
2'°4
15.928
15·928
21.840
23.831
Waarde X ff I000
Waarde
1000

1922

874
4.
4.874

5·394
5.394

-L

5.422
5.422

De uitvoer
uitvoer van
van tuinbouwproducten
tuinbouwproducten heeft, hoewel niet noodlijdend,
noodlijdend, nog
nog niet
niet de
dehoogte
hoogte
van 1913 bereikt.
van
bereikt. Alleen het
het artikel
artikel groenten
groenten toont
toont een
eenflinke
flinkevooruitgang.
vooruitgang.

Jaar

Jaar

I

Aardappelen
1000 KG.
X I000
X

I -_.---"
-,- --r1898
1913
13
19
1918
J918
1920
1 920
92 1
11921
1922

8 7.674
87.674
415.817
4 15.81 7
12.648

392.569
392.5
69
6 25
498.625
498.
11 .353
3311.353

Groenten
X
1000 KG.
X I000

,

-~-~-_.

Vruchten
X
1000 KG.
KG.
X I000

-------- ---- ------

1 7.6 3 3

Aardappelmeel en
Aardappelmeel
fabrikaten daarvan
daarvan
X I000
1000 KG.
KG.
X

120.968

17.043

**

233·529
2
3 3.529

54.043
20.235
45.685
45.68 5

24·997
24.997
11.49°
11.490
16406
16
4 06
22.81 3
22.813
24.081

87
51.987
51.9
106.159
13
80.55 6
80.556
92.33 8
92.338
669·997
9.997

22.6 4 1

16.565

265.220
259.038
259.°38
240.795
240
.795
256.897

48.756
.75 6
48
30 •87430.874
Waarde X

1922
1922

Bloembollen
X
1000 KG.
KG.
X I000

22.7 1 5

1000.
f moo.

8 .8 53

Eindelijk volgt een
een overzicht
overûcht van
vanden
denuitvoer
uitvoervan
vaneenige
eenige
voorname
exportartikelen,
Eindelijk
voorname
exportartikelen,
waaruit blijkt
van plantaardige
plantaardige oliën
oliënenencacaoboter
cacaoboterbenevens
benevensvan
vansuiker,
suiker,sterk
sterk
waaruit
blijkt dat
dat de uitvoer van
is toegenomen.
toegenomen. Ook
Ookhet
hetartikel
artikelmetaaldraadgloeilampen
metaaldraadgloeilampen toont
toonteen
eenvermeerderden
vermeerderdenuitvoer
uitvoeraan.
aan.
artikelen strookarton,
strookarton, werktuigen
werktuigen enz.
enz. en
encacao
cacaogeven
gevenbevredigende,
bevredigende,manufacturen
manufacturenvrij
vrij
De artikelen
bevredigende cijfers.
cijfers. De uitvoer
uitvoer van
van gedistilleerd
gedistilleerd en
envan
vantabak
tabakging
gingachteruit.
achteruit.
bevredigende

50 9

Jaar

I

I

950

1

I

-

Bewerkte tabak

*)
1.214
2.137
45
2.669
178
1.670 1.763
7 19 1.646
825
239

I

1
1
gekorven siga- sigatabak ren retten
en
snuif

1.034
4·573
672
4. 657
3·397
2·900

8-429 i 6.50413.5321

504!

1

Metaaldraad
gloeilampen

2) 14.882
2) 32.028
2·373
3 1•189
3 6 .494
26.654

1 22.3 13

2.718
3·208
2·522
3.430

*)
*)

27·954

in tonnen van 1000 KG.
*)
1.416
*)
2.746
4)
777
1·932 5.681
11.0 5 1 4.219
I 1.255 5.213

74.621 18.1531 7.683 1

18.298
37.6 37
800
21.000
19-467
21.230

-

Manufacturen
Fabrieks-, I
landbouw-,
geweven van:
kracht- en
I
arbeidswerkI
tuigen;
wol dekens
van
kabels voor
en
katoen half- katoen electrische
geleiding,
wol
enz.

Waarde in 1000 Gulden

!

Uitvoer uit het vrije verkeer van eenige voorname exportartikelen.

\

ander

Gedistilleerd

PlantMelisaardige
suiker Cacao en
oliën en
chocolade
en
likeuren
cacaowitsuiker
boter

11-472

1) 45 6 1) 25.058
1) 695 1) 44.137
2.078
51
26.281
366
28.659
213
165
34. 100

i

i

I

4.500
18.980
521
12.615
14·928
16·449

I in 1000 L. ad 50 % I

I
I

125·442
157·200
10.127
59.256

50·595

197.61 5

I 159.829

in tonnen van 1000 KG.
34.59 1
58-422
384
121.949
183.816
213.61 9

I. 101.016 I

I>e gegevens ontbreken.
In 1000 Liter ongeacht de sterkte.
Omvatte in 18g8 en 1913 alleen fabrieks-, landbouw- en stoomwerktuigen.
Omvatte in 1898 en 1913 tevens bord- en kaartpapier.
Er had geen uitvoer plaats.

-

_L
1898
1913
1918
1920
1921
1922

1922
*)

I)
2)
3)
4)

I

-

Strookarton.

---

15·329

3) 65.096
3)172. 807
56 -435
194·435
92.284
171-484

1

o....
V\

VERZEKERING
VERZEKERING
DOOR
DOOR

H. G.
G. SCHUDDEBEURS,
SCHUDDEBEURS, Assuradeur.
Assuradeur.
H.

H
H

et zal
zalmij
mijslechts
slechts
mogelijk
zijn
hoofdlijnenden
dengang
gangvan
vanzaken
zakenbij
bijdezen
dezenveelveelmogelijk
zijn
in in
hoofdlijnen
et
te geven.
geven.
omvattenden tak van handel weer te

I. Het
Het bedrijf
bed r ij fin
het algemeen.
alg e mee n.
I.
in het
Nederlandbehoort
behoorttot
totdie
diestaten,
staten,waarin
waarindedeverzekering
verzekeringsterk
sterktot
totontwikkeling
ontwikkelingisisgekomen
gekomen
Nederland
gaandeweg grooter
grooter vlucht
vlucht heeft
heeftgenomen.
genomen.Naast
Naastdedereeds
reedsininhet
hetlaatst
laatstder
dervorige
vorigeeeuw
eeuwbebeen gaandeweg
staande, zijn in
in het
hettijdvak,.
tijdvak,. waarover
waarover dit overzicht
overzicht in
in hoofdzaak
hoofdzaak zal
zal loopen
loopen (1898
(I898-I923),
staande,
1 923),
talrijke nieuwe takken
takken tot
tot ontwikkeling
ontwikkelinggekomen.
gekomen.
talrijke

Ins teil i n gen.
Instellingen.
Behoudens de uitzonderingen
uitzonderingen n.l. van
van één
één Amsterdamsche
Amsterdamsche Fa.,
IQ-tal
Behoudens
Fa., die
die tot voor een io-tal
..teekende" en
enéén
éénFa.
Fa.te
te Rotterdam,
Rotterdam,die
diesedert
sederteenige
eenigejaren
jarendaarmede
daarmede
jaren voor eigen rekening „teekende"
aangevangen, zoomede
zoomede de in
in den
den oorlog
oorlogopgerichte
opgerichte en
enintusschen
intusschenofófgelikwideerde
gelikwideerde ofóftot
tot
is aangevangen,
N.V. hervormde
hervormde burgerlijke
burgerlijke Mijen
Mijen voor
voor transportverz.,
transportverz., wordt
wordt het
het bedrijf
bedrijf in
in ons
ons land
landin
inhoofdhoofdN.V.
zaak uitgeoefend
uitgeoefend door
door N.V.,
N.V.,waarna
waarnaast
een zeer
zeer groot
groot aantal
aantal „Onderlinge
.. Onderlinge Mijen".
Mijen". Behalve
Behalve
as t een
zaak
vaderlandsche, werken
werken hier
hier nog
nogvele
velevreemde
vreemdeinstellingen,
instellingen,waaromtrent
waaromtrentonderstaande
onderstaande
deze vaderlandsche,
cijfers geeft.
geeft.
opstelling eenige cijfers
I
I
:

I b
:~

I co;

lOl
lP:)

• •5

I

'Sc

AI

I

18
1898
98
1903
1 90 3
1908
19
1 9 11 3
3
Ig18
1918
I 923
1923

Zwitserla nd

2.

I
I
II

!

III
I

9
6
12

w
Í

II

13
148
48 ;: 45 I 13
I
r

,

'

^

0
4

I

I
I
I

19
19
10
IO
SS
55 .; 37 I 13
52
52 ·26
26
13
0
3 1770
II
66 75
14
6
14
75 I.!i 3
36
16
78 '28
: 28 ! 16
14 I 80
80 !78
;
15
15
IS
77
77 , 72
72 : 19
1 9 I IS
II

;

5

8
^

7
12

3
IO
10

IO
10

I 158

22

II
I
I

i

13
13
I2
12

15
IS!
18

8

7
9
10
IO

14

II

II

12 I 21
21
12
IO
10
25;
25

156
2I0
210
240
0
24
273
260

Aangezien de Wetgever daaraan
daaraan nog
gelegd, konden
konden
nog geenerlei
geenerlei beletselen heeft in den weg gelegd,
en kunnen
kunnen buitenlandsche
buitenlandsche ondernemingen
ondernemingen zeer
zeer gemakkelijk
gemakkelijk in ons
ons land
landagentschappen
agentschappen aanaanstellen
en
daardoor
vele
zaken
tot
zich
trekken,
die
zeer
goed
bij
binnenlandsche
instellingen
stellen
daardoor vele
trekken,
zeer goed bij binnenlandsche instellingen
zouden
kunnen worden ondergebracht.
ondergebracht. Toch
Toch isiseen
eenkleine
kleineverbetering
verbeteringmerkbaar.
merkbaar. Vooral
Vooral in
in
zouden kunnen
de
takken leven- en ongevallenverz.,
ongevallenverz., waarvan
waarvan tot
het begin
begin dezer
dezereeuw
eeuwde
degrootere
grootereposten
posten
de takken
tot in het
veelal
opzicht een
een keer
keer aan
aan te
te wijzen.
wijzen.
veelal bij
bij buitenlandsche
buitenlandsche Mijen
Mijen werden
werden afgesloten,
afgesloten,isis in
in dit opzicht
Voor deze bedrijfstakken wordt n.l. in
in de
de laatste
laatste jaren
jaren veel meer
meer dan
dan voorheen
voorheenvan
vanonze
onzenationale
nationale
instellingen gebruik
gebruik gemaakt.
gemaakt.
51 I

Heeft
Mijen zijn
zijn zetel
zetel in
in de
de hoofdstad,
hoofdstad,ook
ookde
deMaasMaasHeeft het meerendeel der Nederlandsche Mijen
stad
vele binnen
binnen hare
hare muren
muren gevestigde
gevestigde verz.ondernemingen.
verz.ondernemingen. Voorts
Voorts bezitten
bezitten een
een aantal
aantal
stad telt vele
andere
"Onderlinge" zijn
zijn er
er vele,
vele, die
die
andere plaatsen
plaatsen haar
haar eigen
eigen verz.instellingen;
verz.instellingen; vooral
vooral onder
onder de
de „Onderlinge"
in
nagenoeg onbekende
onbekende oorden
haar domicilie
gekozen. Deze
Deze laatste
laatste beperken
beperken haar
haar
in nagenoeg
oorden haar
domicilie hebben
hebben gekozen.
arbeidsveld
vee-,) doorgaans
doorgaans tot
tot den
den naasten omtrek, terwijl de andere (premie(premiearbeidsveld (brand-,
(brand-, hagel-, vee-,)
verz.instellingen voor
voor brand,
verz.instellingen
brand, leven,
leven, ziekte,
ziekte,enz.)
enz.)over
overhet
hetgeheele
geheeleland
landwerken
werkenenendikwerf
dikwerf
meerdere takken
meerdere
takken beoefenen.
tot
Enkele
Enkele der
der grootere
grootereN.
N. V.
V. strekken
strekkenhaar
haar werkkring
werkkring (transport,
(transport,brand,
brand, leven)
leven) tot
-over
Behalve de grootere
grootere levensverz.
levensverz. Mijen die zich
zich meestal
meestal alleen
alleen op
op
over onze
onze landgrenzen
landgrenzen uit.
uit. Behalve
dat gebied bewegen,
bewegen, bedrijven
bedrijven de
de meeste
meeste andere
andere ondernemingen
ondernemingendoorgaans
doorgaans meerdere
meerdere takken.
takken.
Toch is hier
hier een onderscheid
onderscheid te maken
maken tusschen zakenzaken- en personenverz.
personenverz. Tot
Tot de
de eerste
eerste groep
groep
behooren
transport-, brand-,
tweede levens-,
levens-,ongevallen-,
ongevallen-,
behooren bijv.
bijv. transport-,
brand-, inbraak-,
inbraak-, glasverz.;
glasverz.; tot
tot de tweede
ziekteverz., enz.
ziekteverz.,
zij hier
hier het
hetvolgende
volgendeaangestipt:
aangestipt:
Aangaande
bepaalde soorten
van verz. zij
Aangaande eenige
eenige bepaalde
soorten van
a. Transport.
Transport.
Transportverz.
tak van
van bedrijf.
bedrijf. In
In de
dei 5e
15e
Transportverz.in
in haar
haar oervorm
oervormvan
vanzeeverz.
zeeverz.isis de
de oudste tak
eeuw
Italië en Spanje
Spanje naar
naar de Nederlanden
Nederlanden en
en Engeland
Engeland gekomen,
gekomen, heeft
heeftzij
zijzich
zichvan
vandaar
daar
eeuw van Italië
uit naar
naar de andere
andere noordelijke
noordelijke landen
ons land
land de
de eerste
eerste
landen verbreid.
verbreid. Begin
Begin 18e eeuw werden in ons
Mijen voor zeeverz. opgericht,
opgericht, waarvan
waarvan een enkele, de
de „Mij
"Mij voor
voorAssurantie,
Assurantie, enz.
enz.van
van172o"
1720"
tot op
op heden
heden een
een plaats
plaats heeft
heeft weten
weten tetebehouden.
behouden.
Het eigenlijke
eigenlijke Nederlandsche
niet zoo
zoo zeer
zeer op
op den
den
Nederlandschebedrijf
bedrijfheeft
heeftzich
zichtot
totmidden
midden1914
i9i4 niet
voorgrond geschoven.
geschoven. Wel
Wel kwamen
kwamen hier
hier steeds
steeds belangrijke
belangrijke posten
posten ter
ter dekking,
dekking, maar
maar de
de
voorgrond
inheemsche
Mijenkonden
kondenzich
zichdaarbij
daarbijdikwerf
dikwerfniet
nietofofveelal
veelaltot
totslechts
slechtsonbelangrijke
onbelangrijkebedragen
bedragen
inheemsche Mijen
betrekken, omdat de tusschenpersonen, die
die voor
voor de
de dekking
dekking zorg
zorgtete dragen
dragen hadden,
hadden,behoudens
behoudens
zeer enkele
de agentschappen
enkele uitzonderingen,
uitzonderingen, de
agentschappen van
van buitenlandsche
buitenlandsche Duitsche
Duitsche en
enEngelsche
Engelsche
instellingen, daarbij
daarbij lieten vóórgaan.
vóórgaan. Na
Nahet
hetuitbreken
uitbreken van
van den
denoorlog
oorlogwerd
werd dit
ditechter
echteranders.
anders.
instellingen,
kwam de
de vraag
vraag naar
naar „neutrale"
"neutrale" dekking
dekkingvoor
voorhet
hetmolestgevaar,
molest gevaar,waardoor
waardoorde
debestaande
bestaande
Toen kwam
instellingen binnen
binnenzeer
zeerkorten
kortentijd
tijdbelangrijke
belangrijke zaken
zaken konden
konden doen,
doen,die
diezij
zijvoorheen
voorheenniet
nietzagen
zagen
instellingen
e,en
ondernemingsgeest bij
bij velen
velen werd
werd opgewekt,
opgewekt,om
om ook
ookeen
eenaandeel
aandeeldaarvan
daarvan mede
mede
n waardoor de ondernemingsgeest
te nemen.
nemen. Talrijke
Talrijke „syndikaten"
"syndikaten" werden
werden gevormd,
gevormd,uitsluitend
uitsluitendvoor
voormolestrisiko,
molestrisiko, die
diespoedig
spoedig
het staken
staken der
dervijandelijkheden
vijandelijkheden hun
hun werkkring
werkkring ophieven;
ophieven; daarnaast
daarnaast werden,
werden, dikwerf als
als
na het
van syndikaten,
syndikaten, Mijen
Mijenop
opaandeelen
aandeelenopgericht,
opgericht,welke
welkebehalve
behalvemolest
molestook
ookandere
andere
uitvloeisel van
laatste bleken
bleken vele,
vele, na de
de inmiddels
inmiddels
takken van
van bedrijf gingen beoefenen. Van
Van de
de ruim
ruim 80
8o dezer laatste
ingetreden veranderde
te bezitten
veranderde tijdsomstandigheden,
tijdsomstandigheden, geen levensvatbaarheid
levensvatbaarheid te
bezitten en
enmoesten
moesten
likwidatie overgaan.
overgaan. Weinige
Weinige tientallen
tientallen leiden
leiden een
eenmin
minofofmeer
meerkommervol
kommervolbestaan,
bestaan,terwijl
terwijl
tot likwidatie
een enkele
enkele zich
zicheen
eenblijvende
blijvendeplaats
plaatsheeft
heeftkunnen
kunnenveroveren.
veroveren.
slechts een
Toch hebben
hebben de
demeeste
meesteoudere
oudereinstellingen
instellingenhaar
haarpositie
positiekunnen
kunnenverbeteren,
verbeteren,zoodat
zoodat
dooreengenomen de
de Nederlandsche
Nederlandsche teekenkracht
teekenkracht blijvend
blijvend vergroot
vergroot is.
is.
de uitbreiding
uitbreiding van
van het
hetluchtvaartverkeer
luchtvaartverkeer is ook
ook deze
deze afdeeling
afdeelingonder
onderde
detranstransSedert de
portverz. opgenomen,
opgenomen, waartoe
waartoe overigens
overigens behooren:
behooren: zee- en
en binnenvaart,
binnenvaart, vervoer
vervoer te
te land
land(te
(te
portverz.
onderscheiden in
in het
het vervoerde
vervoerde en
en het
hetvervoermiddel
vervoermiddelzelf)
zelf)en
envoorts
voortspostvervoer
postvervoer(brieven
(brievenen
en
onderscheiden
pakketten met
met effekten
effekten of
ofandere
andere waardepapieren,
waardepapieren, goud,
goud, edelgesteenten,
edelgesteenten,e.d.).
e.d.).
pakketten
5512
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b. Brand.
Brand.
Brandverz. vond
onzent, in navolging
navolging van
van de
de zeeverz.
zeeverz. het
heteerst
eersttoepassing,
toepassing,ininde
de
Brandverz.
vond ten
ten onzent,
18e
eeuw.
i8e eeuw.
Zij werd
Zij
werd destijds, meer
meer nog
nog dan
dan thans,
thans, „onderling"
"onderling" bedreven. Er
Er zijn
zijn nog
nog eenige
eenige zeer
zeer
oude instellingen
instellingen op onderlingen
onderlingen grondslag,
die op
op een
eenbestaan
bestaan
oude
grondslag, echter
echter ook
ook wel
wel eenige
eenige N.V. die
van
meer dan
dan een eeuw
eeuw bogen.
bogen.
van meer
Het groote
groote „beursbedrijf"
"beursbedrijf" heeft
heeft zich
zich gaandeweg
gaandeweg ontwikkeld,
ontwikkeld, ofschoon
ofschoon de
denationale
nationale
instellingen somtijds een
een eenigszins
eenigszins afwerende
afwerende houding
houdingaannamen
aannamen tegenover
tegenover de
deteekening
teekeningop
op
industrieel
gebied,
die
dan
ook
nog
dikwijls
in
handen
blijft
van
de
grootere
buitenlandsche
industrieel
die dan ook nog dikwijls in handen blijft van de grootere buitenlandsche
ondernemingen.
Leven.
c. Leven.
levensverz.bedrijf heeft
den aanvang
aanvang der
der 1ge
Ige eeuw
eeuw
Het eigenlijke levensverz.bedrijf
heeft hier
hier te lande eerst in den
ingang gevonden.
Vertoonde het
aanvankelijk weinig
I850 werd
werd dit
dit beter,
beter,
Ingang
gevonden. Vertoonde
het aanvankelijk
weinig toeneming,
toeneming, na
na 185o
totdat in
inhet
hetlaatste
laatste kwart
kwart der
der vorige
vorige eeuw
eeuw de
de groote
groote bloei
bloeitot
totstand
standkwam,
kwam,die
dieook
ookthans
thansnog
nog
voortduurt. Vooral
Vooral gedurende
gedurende de
delaatste
laatste oorlogsjaren
oorlogsjaren hebben
hebben vele
vele ondernemingen
ondernemingen een
een buitenbuitenvoortduurt.
gewonen aanwas
aanwas van
aantoonen. Helaas
Helaas heeft het
het bedrijf
bedrijf een
een gevoeligen
gevoeligenschok
schok
van zaken kunnen aantoonen.
ondervonden, doordat
doordat eenige grootere
grootere instellingen, mede als gevolg
gevolg van
van in
in het
het buitenland
buitenlandaanaanmoeilijkheden zijn
zijn geraakt.
geraakt. Intusschen
Intusschen hebben
hebben deze
dezeomstandigheden
omstandigheden
gegane verplichtingen, in moeilijkheden
de invoering
invoering verhaast
verhaast van
van een
eenwet
wetop
ophet
hetlevensverzekeringsbedrijf,
levensverzekeringsbedrijf,waarnaar
waarnaarreeds
reedstientallen
tientallen
en waarvan
waarvan het
het ontwerp
ontwerp op
op 21
2I Dec.
Dec.1.1.
1.1. door
door de
deEerste
EersteKamer
Kamerzonder
zonder
van jaren
jaren is
van
is uitgezien en
hoofdelijke stemming
een verheugend
verheugend feit,
feit, dat
dat het
het publiek
publiek langlanghoofdelijke
stemming isis aangenomen.
aangenomen. Toch
Toch is het een
zamerhand zijn
groot gedeelte
gedeelte van
van het
hetoude
oudevertrouwen
vertrouwen
zamerhand
zijn eersten
eersten schrik
schrik te
te boven schijnt en een groot
herkregen.
heeft herkregen.
Ongevallen.
d. Ongevallen.
der levensverz.
levensverz. heeft
heeft bovenst
bovenstaande
tak haar
haar werkkring in de laatste
laatste helft
helft
aande tak
Als uitvloeisel der
der vorige eeuw aangevangen. Gelijk reeds hierboven aangevoerd, werd zij vroeger veelal dervoiguwane.Glijkrdshbovenagrd,wzijvoela
door buitenlandsche
buitenlandsche instellingen
daarin sedert
een keer
keer isis
instellingen beoefend, totdat daarin
sedert begin dezer eeuw een
gekomen.
Rijksverzekeringsbank, ingesteld bij
bij de
de invoering
invoeringder
derOngevallenwet
Ongevallenwet1goi,
IgoI,legtzich
De Rijksverzekeringsbank,
legt zich
toe op
opdedeverzekering
verzekering
vanbedrijfsongevallen.
bedrijfsongevallen.Aan
Aangroepen
groepenwerknemers
werknemers wordt
wordt op
op deze
deze wijze
wijze
van
een uitkeering
uitkeering gewaarborgd,
gewaarborgd, ingeval hun
hun een
een ongeval
ongeval in
in hun
hunbedrijf
bedrijfmocht
mochttreffen.
treffen.Naast
Naastde
de
ookaan
aan enkele
enkelepartikuliere
partikuliere instellingen
instellingen vergund
vergund deze
deze verz.
verz.afaf te
te sluiten.
sluiten.
R.V.B. isis ook
e. Ziekte.
Ziekte.
De vraag
vraag naar
naar dekking tegen
tegen de
degeldelijke
geldelijkenadeelen,
nadeelen,ontstaan
ontstaandoor
doorziekte,
ziekte,isisweder
wedereen
een
gevolg geweest
geweest van
van de
de ongevallenverz.,
ongevallenverz., waardoor
waardoor vele
instellingen, die zich
zich met
met laatstlaatstvele der
der instellingen,
genoemden tak bezighielden, zich ook
ook op
op bovenvermelden
bovenvermelden gingen
gingen bewegen,
bewegen, veelal
veelal zich
zichbeperbeperkend tot een
een aantal
aantal met
met name
name genoemde
genoemdeziekten,
ziekten,n.l.
n.l.die,
die,waarvan
waarvan statistieken bestonden.
bestonden. Van
Van
instellingen, die
die volledige
volledige ziekte
ziektedekken
dekkenzijn
zijner,
er,wier
wieruitkomsten
uitkomstenverre
verrevan
vanschitterend
schitterend
de instellingen,
ook
kollektieveposten
postenhebben
hebbengenomen.
genomen.Deze
Dezeafdeeling
afdeeling
bleken, te
te minder
mindernog,
nog,indien
indienzijzijook
bleken,
kollektieve
te zijn,
zijn, in
in verband
verbandwaarmede
waarmedeeenige
eenigeondernemingen
ondernemingenwerden
werdengevormd
gevormdom
omop
op
schijnt zeer
zeer riskant
riskant te
onderlingen grondslag
grondslag het risiko
risiko te
te dragen.
dragen. Van
Van twee
twee der
dergrootsten
grootstendezer
dezerbereikte
bereikteelk
elkreeds
reeds
onderlingen
een verzekerd
verzekerd loon
loon van
van meer
meer dan
dan ff 30
miljo~n en zulks
zulks in
ineen
eentijdsverloop
tijdsverloop van
van slechts
slechts enkele
enkele
3o miljoen
jaren. Wél een bewijs,
bewijs, dat
dat zij
zij beantwoorden
beantwoorden aan
aan het
het doel
doelharer
harer oprichting.
oprichting.
jaren.
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Anderebedrijfstakken.
bedri;1stakken.
f.f. Andere
Er bestaan
bestaan nog
nog een
eenaantal
aantal andere
anderemin
minofofmeer
meerbelangrijke
belangrijkebedrijfstakken,
bedrijfstakken,meestal
meestalvan
van
Er
meer of
ofminder
mindernieuweren
nieuwerendatum,
datum,als:
als:autoauto(eigenlijkeen
eenonderafdeeling
onderafdeelingvan
vantransport-)
transport-) bebemeer
(eigenlijk
drijfsschade-,
beroovings-,
borgtocht-,
diefstal-,
glas-,
hagel-,
huurschade-,
inbraak-,
krediet-,
drijfsschade-,
borgtocht-, diefstal-, glas-, hagel-, huurschade-, inbraak-, krediet-,
waterleiding-, wettelijke
wettelijke aansprakelijkheidsverz.,
aansprakelijkheidsverz., die
die alle
allehaar
haarbeoefenaars
beoefenaarsvinden.
vinden.
rijwiel-, waterleiding-,
Mgescheiden van de
de andere
andere zij
zij hierbij
hierbij nog
nogvermeld:
vermeld:
Afgescheiden
Arbeidersverzekering.
g. Arbeidersverzekering.
In afwijking
afwijking van alle voornoemde verzekeringen
verzekeringen (behalve
(behalve leven)
leven) doet
doet zich
zichhierbij
hierbijeenige
eenige
van staatswege
staatswege voor.
voor. Wat
Wat „ongevallen"
"ongevallen" betreft,
betreft, werd
werd reeds
reeds bij
bij de
deWet
Wetvan
van2 2Jan
Jan...
inmenging van
1901, laatstelijk herzien bij de wet van 2 Mei 1921, voor bepaalde bedrijven verz.plicht ingevoerd.190,latseijkhrznbdwtva2Mei19,orbpaldeijvnrz.chtgoed
Aangaande „Ziekte"
Juni 1913
1913 een
een ontwerp
ontwerp gereed,
gereed, dat
dat nog
nogsteeds
steedsop
op
"Ziekte" ligt reeds
reeds sedert 55 Juni
wacht. Middelerwijl
Middelerwijl verscheen
verscheen van
vanandere
anderezijde,
zijde,als
alsvertrouwelijke
vertrouwelijkepublikatie,
publikatie,een
een
invoering wacht.
"Proeve van een Ontwerp-Ziekte-wet",
Ontwerp-Ziekte-wet", die
die het
hetalalevenmin
evenminverder
verdergebracht
gebrachtheeft.
heeft.
„Proeve
koestert gegronde
gegronde verwachtingen,
verwachtingen, dat
dat de
de Wetgever
Wetgeverbij
bij de
deinvoering
invoeringder
derZiektewet
Ziektewet
Men koestert
de bestaande
mits voldoende aan
bestaande Ziekenkassen,
Ziekenkassen, mits
aan zekere
zekere door
door hem
hem te
te stellen
stelleneischen,
eischen,vrijheid
vrijheid
De door
door de
de Regeering
Regeeringtetetreffen
treffenmaatregelen
maatregelenzullen
zullendaarbij
daarbij
zal verschaffen het bedrijf te vervolgen. De
meer een
eenaanvullend
aanvullendkarakter
karakter dragen.
dragen.
dan meer
Verzekering van
vanOverheidswege.
Overheidswege.
h. Verzekering
het jaar
jaar 19o1
1901 heeft
heeft de
destaat
staatde
deBedrijfsongevallenverz.
Bedrijfsongevallenverz.ter
terhand
handgenomen
genomen (R. V. B.)
B.).
In het
andere landen werd ook
ook hier
hier in
in het
hetoorlogstijdperk
oorlogstijdperk een
een staatinstelling
staatinstelling
In navolging van andere
gevormd ten behoeve
behoeve van
van de
de molestverzekering
molestverzekering voor
voor de
de zeevaart
zeevaart (schepen
(schepen en
en ladingen).
ladingen).zij,
Zij.
gevormd
geregeld door
door de
de bepalingen
bepalingender
der„Oorlogsmolestverz.wet
"Oorlogsmolestverz.wet191
1915"
ingevoerdop
op99Februari
Februari
werd geregeld
5" en ingevoerd
1920 te worden
1917
Dec.1919,
1919, met
met ingang
ingang van
van 22 Januari
Januari 1920
worden opgeheven.
opgeheven.
1917 om
om op 88 Dec.
Een in
in de
de jaren
jaren 1916/17
1916/17plaatsgevonden
plaatsgevonden onderzoek,
onderzoek, in hoeverre
hoeverre tot naasting
naasting van
van het
het
branden
levensverz.bedrijf
zou
kunnen
worden
overgegaan,
heeft
tot
een
negatief
resultaat
brandlevensverz.bedrijf
kunnen
overgegaan,
tot een negatief resultaat
geleid.
Intusschen
Staat op
op het
het laatst
laatst van
van 1919
1919aangevangen
aangevangen met
met de
de vrijwillige
vrijwillige „Ouder
"OuderIntusschen is de Staat
domsverz." en Invaliditeitsverz.
Invaliditeitsverz.
3.
U i t kom s ten.
3. Uitkomsten.
Daar
geenerlei verplichting
verplichting van hooger
hooger hand
hand bestaat,
bestaat, om
om bedrijfsuitkombedrijfsuitkomDaar hier
hier te lande geenerlei
sten openbaar
openbaar te
te maken,
maken, is
is het
het tete eenen
eenenmale
maleonmogelijk
onmogelijkom
omeen
eenjuist
juistbeeld
beeldtetekrijgen
krijgen van
van de
denn
omvang van zaken in
in het
hetverzekeringsvak.
verzekeringsvak.
Een
loffelijke uitzondering vormen in deze
deze de
deMijen
Mijenvoor
voorlevensverz.,
levensverz.,waarbij
waarbijererzijn.
zijn.
Een loffelijke
die zeer uitvoerige
uitvoerigejaarverslagen
jaarverslagen verspreiden,
verspreiden,maar
maaraangezien
aangezienook
ookdaarbij
daarbijdikwerf
dikwerfverschillende.
verschillende.
stelsels
veelal niet
doenlijk de
cijfers zoodanig
zoodanig t tee
stelsels worden
worden toegepast,
toegepast, isis het
het veelal
niet doenlijk
de daarin
daarin vermelde
vermelde cijfers
groepeeren,
overzicht wordt
wordt verkregen.
verkregen.
groepeeren, dat
dat een overzicht
De meeste
meeste andere
andere instellingen
instellingen geven
gevendoorgaans
doorgaans maar
maar zeer
zeerweinig
weinigbizonderheden,,
bizonderheden,.
sommige
sommige in het geheel niets.
Vele
aandeelhouders van
hoofdzaak voor
Vele aandeelhouders
van de
de gedurende den oorlog in hoofdzaak
voor molestverz.
molestverz. opgeopgerichte
mate teleurgesteld
teleurgesteld geworden
geworden door
door de
de minder
minder gunstige
gunstige
richte ondernemingen
ondernemingen zijn
zijn in
in hooge mate
uitkomsten
afdeelingen brand
brand en transport.
transport. Vooral
degenen, die
die slechts
slechts
uitkomsten in
in de afdeelingen
Vooral geldt
geldt dit voor degenen,
een klein
klein bedrag
bedrag op de door
door hen
hen genomen
genomen aandeelen
aandeelen hadden
hadden gestort
gestort en
en nu
numoeten
moetenbijpassen.
bijpassen.
.
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gevolg daarvan
daarvan blijken
blijken weinigen
op het
het bezit
bezitvan
vanniet-volgestorte
niet-volgestorteaandeelen
aandeelen
Als gevolg
weinigen meer belust op
van verz.instellingen.
Een faktor
faktor van
van belang
belang voor
voor minder
minder gunstige
gunstige resultaten
resultaten vormt
vormt de
de post
post„onkosten",
"onkosten",
Een
Verzekering
is
een
bedrijf,
dat
een
uitgebreide
administratie
vergt
en
als
zoodanig
altijd een
een
Verzekering is
bedrijf,
een uitgebreide administratie
en als zoodanig altijd
zeer hoog onkostenpercentage
onkostenpercentage aangeven
aangeven zal. De
De gestegen
gestegensalarissen
salarissenen
enaanschaffingsprijs
aanschaffingsprijs van
van
allerhande benoodigdheden
onkostencijfer nog meer
meer omhoog
omhoog liep.
liep,
allerhande
benoodigdheden waren
waren oorzaak
oorzaak, , dat
dat het onkostencijfer
Speelde
dit in
in het
hetoorlogstijdperk
oorlogstijdperk met
met zijn
zijn hooge
hooge premiën
premiën niet
niet zulk
zulk een
een beduidende
beduidende rol,
rol, nu
nu
Speelde dit
de laatste
laatste zijn gevallen
gevallen tot een
een peil
peil dikwerf
dikwerf beneden
beneden dat
dat van
vanvóór
vóór1914,
1914,blijkt
blijkteerst
eerstdat
dathet
het
algemeen dikwerf
dikwerf niet
niet loonend
loonend tetemaken
makenis.
is.Een
Eenzeer
zeersprekend
sprekendvoorbeeld
voorbeeldvormt
vormt
bedrijf in het algemeen
transportverz. de verscheping naar
naar Engeland,
% premie
premie
bij de transportverz.
Engeland, waarvoor
waarvoorin
in den
den oorlog soms 5 %
0 / 00
werd betaald, terwijl het
het risiko
risiko thans
thans voor
voor i 1O/
(dus 1/5o
r/50daarvan)
daarvan) wordt
wordt geloopen.
geloopen. In
In beide
beide
00 (dus
gevallen is het
het administratieve
administratieve werk
werk gelijk.
gelijk.
gevallen
Z e k e rin gsm ark ten.
4. Ver
Verzekeringsmarkten.
Vormden Amsterdam en Rotterdam reeds van oudsher de hoofdmarkten,
hoofdmarkten, ook den Haag
Haag
gaat zich in den
den laatsten
laatsten tijd
tijd als
als knooppunt
knooppunt van
van verz.belangen
verz.belangen meer
meer en
enmeer
meerontwikkelen.
ontwikkelen.
gaat
Als een gevolg
gevolg daarvan
daarvan hebben
hebben reeds
reeds eenige
de beide
beide eerstgenoemde
eerstgenoemde plaatsen
plaatsen gegeAls
eenige op de
vestigde
makelaarsfirma's in
een bijkantoor
bijkantoor gevestigd.
gevestigd.
vestigde makelaarsfirma's
in de
de hofstad een
Deze assurantiemarkten
assurantie markten staan
netwerk van
van kanalen
kanalen in verbinding
verbinding met
met het
het
staan door
door een
een netwerk
waardoor de zaken
zaken naar
naar genoemde
genoemde centra
centra toevloeien.
toevloeien.
binnenland, waardoor

5. Tu
s s c hen per s 0 n en.
Tusschenpersonen.
Bijna
komt tot
tot stand
stand direkt
direkt tusschen
tusschenverzekerde
verzekerde en
enverzekeraar.
verzekeraar. Voor
Voor nagenageBijna geen verz. komt
verzekeraar beschouwt, de
de
noeg alle komen tusschenpersonen in
in aanmerking.
aanmerking. Zelfs
Zelfs als
als men
men als
als verzekeraar
te Amsterdam
Amsterdam en
Mijen (assuradeuren)
(assuradeuren) die,
die, gesteund
gesteunddoor
door
en Rotterdam
Rotterdamgevestigde
gevestigde agenten
agenten van
van Mijen
uitgebreide volmachten,
der in
inaanmerking
aanmerking komende
komendebinnenbinnen-en
enbuitenlandsche
buitenlandsche
uitgebreide
volmachten, de
de Direkties der
ondernemingen vertegenwoordigen,
nog andere
andere personen
personen tusschenkomst
tusschenkomst te
te
ondernemingen
vertegenwoordigen,plegen
plegen toch
toch nog
verleenen
verz. af
af te
te sluiten.
sluiten.
verleenen om de verz.
Te Amsterdam
Amsterdam zijn deze
deze bekend
bekend onder
onder den
dennaam
naam„assurantiebezorgers",
"assurantiebezorgers", te
te Rotterdam
Rotterdam
kent men
mendedeonderscheiding
onderscheiding„makelaars".
"makelaars".Naast
Naastdeze
dezemin
minofof
meerofficieele
officieelebemiddelaars,
bemiddelaars,
kent
meer
voorziet een
"agenten" in hun
hun onderhoud,
onderhoud, door
door de
de posten
posten hetzij
hetzij direkt,
direkt, hetzij
hetzij via
via
voorziet
een leger van „agenten"
eerstgenoemden
bij de
de verzekeraars
verzekeraars onder te
te brengen.
brengen.Behalve
Behalvebedoelde
bedoelde personen,
hoofdeerstgenoemden bij
pe rsonen, wier hoofdnu en
en
verdienen nog
nogeen
eenaantal
aantal verkapte
verkapte agenten
agenten zoo
zoo nu
bedrijf bestaat
bestaat uit het afsluiten van verz., verdienen
dan
een
min
of
meer
belangrijke
provisie
voor
het
aanbrengen
van
verz.
Rekent
men
hierbij
dan
min of meer belangrijke provisie voor het aanbrengen van verz. Rekent men hierbij
administratief personeel
personeel van de
de verschillende
verschillende „assurantie-kantoren",
"assurantie-kantoren", (vooral
(vooral bij
bij levenslevenshet administratief
die vele
vele honderden
honderdenhanden
handenwerk
werkverschaffen),
verschaffen), dan
danisishet
hetgemakkelijk
gemakkelijk
verz.instellingen zijn er, die
na
gaan, dat
dat meerdere
meerdere tienduizenden
tienduizenden in den
den lande
lande hun
hun hoofdbestaan
hoofdbestaan vinden
vinden in
in het
hetverz.verz.na te gaan,
terwijl vele
vele duizenden
duizenden zijdelings
zijdelingsbij
bijhet
hetbedrijf
bedrijfbetrokken
betrokkenzijn.
zijn.
wezen, terwijl
t i s tie ken en
ent
a r i e ven.
6. Sta
Statistieken
tarieven.
't Is een eigenaardig feit dat,
dat, terwijl
terwijl voor de personenverz.
personenverz. de premie
premie geheel
geheel isis gegrondgegrondopstatistieken,
statistieken,(geboorte
(geboorteenensterfte,
sterfte,
ongevallen
ziekte)
zakenverz.geenerlei
geenerlei
vest op
ongevallen
enen
ziekte)
bijbij
dede
zakenverz.
wetenschappelijke grondslagen bestaan,
bestaan, aan
verschillende
aan de hand waarvan de premiën voor de verschillende
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worden berekend.
berekend. De verzekeraar
verzekeraar is
geheel vrij
vrij in
in het
het bepalen
bepalen van
van de
de
soorten verz. worden
is mitsdien geheel
Alsgevolg
gevolgdaarvan
daarvan
vergoeding die
die hij
hij wenscht
wenscht te
te ontvangen
ontvangenvoor
voorhet
hetdoor
doorhem
hemteteloopen
loopenrisiko.
risiko.Als
vergoeding
kunnen
kunnen de noteeringen
noteeringen van
van onderscheidene
onderscheidene assuradeuren
assuradeuren voor een
een zelfde
zelfde risiko
risiko zeer
zeeruiteenuiteenerzekere
zekeredoor
doorde
depraktijk
praktijkaangegeven
aangegevengrenzen,
grenzen,buiten
buitenwelke
welkeeen
eenervaren
ervaren
loopen. Toch
Tochbestaan
bestaaner
loopen.
assuradeur zich
zal wagen.
wagen.
assuradeur
zich niet spoedig zal
Voor bepaalde
bepaalde soorten
soorten posten
posten in
in de
debrandbrand-enentransportverz.
transportverz.hebben
hebbenassuradeuren
assuradeuren
Voor
niet te
te zullen
zullen
onderling minimum tarieven vastgesteld, onder welke zij zich verbonden hebben niet
Ditzijn
zijnininden
denregel
regelveel
veelvoorkomende
voorkomendeverz.,
verz.,waarvoor
waarvoorde
depremie
premieals
alseen
eengevolg
gevolg
teekenen. Dit
teekenen.
de ongebreidelde
ongebreidelde konkurrentie
konkurrentie en ook wel door
door gebrek
gebrek aan
aan behoorlijk
behoorlijk opgemaakte
opgemaakte en
en bebevan de
as geworden
trouwbare statistieken,
hadden bereikt,
bereikt, dat het
het onmogelijk
onmogelijk wwas
geworden
trouwbare
statistieken, een
een zoodanig
zoodanig peil
peil hadden
"uit te
te komen".
komen". Ook
Ookin
inde
deautoafdeeling
autoafdeelingisisjuist
juistdezer
dezerdagen
dageneen
eensoortgelijke
soortgelijkeafspraak
afspraak
daarmede „uit
tot stand
stand gebracht.
gebracht.
. tot
Kan men zich
zich voor
voor de
de levensverz.
levensverz. geen
geen instelling
instelling denken
denken zonder
zonder een
een afdeeling
afdeeling „wis"wisKan
kunde", (zelfs
(zelfs de allerkleinste
allerkleinste zullen
den regel
regel nog
nog wel
weleen
eenwiskundig
wiskundigadviseur
adviseur hebben),
hebben),
kunde",
zullen in den
bij de zakenverz.
zakenverz. heeft
heeft de
de wetenschap
wetenschap der
derstatistiek
statistiekzich
zichnog
noggeen
geenplaats
plaatskunnen
kunnenveroveren.
veroveren.
bij
kantoren kan
kan men
men zoo
zoo nu
nuen
endan
danwel
weleens
eenseenige
eenigecijferreeksen
cijferreeksenaantreffen,
aantreffen,die
die
Op zeer enkele kantoren
op statistieken
statistieken gelijken,
gelijken, maar
maar van een stelselmatige
stelselmatige uitwerking,
uitwerking, om een
een basis
basis tetevormen
vormen
iets op
berekening van premietarieven,
premietarieven, is nog
nog geen
geensprake.
sprake.
ter berekening
Indien ook op dit
dit gebied
gebied assuradeuren
assuradeuren de handen
handen ineen
ineen sloegen
sloegen en
en regelmatig
regelmatig hun
hun
Indien
gegevens
ter
bewerking
afstonden
aan
het
Centraal
Bureau
voor
de
Statistiek,
zou
het
toch
gegevens
bewerking afstonden aan het Centraal Bureau voor de Statistiek, zou het toch
mogelijk blijken
blijken , dat
dat binnen
binnen eenige
eenigejaren
jareneen
eenwetenschappelijke
wetenschappelijke grondslag
grondslag was
was ververzeer wel mogelijk
kregen ook
de takken
takken Transport-,
Transport-, Brand-,
Brand-, Inbraak-,
Inbraak-, enz.
enz.
kregen
ook voor de
vele gevallen
gevallen zal
zalde
devrees
vreesvoor
voorkonkurrentie
konkurrentie oorzaak
oorzaak zijn,
zijn, dat
dat men
menangstvallig
angstvalligalle
alle
In vele
houdt, maar
maar daaraan
daaraan is toch gemakkelijk
gemakkelijk tegemoet te komen,
komen, bijv.
bijv. door
doorhet
het
gegevens geheim houdt,
materiaal
vakver., die deze
deze onder
ondernommers
nommersinplaats
inplaatsvan
van
materiaal te
te verstrekken
verstrekken aan
aan het
het Bestuur
Bestuur der vakver.,
namen van inzenders
inzenders kan
kan doorgeven
doorgeven aan
aan genoemd
genoemdCentraal
Centraal Bureau.
Bureau.
namen
Onderstaand
"Vereeniging van
vanter
terAmsterdamsche
AmsterdamscheBzurze
Beurzevertegenwoordigde
vertegenwoordigde
Onderstaand door de „Vereeniging
brandschaden boven
Brandassuradeuren"
aan het
het aantal brandschaden
Brandassuradeuren"samengesteld
samengesteldoverzicht
overzichtgeeft
geeft aan
ff 300.plaats gevonden
jaren iIgoO
tot en
enmet
met 1921,
I92I, verdeeld in de
de daarbij
daarbij vermelde
vermelde
300.— plaats
gevonden in
in de jaren
goo tot
vijf groepen:
groepen:
i•
,1913'1914 1915 :1916 1917 19181191911920 1 1921
1900 i 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907;1908490911910119114912
542 '. 522 426
Partikulier
4131400
52014471
447 522
413
400 1409
409 419
5221 508
508 :529
5291 520 465 '1003
i 1003' 649
649 I 542
426
1419:; 520
23 54
20·
37 1 14
14' 16
16' 301
30 I 29
29 i 33
33· 30
30 I39
39 31 23
54! 29
29 35,
35, 20
20 23
23
Groothandel
20 37
376 589
383 325 257
Bedrijven
407i 409
409 360
432 485 524 479 376
:;407
360! 382
382 !358
358 1361
i 361 '1432148515241479
589 1470
470 [3831325
257
124 120 149
167 166 1 145
112'' 107
107' 148
148!1113
129 113
113 124[120
149.167,166'
122
145 122
1421128
Industrieën
142 128 112
113 122
122 129
1711 395
565 931 :738
738 810
Landbouw
728153714101530:5081600
599i5291600
810 711
395
728 537 410 530 5081 600 599
529 600 579 565,931

292 319
485 289
2921'
319 1295
i 295 1485
1289 528
, 528
26
30 i 92
92 35'
35. 64
26 22
22 30
219 207183 335 206
21911207118311335:
206 352
' 352
109
128!! ]37
198
109 128
l37 198·171
198 171 198
329 405 412 434 529 769
329:4051412,434:529
769

- - - - - 1 - - - - - -1936-1723-1223-975
-1081
-^ 1057.15441230
- - -1911
171O'151t'1305'14S4'156416011708116811118051'1733ilS49I'2726'2053
1911
totaal
975 '10811057.15441230
totaal :1710
1511;1305'1454'1564 1601 1708 1681 1805 1733 4 549 2726 20 5 3 1 19361723'1223
1

1

^

Il

iI

II

i!!!

1

i '

1

I

1

I

I

I^

,

.

7.
ver een i gin gen.
Vakvereenigingen.
7. Vak
Ook
vakvereenigingen treedt
den voorgrond.
voorgrond. De
De
Ook bij
bij de
de vakvereenigingen
treedtde
deafd.
afd. "Leven"
„Leven" het
het meest op den
Ver.
van Levensverz.
Levensverz. opgericht
opgericht in 1887,
1887, bij
bijwelke
welkededevoornaamste
voornaamsteMijen
Mijenzijn
zijnaangesloten,
aangesloten,
Ver. van
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telt verschillende
telt
verschillende afdeelingen,
afdeelingen, waarbij
waarbij allen
allen in
inhet
hetlevensverz.bedrijf
levensverz.bedrijfwerkzaam,
werkzaam,aansluiting
aansluiting
kunnen vinden.
vinden. Voorts
kunnen
Voorts bestaan
bestaan nog
nog verscheidene
verscheidene kleinere
kleinere bonden
bonden of
ofvereenigingen.
vereenigingen.
De Ver.
Ver. van
van Assuradeuren
Assuradeuren te Amsterdam
Amsterdam (1867) met
met een
een dochterinstelling
dochterinstelling „Commissie
"Commissie
tot
Verbetering van het
het Transportverz.bedrijf"
Transportverz.bedrijf" (IgIO)
zich inzonderheid
inzonderheid bezig
bezigmet
met
tot Verbetering
(1910) houden zich
transportverz.,
"Ver. van
van ter
ter A'damsche
A'damsche Beurze
Beurzevertegenwoordigde
vertegenwoordigdeBrandassuraBrandassuratransportverz., terwijl
terwijl de
de „Ver.
deuren" alleen
alleen „Brand-"belangen
Vooral in
in de laatste
deuren"
"Brand-"belangen voorstaat.
voorstaat. Vooral
laatste jaren
jaren blijkt
blijkt een
een neiging
neigingtot
tot
samenwerking
"Ver. van
van Assuradeuren"
Assuradeuren" te
Rotterdam, die naast
naast die
die van
van Transport-,
Transport-,
samenwerking met
met de „Ver.
te Rotterdam,
waarvoor op
op haar
aanstichting in
in 1910
waarvoor
haar aanstichting
IglO een
een afzonderlijke
afzonderlijke Ver.
Ver. „Rotterdamsche
"Rotterdamsche Ver.
Ver. tot
tot VerVerbetering
het Transportverz.bedrijf",
Transportverz.bedrijf", werd ingesteld,
ingesteld, ook
ookde
debelangen
belangenvan
vanBrand-assuraBrand-assurabetering van het
deuren behartigt.
behartigt.
Door bemiddeling der A'damsche Kommissie en
en de
de R'damsche
R'damsche Ver.
Ver. „tot
"totVerbetering"
Verbetering"
zijn
in
de
transportverz.
een
IO-tal
overeenkomsten
tot
stand
gekomen
ter
vaststelling
van
zijn de transportverz. een 10-tal overeenkomsten tot stand gekomen ter vaststelling van
mie-tarieven.
minimum-pre mie-tarieven.
Een in 1903
Ig03 te
te A'dam
A'damopgerichte
opgerichte landelijke
landelijke Ver.
Ver.voor
voorBrandverz.
Brandverz.moest,
moest,wegens
wegensgebrek
gebrek
1921 worden gelikwideerd.
aan medewerking,
medewerking, op 22 Juni
Juni Ig2I
aan
De door
door haar
haar toedoen in Nov.
Nov. 1904
Ig04tot
totstand
standgebrachte
gebrachte onderlinge
onderlinge overeenkomst
overeenkomst voor
voor
de vert,
de
verz. van
van goederen
goederen in
in pakhuizen
pakhuizen te
te A'dam
A'dam en
enR'dam,
R'dam,later
lateruitgebreid
uitgebreid met
metZaandam
Zaandam en
en
IgI6 in
in werwerSchiedam,
bloeienden welstand
welstand verheugen. Ook
Ook de
de op
op 1I Januari
Januari 1916
Schiedam, mag zich nog in bloeienden
king getreden „Overeenkomst
"Overeenkomst tot
tot regeling
regeling der
der betrekkingen
betrekkingen van
van Hypotheekhouders
Hypotheekhoudersen
enBrandBrandverzekeraars"
gerief van
van belanghebbenden
belanghebbenden kunnen
kunnen handhaven.
handhaven.Deze
Dezebeide
beide
verzekeraars" heeft
heeft zich
zich tot groot gerief
gelden, dat
dat door
doorsamenwerking
samenwerkingwel
welwat
watkan
kanworden
wordenbereikt,
bereikt,alalwordt
wordtdaaraan
daaraan
kunnen als bewijs gelden,
dan
den boezem
boezemvan
vanassuradeuren
assuradeuren zoo
zoodikwerf
dikwerfgetwijfeld.
getwijfeld.
dan ook in den
Wat „Tusschenpersonen"
zij hier
hier vermeld
vermeld de oprichting
Wat
"Tusschenpersonen" aangaat
aangaat zij
oprichting in 1915
IgI5 van
van de
deAmAmsterdamsche
Assurantiebezorgers en van
van de
de Rotterdamsche
Rotterdamsche Ver.
Ver.van
vanMakelaars
Makelaars inin
sterdamsche Ver.
Ver. van Assurantiebezorgers
Assurantiën (1916).
(IgI6).

Dok urne n t a tie.
8.
8. Dokumentatie.
Tegenover
de andere
andere bedrijfstakken,
bedrijfstakken, zoowel geldend
geldend voor
voor zakenzaken-als
als voor
voor personenverz.,
personenverz.,
Tegenover de
waarvan elke
haar eigen
eigen verz.voorwaarden
verz.voorwaarden heeft,
heeft, bestaan
bestaan voor
voor de
deafdeelingen
afdeelingen
waarvan
elke onderneming haar
Brand
Brand en Transport,
Transport, voor zoover het
het beurs-bedrijf
beurs-bedrijf be
betreft,
assuradeuren onderling vastvasttreft, door assuradeuren
gestelde uniforme
uniforme bepalingen.
bepalingen.Voor
Voorde
detransportverz.
transportverz.worden
wordenhier
hierininde
deeerste
eersteplaats
plaatsgenoemd
genoemddede
gestelde

Beurskonditiën.
Beurskonditiën.
vormen een
een aanvulling
aanvulling op de
de polisvoorwaarden
polisvoorwaarden en
het Wetboek
Wetboek van
van KoopKoopDeze vormen
en de in het
handel
vervatte
voorschriften.
De
eerste
daarvan
werden
te
A'dam
in
1867
vastgesteld
eninin
handel vervatte voorschriften.
eerste daarvan
A'dam in 1867 vastgesteld en
1881
I8g8 waren
waren te
te Amsterdam
Amsterdam in
in gebruik
gebruik28
28 beurskonditiën;
beurskonditiën; midmid1881 te R'dam nagevolgd. Begin 1898
delerwijl werden
werden 15 nieuwe
nieuwe ingevoerd,
ingevoerd, terwijl
terwijl 66vervielen,
vervielen,zoodat
zoodatmitsdien
mitsdien 37
37 konditiën
konditiën
delerwijl
bestaan.
R'dam bestonden
bestonden er
er 33,
33,waaraan
waaraan 66 nieuwe
nieuwe werden
werden toegevoegd,
toegevoegd,zoodat
zoodateen
eentotaal
totaal
Te R'dam
ontstaan. Echter
Echter komen
komen wat
wat inhoud
inhoud betreft
betreft slechts
slechts 66konditiën
konditiëngeheel
geheelovereen;
overeen;44zijn
zijn
van 39 is ontstaan.
komen op beide
beide plaatsen
plaatsen voor,
voor, met
met min
min of
ofmeer
meer
een gering
gering redaktieverschil
redaktieverschil gelijk;
met een
gelijk; 14
14 komen
be
belangrijke
te R'dam
R'dam in
inhet
hetgeheel
geheelniet
niet
langrijke tekstafwijkingen,
tekstafwijkingen, terwijl
terwijl men
men 13 A'damsche konditiën te
aantreft.
staat weder
weder dat R'dam 16
16 konditiën
konditiën telt
telt die
diemen
menteteA'dam
A'damtevergeefs
tevergeefs
aantreft. Hiertegenover
Hiertegenover staat
zal zoeken.
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bûde beurzen,
b~ur~en,
ontwerpers van
van beurskonditiën
bwrskonditiën op beide
Van eenige overeenstemming tusschen ontwerpers
die toch zeer
~eer wenschelijk
wenschelijk is,
is, geven
geven eerst
eerstde
deallerlaatste
allerlaatste jaren
jaren eenigen
eenigenblijk.
blijk.De
Desamenstelling
samenstelling
van
ver~.voorwaarden", gelijkluidend
gelijkluidend voor het
het geheele
geheele rijk
rijk en
enaansluitend
aansluitendaan
aaneen
een
van „Nederl.
"Neder!. verz.voorwaarden",
herzien Wetboek
herûen
Wetboek van
van Koophandel
Koophandel ware
ware zeer
~eer te wenschen.
wenschen. (Onze
(On~e Oostelijke
Oostelijke naburen,
naburen, die
die ooroorspronkelijk het transportverz.bedrijf
transportverz;.bedrijf aan ons land ontleenden,
ontleenden,hebben
hebbenvoor
voorkort
korteen
eenschitterend
schitterend
voorbeeld gegeven met
metinvoering
invoeringder
der „Allgemeine
"AllgemeineDeutsche
DeutscheSeeversicherungsbedingungen").
Seeversicherungsbedingungen").
voorbeeld
Behalve
beurskonditiën werden nog
nog de
denavolgende
navolgendeofficieele
officieelebescheiden
bescheideningevoerd:
ingevoerd:
Behalve de beurskonditiën
te R'dam,
R'dam, 33Aug.
Aug.1906,
1906,Reglement
Reglementwegens
wegens
averij-regelingen(voor
(vooreenigen
eenigen
tijdherzien
herûen
te
averij-regelingen
tijd
en binnenkort
binnenkort opnieuw
opnieuw te
te deponeeren);
deponeeren); 21
21 Aug.
Aug.1907,
1907,Binnenvaart
BinnenvaartKasko-polis;
Kasko-polis;Oktober
Oktober
1915, Hypotheek
voor Brand
Brand (in
(in A'dam
1915,
Hypotheek verklaringen
verklaringen voor
A'dam en R'dam);
R'dam); 55 Aug.
Aug.1916,
1916,Gewijzigde
Gewij~igde
Beursgoederen-polisen
enzeekaskopolis,
z;eekaskopolis,voor
voortransport
transportteteR'dam;
R'dam;
formulieren voor kontraktpolis, Beursgoederen-polis
20 Dec. 1920,
Beurs-brandpolis
van
1921,
z;oowel
te
A'dam
als
R'dam
(ter
vervanging
van
20
Beurs-brandpolis
van
1921,
zoowel
te
A'dam
als
R'dam
(ter
vervanging
van
1920,
verz;. op
opgoederen
goederen
vroeger gedeponeerde
gedeponeerde formulieren).
Voorts te
te Amsterdam
Amsterdam polissen
polissen voor
voor verz.
vroeger
formulieren). Voorts
op kasko
kasko onder
onder het
het beding
beding „vrij
"vrij van
van molest"
molest" gedep.
gedep. 66 Dec.
Dec.1917,
1917,polissen
polissenvoor
voorverz.
verz;.op
op
en op
"vrij van
polissen voor
goederen
goederen resp.
goederen
resp. kasko
kasko ~onder
zonder het
het beding
beding „vrij
van molest",
molest", polissen
voor ver~.
verz. op goederen
resp. kasko
kasko uitsluitend
uitsluitend tegen
de gevaren
gevaren van
van molest.
molest. De
Delaatste
laatstevier
vierwerden
werdengedeponeerd
gedeponeerd
resp.
tegen de
4 Aug.
Aug. 1920.
1920.Vervolgens
VervolgensteteA'dam
A'damnog
nogformulieren
formulierenvoor
voor„kontrakt"
"kontrakt"en
en„oogstkontrakt",
"oogstkontrakt",die
die
herûen.
jare worden herzien.
telken jare
9. Literatuur.
L i ter a t u u r.
gebied isis ons
onsland
landininde
delaatste
laatstekwarteeuw
kwarteeuwaanmerkelijk
aanmerkelijk vooruitgegaan.
vooruitgegaan. Toch is
is
Op dit gebied
opmerkelijk, dat
ûekte, in hoofdzaak
hoofdz;aak dus de
de personenverz.,
personenverz;., veel
veel meer
meer
opmerkelijk,
datininde
de takken
takkenleven
leven en
en ziekte,
nog verschijnt
verschijnt dan bijv.
bijv. op
op het
het gebied
gebied van
van de
detoch
tochniet
nietminder
minderbelangrijke
belangrijke
is uitgekomen
uitgekomen en nog
en veel
veel oudere
oudere transportverz.,
transportver~., met
met haar
haar onderscheidene
onderscheidene onderdeelen.
onderdeelen. Ook
Ook voor
voor brand
brand e.a.
e.a.
schade-verz;.
te juichen,
juichen,dat
dat
schade-verz. blijkt
blijkt minder
minder belangstelling
belangstelling te
te bestaan.
bestaan. Vandaar,
Vandaar,dat
dat het
het is
is toe te
z;ich inzonderheid
in~onderheid
de periodieken
periodieken voor een paar
paar jaar
jaar werden
tijdschrift dat
dat zich
werden uitgebreid met een tijdschrift
de laatstbedoelde
laatstbedoelde bedrijfstakken
bedrijfstakken toelegt.
toelegt.
op de
Met subsidie van de Ver.
Ver. van Levensverz.
Levensverz;. is voor
voor eenige maanden
maanden uitgegeven een
een verz.verz;.heteerste,
eerste,wat
wat op
opdit
ditgebied
gebiedininNederland
Nederlandisisverschenen
verschenenen
enals
als
bibliografie over
bibliografie
over I9IO-I920,
1910 1920, het
z;oodanig
verblijdend teeken.
teeken.
zoodanig een verblijdend
"Leven" bezitten
beûtten een
een eigen
eigen boekerij.
boekerij. Die
Dieder
der„Utrecht"
"Utrecht"
belangrijkste Mijen
De belangrijkste
Mijen voor
voor „Leven"
haar tienduizend
tiendui~end deelen
deelen wordt
wordtals
als de
de meest
meestuitgebreide
uitgebreideder
dergeheele
geheelewereld
wereldbeschouwd;
beschouwd;dede
met haar
in 1916
1916 uitgekomen
uitgekomen gedrukte
gedrukte katalogus
katalogus ervan beslaat
beslaat zelfs
z;elfs ruim
ruim zeven
z;even honderd
honderd bladzijden.
bladz;ijden.
10. Kon
g r e s sen.
Kongressen.
September 1912
1912 vond
vond tete Amsterdam
Amsterdam het
het7e7einternationale
internationale Kongres
Kongres voor
voorVerz.Verz;.In September
wetenschap plaats
Een tegen
tegen Sept.
Sept.1914
1914ininScheveningen
Scheveningenuitgeschreven
uitgeschreven
plaats (uitsluitend
(uitsluitend "Leven").
„Leven"). Een
eveneens internationaal
internationaal kongres
z;ee-assuradeuren kon
tengevolge van
van den
deningetreden
ingetreden
eveneens
kongres van
van zee-assuradeuren
kon tengevolge
oorlog niet
niet doorgaan.
doorgaan.
"D~ Polis"
Polis" ininhet
hetwerk
werkgestelde
gesteldepogingen,
pogingen,om
omdeze
dez;euitgestelde
uitgestelde
De door
door het
het vakblad
vakblad „De
geschieden, hebben
hebben in
in 1921
uitgebreide polemiek
polemiek in
in
samenkomst
slechts een uitgebreide
1921 slechts
samenkomst alsnog
alsnog te
te doen
doen geschieden,
de internationale
internationale vakpers
vakpers ten gevolge gehad. Verscheidene
Verscheidene Ned.
Ned.technici
techniciop
opverz.gebied
verz;.gebiednamen
namen
aan in het buitenland
buitenland gehouden
gehouden kongressen
kongressen deel.
deel.
aan

518

0Opleiding.
P I e i din g.
Met uitzondering van
kan men
vak nog niet
niet
van de
de levensverz., kan
men van
van eenige opleiding in ons vak
spreken.
de Ver.
Ver. van
van Levensverz.
Levensverz.worden
wordensedert
sederteen
eenaantal
aantaljaren
jarenkursussen
kursussen gehouden,
gehouden,
spreken. Door de
waarop
R'dam heeft
heeft de
de
waarop verschillende
verschillende onderdeelen
onderdeelenvan
van het
het bedrijf
bedrijf nader
nader worden
worden belicht.
belicht. Te R'dam
Ver.
Handelsonderwijs (na
deze
Ver. voor Voortgezet Handelsonderwijs
(na de
de oprichting van
van de Handelshoogeschool
Handelshoogeschool in deze
laatste
malen kursorische
kursorische voordrachten
voordrachten over eenige andere
andere takken
takken (brand
(brand en
en
laatste opgelost) eenige malen
transport)
nagevolgd.
transport) doen
doen houden,
houden, welk
welk voorbeeld
voorbeeld door
door haar
haar opvolgster
opvolgster ettelijke
ettelijke keeren
keeren is nagevolgd.
Niettegenstaande
deze kursusavonden
kursusavonden goed
goedbezet
bezetwaren,
waren,komen
komenin
inhet
hetstudieplan
studieplan 'van
Niettegenstaande deze
.van gemeld
I915 ten
ten opzichte
opzichte van
vandedeverz.wetenschap
verz.wetenschap alleen
alleen eenige
eenige onderdeelen
onderdeelen van
van
instituut
instituut sedert 1915
levens- en
en sociale
sociale verz.
verz. voor.
voor. Overigens
Overigens vindt
vindt het
hetverz.wezen
verZ.wezenbij
bijgemelde
gemeldeinstelling
instellingweinig
weinig
beoefening, vermoedelijk een gevolg, dat het bij het L.O.
L.O. nog
nog in
in het
het geheel
geheel niet
nietisis voorgekomen.
voorgekomen.
z1.
I!.
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VAN HET
DE ONTWIKKELING VAN
HET ACCOUNTANTSBEROEP
IN NEDERLAND
DOOR

R. A.
A. DIJKER.
R.
Leider van de
de Accountantskantoren
Accountantskantoren J. H. Rosenboom
Rosenboom te 's-Gravznhag!
en W.
W.Kreukniet
Kreukniet te Rotterdam.
RotterdJm.
's-Gravenhage en
Leider

H
H

et eerst
eerst bekende
bekendeaccountantskantoor
accountantskantoor in
in Nederland
Nederland isis het
het„Bureel
"Bureelvan
vanBoekhouding
Boekhouding
Confidentia"
1883 te
te Rotterdam
opgericht en
en spoedig
Confidentia" inin I883
Rotterdam opgericht
spoedig gevolgd
gevolgd door
door een
een
accountantskantoor
bestaan en
en aldaar
aldaar zijn
zijn
accountantskantoor,,silentium",
„Silentium",welke
welke kantoren
kantorenthans
thansnog
nog bestaan
gevestigd
onder den naam
naam „Eerste
"Eerste Nederlandsche
Nederlandsche Accountantskantoor"
Accountantskantoor" en
"Accoungevestigd resp. onder
en „Accountantskantoor Burgmans".
Burgmans".
tantskantoor

Een
krachtige stoot
ontwikkeling van
beroep werd
gegeven in 1895
I895 door
door de
de
Een krachtige
stoot tot
tot ontwikkeling
van het
het beroep
werd gegeven
oprichting van
het „Nederlandsch
"Nederlandsch Instituut
Instituut van
van Accountants".
Accountants". De oprichters,
oprichters, ongeveer
ongeveer 70
70
oprichting
van het
personen, stelden
lidmaatschap gedurende
voor allen,
allen, die
die bewezen
bewezen
personen,
stelden het lidmaatschap
gedurende eenige
eenige jaren
jaren open
open voor
minstens vijf jaren
jaren het
beroep van
uitgeoefend en
en lieten
lieten daarna
daarna alleen
alleen
het beroep
van accountant
accountant te
te hebben uitgeoefend
als lid
lidtoe
toehen,
hen,die
diena
naafgelegde
afgelegdeexamens
examensblijk
blijkhadden
hadden gegeven,
gegeven, voldoende
voldoende algemeene
algemeene kennis
kennis
als
en vakontwikkeling
vakontwikkeling te
met vrucht
vrucht in
inde
depraktijk
praktijk werkzaam
werkzaam te
te kunnen
kunnen zijn.
zijn. De
De
te bezitten, om met
onderwierpen zich
aan een rechtspraak
rechtspraak door
Raad van
van Tucht,
Tucht, later
later ook
ook door
dooreen
een
leden onderwierpen
zich aan
door een
een Raad
Raad
Januari 1923
I923 telde
Instituut 22 EereEere- en
en204
204gewone
gewoneleden.
leden.
Raad van
van Discipline. Op 1I Januari
telde het Instituut
Instituut van
vanAccountants
Accountants was
was o.m.
o.m.
Doel van
van de
de oprichting
oprichting van
van het
hetNederlandsch
Nederlandsch Instituut
om door
door aaneensluiting
aaneensluiting van
die toen
toen het
hetberoep
beroepuitoefenden,
uitoefenden,waarborgen
waarborgen teteeischen
eischen
van allen, die
bekwaamheid en
de toekomst
toekomst zich
zich aan
aan het
het beroep
beroep zouden
zouden
van bekwaamheid
en goede trouw, ook van
van hen, die in de
wijden.
hoopte door
door de te
te stellen
stellen eischen
eischen het
het vertrouwen
vertrouwen van
van het
het publiek
publiek te
te winnen,
winnen,
wijden. Men
Men hoopte
en te
te bereiken,
bereiken, dat
dat in
in het
hetlidmaatschap
lidmaatschap van
van het
het Nederlandsch
Nederlandsch Instituut
Instituut een
eenwaarborg
waarborg voor
voor
de richtige
richtige uitoefening
uitoefening van
worden gezien.
het Instituut
Instituut in
in die
die pogingen
pogingen isis
de
van het
het vak
vak zou
zou worden
gezien. Dat het
geslaagd,
feit, dat
dat verreweg
verreweg het
hetmeerendeel
meerendeelder
derthans
thansbestaande
bestaandegrootere
grootere
geslaagd, kan
kan blijken
blijken uit het feit,
accountantskantoren
Nederlandsch Instituut
Instituut van
van AccounAccounaccountantskantorenonder
onderleiding
leidingvan
van leden
leden van
van het Nederlandsch
tants staat.
staat.
Intusschen
zijn na
nà 1895
I895 nog
nog verschillende
verschillende vereenigingen
vereenigingen van
vanAccountants
Accountantsopgericht.
opgericht.
Intusschen zijn
er niet
niet minder
dan 9
9 en het
Financieel Adresboek
Adresboek voor
voor Nederland
Nederland 1922
I922 vermeldt
vermeldt er
minder dan
het is
is te
te
Het Financieel
verwachten, dat
aantal zich nog
nog verder
verder zal
zal uitbreiden.
uitbreiden. Welke
Welke redenen
redenen tot
tothet
hetoprichten
oprichten
verwachten,
dat dit aantal
het bestek
bestek van
van dit
ditartikel
artikelniet
nietworden
worden
van elke organisatie
organisatie afzonderlijk
afzonderlijk hebben
kan in het
hebben geleid, kan
uiteengezet. Een uitzondering
uitzondering moet
moet evenwel
evenwel worden
worden gemaakt
gemaakt voor den
den Nederlandschen
Nederlandschen Bond
Bond
van Accountants,
Accountants, welke
oprichters tot
en dus
dus
van
welkein
in I902
1902 werd
werd opgericht.
opgericht. In
In stede
stede van
van de
de oprichters
tot lid en
"accountant"
verklaren, zooals
jaar vroeger had gedaan,
gedaan, stelde de
de Bond
Bond den
den
„accountant" te verklaren,
zooals het
het Instituut 77 jaar
eisch,
dat zij,
zij, die
die als
als lid-oprichter
lid-oprichter wenschten
wenschten toe
toe te
te treden,
treden, o.m.
o.m.moesten
moestenbewijzen
bewijzen sedert
sedert
eisch, dat
I899
drie jaar
jaar als accountant
accountant werkzaam
minstens drie
drie takken
takken van
van
1899 minstens drie
werkzaam te
te zijn
zijn geweest in minstens
n
handel of bedrijf
bedrijf en in
in zaken
zaken van
van erkende
erkende beteekenis.
beteekenis. Er
Er werd
werd een
eenCommissie
Commissievan
vankoopliede
kooplieden
rechtsgeleerden benoemd,
de aanvragen,
aanvragen, om tot
tot lid-oprichter
lid-oprichter teteworden
wordentoegelaten,
toegelaten~
en rechtsgeleerden
benoemd, om de
.
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onderzoeken. Uit
Uit het
het feit,
feit,dat
datvan
vandede6262aanvragen,
aanvragen,slechts
slt.chtsaan
aan19I9kon
konworden
wordenvoldaan,
voldaan,
te onderzoeken.
kan worden afgeleid, dat
dat deze
deze Commissie
Commissiehaar
haartaak
taak ernstig
ernstigheeft
heeftverricht.
verricht.Ook
Ookde
deBond
Bondstelde
stelde
kan
daarna voor het lidmaatschap als eisch
eisch het
het afleggen
afleggen van
van examens,
examens, wwaaruit
algemeene
aaruit voldoende algemeene
daarna
nà de oprichting
oprichting van
van deze
deze twee
tweevereenigingen,
vereenigingen,
ontwikkeling en vakbekwaamheid
vakbekwaamheid bleek.
ontwikkeling
bleek. Dat
Dat na
die
beiden de
de gelegenheid
gelegenheid boden
boden om na
na het
het afleggen
afleggen van een examen
examen als
als lid toe
toe tete treden,
treden,
die beiden
andere organisatiën werden opgericht en wellicht
wellicht nog
nog zullen
zullen worden
worden opgericht
opgericht
later nog zoovele andere
algemeen verklaard
verklaard worden
waren
- en
ennog
nog
moet in 't't algemeen
moet
wordendoor
doordedeomstandigheid,
omstandigheid,dat
datereraltijd
altijd
waren
zijn
personen,diedieaccountantswerkzaamheden
accountantswerkzaamheden verrichten
verrichten of
ofzich
zichaccountant
accountantnoemen,
noemen,
zijn --- personen,
zonder bij een der
der organisaties
organisaties aangesloten te zijn. Deze
Deze zijn
zijn er
er steeds
steedstoe
toeovergegaan
overgegaan en
enzullen
zullen
er telkens
organisatie te scheppen,
scheppen,liever
liever
telkens weer
weer toe
toe overgaan
overgaanzich
zich te
tevereenigen,
vereenigen, om
omeen
een nieuwe organisatie
de examens
examens van
van een
eender
derbestaande
bestaande organisaties
organisaties te
te onderwerpen.
onderwerpen. Niet
Niet alle
alle deze
deze
dan zich
zich aan
aan de
organisaties nemen evenwel aan hun opvolgers
opvolgers examen af; er
er zijn
zijn er,
er, die
dieconsequent
consequent
nieuwe organisaties
praktijkals
alsaccounaccouneen examen,
examen,waaruit
waaruit de
de theoretische
theoretischekennis
kennismoet
moetblijken
blijkenom
ommet
metvrucht
vruchtininpraktijk
tant werkzaam
werkzaam te zijn, overbodig
overbodig achten.
achten.
Was
in den
denbeginne
beginnededetoekomstige
toekomstigeaccountant
accountantboekhouder
boekhouder ofofhoofdboekhouder,
hoofdboekhouder,
Was in
die zijn
zijn vrijen
vrijen tijd benutte
benutte om
om zich
zich verder
verder in
in zijn
zijn vak
vak te
te bekwamen
bekwamen en
en zich
zich voor
voor een
eenaccounaccounvoor te
te bereiden,
bereiden,later,
later,toen
toenerermeerdere
meerderepublic-accountantskantoren
public-accountantskantorengevestigd
g<!v<!stigd
tantsexamen voor
een groot
groot deel
deel van
van hen
henhun
hunloopbaan
loopbaanop
opdie
diekantoren,
kantoren,dus
dusinindedepraktijk
praktijkvan
van
werden, begon een
het accountantsvak
accountantsvak zelf. De
De studie
studiebleef
bleefdaarbij
daarbij ininhoofdzaak
hoofdzaak beperkt
beperkt tot
totden
dentijd,
tijd,welke
welkenanà
kantooruren overbleef.
overbleef.
de kantooruren
Een opleiding, waarbij
waarbij de
- op breeder
breeder grondslagen
grondslagen gevestigd -- aan
aande
dewerkwerkde studie —
zaamheid
van de
depraktijk
praktijk vóóraf
vóóraf gaat,
gaat, wordt
wordt thans
thans geboden
gebodenaan
aande
deHandels-Hoogeschool
Hande1s-Hoogeschool
zaamheid van
inde
de handelswetenschap
handelswetenschap te
te hebben
hebben
Namet
metgunstig
gunstiggevolg
gevolghet
hetdoctoraal
doctoraalexamen
examen in
te Rotterdam. Na
afgelegd,
wordt gelegenheid
gelegenheid geboden
geboden een
eenaanvullingsexamen
aanvullingsexamen in
in de
derekening-wetenschap
rekening-wetenschap tete
afgelegd, wordt
waarvoor een diploma
diploma wordt
wordt uitgereikt.
uitgereikt.
doen, waarvoor
aald
de studie
studie van
van den
denaccountant
accountant zich
zichbep
bepaald
Heeft in den
den aanvang
aanvang de
de werkzaamheid
werkzaamheid en de
tot al
al hetgeen
hetgeen betrekking
betrekking heeft
heeft op
ophet
hetinrichten
inrichtenenencontroleeren
controleerenvan
vanboekhoudingen,
boekhoudingen,reeds
reeds
op
spoedig bestreek
bestreek men een
een grooter
grooter terrein
terrein en
en legde
legde de
deaccountant
accountant als
alsorganisator
organisator zich
zich toe
toe op
de leer der bedrijfshuishouding. Pionierswerk werd hierbij verricht door den accountant, delrbijfshuodng.Perwkhibjvrctdoenau,
J.
G. CH.
CH. VOLMER,
VOLMER, die
hoogleeraar werd benoemd
benoemdin
inde
debedrijfsleer
bedrijfsleer
J. G.
diein
in I908
1908 tot buitengewoon
buitengewoon hoogleeraar
.aan
TechnischeHoogeschool
HoogeschoolteteDelft,
Delft,waar
waarhij
hijinin1921
I92Igewoon
gewoonhoogleeraar
hoogleeraar werd.
werd. De
De
Ø dedeTechnische
LIMPERG, die
als bedrijfs-econoom
bedrijfs-econoom onderscheidde,
onderscheidde,
bekende accountant
accountant TH.
TH. LIMPERG,
bekende
die zich
zich eveneens als
I922 benoemd
benoemd tot
tothoogleeraar
hoogleeraar in
in de
de Bedrijfshuishoudkunde
Bedrijfshuishoudkunde aan
aan de GemeenG~meen
werd in Februari
Februari 1922
te1ijke Universiteit
Universiteit te
te Amsterdam.
Amsterdam. Beiden
Beiden waren
waren lid
lid van
vanhet
hetNederlandsch
NederlandschInstituut
Instituutvan
van
telijke
en, werden
I922 door
door die
die organisatie,
organisatie, op
op grond
grond van
vanhun
hungroote
grooteverdiensten
verdiensten
,Accountants
Accountants en,
werden in 1922
,voor
ontwikkeling van het
het vak,
vak, tot
toteerelid
eere1idbenoemd.
benoemd.
voor de ontwikkeling
Bepaalde
gebruik, dat van
van de
de diensten
dienstenvan
vanAccountants
Accountants werd
werdgemaakt,
gemaakt, zich
zichaanaanBepaalde het gebruik,
wasde
deaccountant
accountant
·vankelijk
hoofdzaak tot grootere, en meest
meest finaneieele
financieele ondernemingen,
ondernemingen,en
enwas
vankelijk in hoofdzaak
"un homme inconnu", in
in de
de latere
latere jaren,
jaren, in
in 't'tbijzonder
bijzonder na
nà 1916,
I9I6,zijn
zijnzijn
zijn
daarbuiten vrijwel
daarbuiten
vrijwel „un
~:1iensten
sterk toenemende
toenemende mate
mate gevraagd
gevraagd en
en heeft
heeftzijn
zijnberoep
beroepburgerrecht
burgerrechtverkregen.
verkregen.
Øiensten in sterk
Mei1916
19I6
vantwee
tweeaccountants
accountants
Daartoe heeft sterk
sterk bijgedragen
bijgedragen de
de benoeming
benoeming op
op i IMei
Daartoe
van
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door de Regeering
der Directe
Directe Belastingen
in hun
hun werk
werk bij
bij te staan. De
De
door
Regeering om de Inspecteurs
Inspecteurs der
Belastingen in
Regeering
meening, dat de
de toepassing
toepassing van
van de
de Wet
WetopopdedeOorlogswinstbelasting,
Oorlogswinstbelasting,
Regeering was
was van
van meening,
afgezien van
van de
beafgezien
de controle
controle op
op de
de juistheid
juistheid der
der verstrekte
verstrekte cijfers,
cijfers, een grooter
grooter kennis
kennis van de bebij de toepassing van artikel
2e lid
lid van
van genoemde
genoemde
drijfshuishouding zou vragen, in 't bijzonder bij
artikel I,
i, 2e
in hoofdzaak
hoofdzaak een juridische
juridische opleiding genoten,
genoten, mocht
mocht worden
worden
Wet, dan bij de inspecteurs, die in
de Regeering
Regeering daarin
daarin juist
juist zag,
zag, kan
kan blijken
blijken uit
uit het
hetfeit,
feit,
verondersteld
verondersteld aanwezig
aanwezigtete zijn.
zijn. Dat de
werden benoemd twee
W.W.
SCHOLTEN,
dat aanvankelijk
aanvankelijk werden
twee accountants,
accountants, n.l.
n.l.dedeheer
heerJ. J.
SCHOLTEN, lid
lid van
van
den
Nederlandschen
Bond
van
Accountants
voor
het
noordelijk
gedeelte'
van
ons
land
en
den Nederlandschen Bond van Accountants voor
noordelijk gedeelte
ons land en
steller van dit overzicht, lid van het Nederlandsch
Nederlandsch Instituut
Instituutvan
vanAccountants,
Accountants,voor
voorhet
hetzuidelijk
zuidelijk
deel, maar
maar dat reeds
reeds na
na eenige
eenige maanden tot een
een organisatie
organisatie over het
het geheele
geheele land
land met
met standstandplaatsen te Amsterdam,
plaatsen
Amsterdam, Rotterdam, 's-Gravenhage,
's-Gravenhage, Haarlem,
Haarlem, Utrecht,
Utrecht, AArnhem,
Groningen,
rn hem, Groningen,
Eindhove,TlburgAmoestwdnvrga.
Eindhoven, Tilburg en Almelo moest worden overgegaan.
Het feit dat
dat de
deRegeering,
Regeering,de
debelastingadministratie
belastingadministratie bij
bij het
hetvaststellen
vaststellender
deraanslagen
aanslagen
door accountants deed bijstaan, bracht Handel en
en Industrie
Industrieer
ervanzelf
vanzelftoe,
toe,zich
zichook
ookhunnerzijds
hunnerzijds
van de hulp van accountants
accountants te
intrede,
te verzekeren.
verzekeren. Bij
Bij menig
menig bedrijf
bedrijfdeed
deed de
de accountant
accountant zijn intrede,
bij vele
vele
uitsluitend
gevolg van
van aanraking
aanraking met
metden
denRijksbelastingaccountantsdienst,
Rijksbelastingaccountantsdienst, en bij
uitsluitend als gevolg
l~erde
zijn adviezen
adviezen en
enwerkzaamheden
werkzaamheden waardeeren
waardeeren en
men van
vanzijn
zijn diensten
diensten
leerde men zijn
en bleef men
gebruik maken, ook nadat de aanleiding, welke tot de kennismaking had geleid, ver- gebruikman,odteling,wkotdeismanghled,vrvallen was.
vallen
was.
rekening van deze
deze fiscale
fiscale regeeringsbemoeiingen
regeeringsbemoeiingen mag
sterke ontontUitsluitend op rekening
mag de
de sterke
plooiing van het accountantsberoep
omstreeks1916
1916evenwel
evenwelniet
nietworden
wordengesteld.
gesteld. De snelle
accountantsberoep omstreeks
snelle
en vrij
vrij plotselinge
plotselinge groei
groei van
van tal
tal van
van bedrijven
bedrijven en
en ondernemingen,
ondernemingen, de
deoprichting
oprichtingvan
vantalrijke,
talrijke,
deels
administratieve, organisaties
organisaties ter controle van productie
productie en
en distributie,
distributie,vaak
vaakgeleid
geleiddoor
door
de els administratieve,
personen, die
die vóórdien
v6órdienmet
methandel
handelen
enbedrijf
bedrijfniet
nietof
ofin
inzeer
zeerbeperkte
beperktemate
matein
inaanraking
aanraking kwamen,
kwamen,
personen,
en de
deN.U.M.
controle,welke
welkede
dedoor
doordeze
dezeinstellingen
instellingen
de bemoeiingen van
van de
de N.O.T.
N.O.T. en
N.U.M. enendedecontrole,
gestelde voorwaarden
voorwaarden eischten,
grooten invloed
invloed geweest
geweest op
op de
devraag
vraagnaar
naar
gestelde
eischten, dat
dat alles
alles is
is van grooten
diensten van
van organisatoren
organisatoren van administratieven arbeid en naar
naar controleurs
adminide diensten
controleurs van
van de administratiën,
aanraking met personen,
personen, die
die eerst
eersthet
hetberoep
beroep
stratiën, naar
naar"accountants"
„accountants"dus.
dus. Ook
Ook uit
uit die aanraking
accountantternauwernood
ternauwernoodbij
bij name
namekenden,
kenden,isisgeboren
geboreneen
eenwaardeering
waardeeringvoor
voorde
dediensten,
diensten,
van accountant
controleur kan
kan bewijzen,
bewijzen, een
eenwaardeering,
waardeering, welke
welke tot
tot
die de
de bedrijfseconoom,
bedrijfseconoom, organisator
organisator en controleur
populariseering van het
het accountantsberoep
accountantsberoep heeft
heeftbijgedragen.
bijgedragen.
populariseering
Instituut van
van AccounAccounReeds van den aanvang der organisatie
organisatie af
af heeft
heeft het Nederlandsch Instituut
het werk
werk gesteld
gesteld om
om tot
tot een
eenwettelijke
wettelijke regeling
regeling van
van het
hetberoep
beroeptetegeraken.
geraken.
tants pogingen in het
stond dit
dit streven
streven gelijk
gelijk met
met het
hetverlangen
verlangen naar
naar een
een wettelijke
wettelijke bescherming
bescherming van
van den
den
Bij velen stond
titel „accountant".
"accountant".
toestand, dat
dat ieder,
ieder, die
die daarin
daarin lust
lustgevoelt,
gevoelt,zich
zich„accountant"
.,accountant"kan
kangaan
gaannoemen,
noemen,
De toestand,
leiden, dat
dat naast
naast personen,
personen, wien
wien het
hetniet
nietontbrak
ontbrak aan
aan de
de noodige
noodigebekwaamheden,
bekwaamheden,
moest ertoe leiden,
Qndanks het
het feit,
feit, dat
datzij
zij geen
geenexamens
examenshadden
haddenafgelegd
afgelegd en
enwier
wierbetrouwbaarheid
betrouwbaarheid boven
boven twijfel
twijfel
ondanks
verheven was, ook
ook anderen
anderen den
den titel
titelaannamen,
aannamen, die
diebekwaamheid
bekwaamheid soms
somsdoor
doorhandigheid
handigheid
verheven
vervangen of,
of, erger,
erger, wier
wierbetrouwbaarheid
betrouwbaarheid aan
aan redelijken
redelijken twijfel
twijfel onderhevig
onderhevigwas.
was.
moesten vervangen
optreden als
als accountant
accountant van
van deze
deze laatste
laatste categorie
categorie kan
kan niet
niet alleen
alleen het
hetberoep
beroepals
alszoodanig
zoodanig
Het optreden
schaden, maar
maar uit het feit,
feit, dat
dat hun
hun verklaringen,
verklaringen, die
die door
door het
het groote
groote publiek
publiekmet
metalle
alleandere
andere
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accountantsverklaringen op
worden gesteld,
gesteld, tot
totmisplaatst
misplaatstvertrouwen
vertrouwenaanleiding
aanleiding
accountantsverklaringen
opéén
één lijn
lijn worden
kunnen
kan economische
economische schade
schade voortvloeien.
voortvloeien.
kunnen geven, kan
eigenaardige moeilijkheden
moeilijkheden gaf
bestaande toestand
toestand in het
het distributiedistributieTot eigenaardige
gaf b.v.
b.v. de bestaande
tijdperk aanleiding.
der distributiekantoren
distributiekantoren eischte
eischte voor
voor bep
bepaalde
verstrekkingen een
een
tijdperk
aanleiding. Een der
aalde verstrekkingen
accountantsverklaring
ûch
accountantsverklaring omtrent het vóóroorlogsgebruik.
vooroorlogsgebruik. Met een verklaring
verklaring van
van ieder,
ieder, die zich
"accountant"
te nemen
nemen ging
gingom
ombegrijpelijke
begrijpelijke redenen
redenen niet.
niet. Het
Hetvoorschrift,
voorschrift,
„accountant" noemde, genoegen te
de·•betreffende
van eenige
eenige met
met
dat de
betreffendeverklaring
verklaringmoest
moestzijn
zijnafgegeven
afgegevendoor
door een
een accountant,
accountant, lid van
name genoemde organisaties,
organisaties, leidde tot,
tot, op
opzichzelf
zichzelfbegrijpelijke,
begrijpelijke, protesten
protesten van
van andere
andere orgaorgazgn. „wilden"
"wilden"tegen
tegende
debevoorrechting
bevoorrechtingvan
vandeze
dezeorganisaties
organisatiesdoor
doorsemi-publieke
semi-publieke
nisatiën en zgn.
lichamen.
Besluit werd
werd in
in 1918
1918 Bene
eene Staats-Commissie
ingesteldvoor
voorde
dewettelijke
wettelijke
Bij Koninklijk Besluit
Staats-Commissie ingesteld
Mr. F.
F. S. VAN
regeling
Handelsonderwijs en Accountantswezen
Accountantswezen met Mr.
regeling van het Handelsonderwijs
VAN NIEROP,
NIEROP,PresiPresident-Directeur van de
Lidvan
vande
deEerste
EersteKamer
KamerStaten-Generaal,
Staten-Generaal,
de Amsterdamsche
Amsterdamsche Bank
Bank en Lid
als
voorzitter. Deze commissie
commissie splitst
splitst zich
ûch in
in drie
drie afdeelingen,
afdeelingen, n.l.:
n.l.:
als voorzitter.
Hooger Handelsonderwijs;
Handelsonderwijs;
a. voor Hooger
b. voor Middelbaar
Middelbaar Handelsonderwijs;
Handelsonderwijs;
b.
Accountantswezen
c. voor Accountantswezen
J. G.
CH.CH.
VOLNIER.
J. G.
VOLMER.
en benoemde
benoemde tot
totvoorzitter
voorzittervan
vanlaatstgenoemde
laatstgenoemdesub-commissie
sub-commissieProf.
Prof.
deze sub-commissie
sub-commissiehaar
haar taak
taak opvatte
opvatte bleek
bleek uit
uit de
deadvertentiën,
advertentiën,
Op welke breede wijze deze
de groote
groote dagbladen
dagbladen van
van verschillende
verschillenderichting
richtingen
enininde
devakpers
vakpersplaatste
plaatsteen
enwaarbij
waarbij
welke zij in de
zij belanghebbenden verzocht
verzocht hun
hun wenschen
wenschenen
endenkbeelden
denkbeeldender
dercommissie
commissiekenbaar
kenbaartetemaken.
maken.
Eerst
1921 verscheen
verscheen het rapport
rapport dezer
den vorm
vorm van
van „Ont"OntEerst in 1921
dezer commissie
commissie en
en wel
wel in den
werpen
Wet" met
met „Memoriën
"Memoriënvan
vantoelichting".
toelichting".De
Dehierbedoelde
hierbedoeldesub-commissie
sub-commissiestelde
stelde
werpen van Wet"
daarbij
voor het
het accountantsberoep
accountantsberoep "vrij"
„vrij" te
te laten.
laten. Een iegelijk
daarbij voor
iegelijk zou dus bevoegd
bevoegd blijven
blijven zich
zich
Er zouden
zouden evenwel
evenwel zijn
zijn„register-accountants",
"register-accountants", wier
wier namen
namen in
ineen
een
"accountant"
„accountant" te noemen. Er
vanwege den Staat
Staat gehouden
gehouden register zouden zijn ingeschreven
ingeschreven en
enwelke
welke accountants
accountants zouden
zouden
in het
het
zijn onderworpen
onderworpen aan
de ontwerp-wet
ontwerp-wet omschreven
omschreven toezicht.
toezicht. Om
Om inschrijving
inschrijving in
zijn
aan een
een in de
verkrijgen,zou
zoumen
menmet
metgoed
goedgevolg
gevolgeen
eenexamen
examenmoeten
moetenhebben
hebbenafgelegd,
afgelegd,waarvan
waarvan
register teteverkrijgen,
deontwerp-wet
ontwerp-wetwaren
warenomschreven:
omschreven:
de eischen als
als volgt
volgt in
inde
gedeelte:
Eerste gedeelte:
beginselen der
derbedrijfshuishoudkunde;
bedrijfshuishoudkunde;
a. de beginselen
b. enkel- en dubbel
dubbel boekhouden;
boekhouden;
b.
c. het handelsrekenen;
handelsrekenen;
d.
de
techniek
den handel;
handel;
de
techniek
van den
d.
e. de
beginselen
van
het
rechtbetreffende
betreffendehandel
handelenennijverheid;
nijverheid;
de beginselen van het recht
Tweede gedeelte:
gedeelte:
economie;;
a. de economie
b. de theorie
theorie der
derbedrijfshuishoudkunde;
bedrijfshuishoudkunde;
b.
c. de toegepaste
toegepaste bedrijfshuishoudkunde;
bedrijfshuishoudkunde;
d.
accountancy.
d. de accountancy.
In een ontwerp „Koninklijk
"Koninklijk Besluit"
Besluit"zijn
zijn deze
deze eischen
eischendoor
doorde
desub-commissie
sub-commissienader
naderuitgewerkt.
uitgewerkt.
overgangsmaatregel wordt
gedurende een
een jaar
jaar als
als register-accounregister-accounAls overgangsmaatregel
wordt voorgesteld
voorgesteld om gedurende
te schrijven
schrijven hen,
hen, die
die het
hetdaartoe
daartoe strekkend
strekkend verzoek
verzoek doen
doen en
en
tant in te
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het bezit
bezitzijn
zijnvan
vaneen
eenbewijs
bewijsvan
vanmet
metgoed
goedgevolg
gevolgafgelegd
afgelegdaccountantsexamen,
accountantsexamen,
a. in het
het oordeel
oordeel van
van een
een tete benoemen
benoemenRaad
Raadvan
vanToezicht
Toezichtvoldoende
voldoendealgemeene
algemeene
hetwelk naar het
ontwikkeling en vakkennis
vakkennis waarborgt;
waarborgt;
ontwikkeling
genoegen van
van den Raad
Raad van
van Toezicht
Toezicht aantoonen
aantoonen voor
voor het
het in
in werking
werking treden
treden
b. of, ten genoegen
de wet,
wet, gedurende
gedurende ten
ten minste
minste tien
tien jaren
jaren het
hetberoep
beroepvan
vanaccountant
accountant tetehebben
hebben
van de
uitgeoefend in een omvang en op eene
eene wijze,
wijze, die
die naar
naar het
hetoordeel
oordeelvan
vanden
denRaad
Raadvolvoluitgeoefend
vakkennis waarborgen.
waarborgen.
doende vakkennis
de ontwerp-memorie
ontwerp-memorie van
van toelichting
toelichting laat
laatde
desub-commissie
sub-commissieden
denMinister
Ministerzeggen,
zeggen,
In de
de Regeering
Regeering op
op den
den duur
duurongetwijfeld
ongetwijfeld gebruik
gebruik zal
zal maken
maken van
van de
debevoegdheid
bevoegdheid om
ominin
dat de
van accountants
accountants gebruikt
gebruiktof
ofdit
ditgebruik
gebruikaan
aananderen
anderenvoorschrijft,
voorschrijft,
gevallen, dat zij de diensten van
gevallen,
bijzonder
keuze te
te beperken
beperken tot
totde
deregister-accountants.
register-accountants. Hierbij
Hierbij wordt
wordt blijkbaar
blijkbaar in
in't 'tbijzonder
de keuze
gedoeld op de
de reeds
reeds lang
langgewenschte
gewenschteherziening
herzieningder
derwettelijke
wettelijkebepalingen
bepalingenopopdedenaamlooze
naamlooze
gedoeld
vennootschappen.
hèt beroep dus
dus „vrij"
"vrij"blijven,
blijven,maar
maarinderdaad
inderdaad
Wettelijk zou, werd dit ontwerp eens wet, het
"register-accountant" de
de wettelijke
wettelijke bescherming
bescherming van
van den
den titel
titelverkregen
verkregen
zou met wijziging in „register-accountant"
zijn.
het gansche
gansche ontwerp
ontwerp weinig
weinig meer
meer vernomen
vernomen dan
dan een
een bericht
berichtinindede
Intusschen is van het
vakpers, dat het van
van het
het eene
eene Departement
Departementnaar
naarhet
hetandere
anderewas
wasverhuisd.
verhuisd.
vakpers,
Zooals in de
de genoemde
genoemde ontwerp-memorie
ontwerp-memorie van
van toelichting
toelichtingwerd
werdgememoreerd,
gememoreerd,heeft
heeft
Zooals
AccountantswezenininNederland,
Nederland,door
doorgeen
geenenkel
enkelvoorschrift
voorschriftvare
vanoverheidswege
overheidswegegestoord,
gestoord,
het Accountantswezen
vijf en twintig
twintig jaren
jaren
maar ook op geenerlei
geenerlei wijze
wijze daardoor
daardoor geleid of gesteund, zich in de laatste vijf
krachtig ontwikkeld, en is de
de taak,
taak, die
die de
de accountant
accountantininhet
hetgemeenschapsleven
gemeenschapslevenvervult,
vervult,steeds
steeds
wij vertrouwen,
vertrouwen, dat
datde
devolgende
volgendekwarteeuw
kwarteeuwzal
zal kunnen
kunnengetuigen
getuigen
belangrijker geworden. Laten wij
voortgezette ontwikkeling,
ontwikkeling, gerugsteund
wettelijk monopolie,
monopolie, dat
dat op
op
van een voortgezette
gerugsteund niet
niet door
door een
een wettelijk
duur verslappend
verslappend moet
moet werken,
werken, maar
maar door
door een
eenbescherming
bescherming van
van den
dentitel,
titel,waardoor
waardoor
den duur
de gevaren,
gevaren, welke
welke aan de
de vrije
vrije uitoefening
uitoefening van
van het
hetberoep
beroepvoor
voordedegemeenschap
gemeenschapverbonden
verbonden
bovenbedoeldememorie
memoriewordt
wordtgewezen,
gewezen,zooveel
zooveelmogelijk
mogelijk zullen
zullen
zijn
en waarop
waarop inindedebovenbedoelde
zijn en
worden ondervangen.
ondervangen.
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HET MUNTWEZEN
MUNTWEZEN EN
EN ONZE
ONZE MUNTEN
MUNTEN
HET
DOOR
DOOR

DR. C.
C. HOITSEMA,
HOITSEMA, 's's Rijks
RijksMuntmeester
Muntmeesterte te Utrecht.
Utrecht.
DR.

I.I.

II

tegenstelling met
metelk
elkder
der
perioden,
waarinons
onsland
landdoor
dooreen
eender
dervorsten
vorstenuit
uithet
hetHuis
Huis
perioden,
waarin
nn tegenstelling
van Oranje-Nassau
Oranje-Nassaugeregeerd
geregeerdwerd,
werd,zijn
zijndederegeeringsjaren
regeeringsjarenvan
vanHare
HareMajesteit
MajesteitKoningin
Koningin
van
WILHELMINA voorbijgegaan,
voorbijgegaan, zonder
zonder dat
dat van
vanbelangrijken
belangrijken strijd
strijd op
op het
hetgebied
gebiedvan
vanhet
het
WILHELMINA
Nederlandsche (en Nederl.
Neder!. Indische)
Indische) muntwezen
muntwezentetegewagen
gewagenis.
is.Er
Erisiseen
eentijdperk
tijdperkvan
vanvrede
vrede
Nederlandsche
en rust
rust ingetreden.
ingetreden. De
Deuiteenloopende
uiteenloopendemeeningen
meeningenomtrent
omtrentdedemet
metdedenationale
nationaleenenmaatschapmaatschapen
pelijke belangen
belangen het
het best
beststrookende
strookendebeginselen,
beginselen,waarnaar
waarnaar ons
onsmuntwezen
muntwezenenendaardoor
daardoorook
ook
pelijke
muntstelsel behooren
behooren tetezijn
zijningericht,
ingericht,hebben
hebbenplaats
plaatsgemaakt
gemaaktvoor
voorvrijwel
vrijweleenstemmige
eenstemmige
ons muntstelsel
begrippen dienaangaande,
dienaangaande, die
blijkbaar het
best ininovereenstemming
overeenstemmingwaren
warenmet
methetgeen
hetgeen
begrippen
die blijkbaar
het best
wereld van
van handel
handel en
enverkeer,
verkeer, welke
welke zich
zichop
opzoo
zooontzaggelijke
ontzaggelijkewijze
wijzegingen
gingenuitbreiden,
uitbreiden,
de wereld
behoefde. Gedurende
Gedurende bijna
bijna een
een eeuw
eeuw hadden
hadden de
devragen
vragenomtrent
omtrentden
denmeest
meestgewenschten
gewenschten
behoefde.
munt-standaard of
of standaarden
standaarden het onderwerp
onderwerp uitgemaakt
uitgemaakt van dikwijls
dikwijls heftigen
heftigen strijd,
strijd, zoowel
zoowel
oeconomische als
als in
in de
de politieke
politieke en
en handelswereld.
handelswereld.Het
Hetisiseigenlijk
eigenlijkeen
eendroevig
droevigschouwspel
schouwspel
in de oeconomische
men ziet
zietmet
metwelke,
welke,dikwijls
dikwijlsschier
schieronoverkomelijke,
onoverkomelijke,moeilijkheden
moeilijkhedenhet
hetgepaard
gepaardisisgegaan
gegaan
als men
wettelijke regelingen
regelingen voor ons muntwezen tot stand
stand te
te brengen,
brengen, die
die bij
bij slot
slotvan
van
verschillende wettelijke
rekening
toch
niet
konden
blijven
bestaan,
omdat
de
krachten,
die
daaraan
hadden
gewerkt,
rekening
niet konden blijven bestaan, omdat de krachten, die daaraan hadden gewerkt,
geest der
dertijden
tijdenniet
nietvoldoende
voldoendehadden
haddenverstaan.
verstaan.Eerst
Eerstonder
onder
den
derden
WILLEMwas
was
den geest
den
derden
WILLEM
inde
deeenig
eenigjuiste
juisterichting
richtingdrong:
drong:
onafwijsbare drang der omstandigheden, die
die ten
ten slotte
slottein
het de onafwijsbare
die van een nationale
nationale (in
(in dit
dit geval
geval tevens
tevenskoloniale)
koloniale) rekeningseenheid,
rekeningseenheid, gebonden
gebondenaan
aan een
eenenkel
enkel
metaal, waarvoor
waarvoor reeds lang het goud
goud inte
internationaal
meest
aangewezene
was,
en
waarin
een
ationaal
het
meest
aangewezene
was,
rn
muntwezen,
dat op
op andere
andere grondslagen
grondslagen was
was opgetrokken,
opgetrokken, zich
zich noodzakelijk,
noodzakelijk, vroeg
vroeg of
oflaat,
laat,
muntwezen, dat
had
vervormen. De val
val sedert
sedert 1873
I873van
vanden
deniningoud
gouduitgedrukten
uitgedruktenzilverprijs,
zilverprijs,bewerkte
bewerkte
had te vervormen.
de
hier
ten slotte,
slotte,in in
I875,
na enkele
jaren
thans
bijna
onbegrijpelijketegenwerking,
tegenwerking,de
hier ten
1875,
na enkele
jaren
vanvan
thans
bijna
onbegrijpelijke
aansluiting
van
den
gulden
uitsluitend
aan
het
goud
(in
I877
in
Ned.-Indië,
waar
de
overgang
aansluiting van
gulden uitsluitend aan het goud (in 1877 in Ned.-Indië, waar de overgang
ontmoette dan
dan hier te
te lande),
lande), nadat
nadat van
Vóln begin
begin Juni
Juni 1873
I873 af
af
nog
heftiger bestrijding
bestrijding 1)
1) ontmoette
nog veel heftiger
de
vrije aanmunting
aanmuntingvan
van zilver
zilververboden
verboden was
was geweest.
gewt:est. Daarmede
Daarmedekwam
kwam een
een einde
einde aan
aan veel
veel
de vrije
strijd.
grondslagen voor het
het Nederlandsche
Nederlandsche en
en Indische
Indischemuntwezen,
muntwezen,waaromtrent
waaromtrent
strijd. Definitieve grondslagen
dikwijls niet
niet aan
aan de
de praktijk
praktijk des
des levens
leVEns
in
de gemoederen
gemoederen van
van velen
velen vaak
vaak phantastische
phantastische en dikwijls
in de
aansluitende
jaren lang
hadden bestaan,
bestaan, waren
waren nu gelegd.
gelegd.
aansluitende begrippen
begrippen tientallen
tientallen van
van jaren
lang hadden
Tijdens
Koningin heeft
heeft onze
onzemuntwetgeving
muntwetgevingdie
dienbewind van
van H.
H. M. de Koningin
n25 -jarig bewind
Tijdens het 25-jarig
zij tot
totdriemaal
driemaal toe
toe het
hetonderondertengevolge
meer ondergaan.
ondergaan. Wel is
is zij
tengevolge geen principiëele wijziging meer
werp
belangrijke veranderingen.
veranderingen. Reeds
Reeds zeer
zeerspoedig
spoedigna
nahet
hetkroningsjaar
kroningsjaar
werp geweest van inderdaad belangrijke
I)
vel bandmoge,
mog!?,alsalseen
een
weinige
nameninin
artikel,die
dievan
vanMR.
MR.N.
N.P.P.VAN
VAN
vetband
derder
weinige
namen
ditdit
artikel,
I) InInditdit
DEN
destijds
President
van
krachtig en
en onvermoeid
onvermoeid
DENBERG,
BERG,
destijds
President
vandedeJavasche
JavascheBank,
Bank,genoemd
genoemdworden,
worden, wiens
wiens krachtig
streven
alle hinderpalen
hinderpalen' heeft
heeft weten
weten teteoverwinnen,
overwinnen,die
diewerkelijke
werkelijke ofofvermeende
vermeende belangen
belangen tegen
tegen de
de
streven alle
invoering
als standaardmetaal
standaardmetaal inin Indië
richten.
invoering van
van goud
goud als
Indië trachtten
trachtten op
op te
te richten.
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herhaalde de
de toenmalige
toenmalige minister
minister PIERSON
PIERSON een
een reeds
reeds in
in 1894
1894door
door hem
hemgenomen
genomen initiatief
initiatief
herhaalde
op een
een terrein,
terrein, dat
dat steeds
steeds zijn
zijn bijzondere
bijzondere voorliefde
voorliefde had,
had, teneinde
teneindeden
denvorm
vormonzer
onzermuntwetten,
muntwetten,
op
ontbrak, grondig
grondig te
te verbeteren.
verbeteren. Niet
Nietminder
minderdan
danvijf
vijfwetten
wettenwaren
waren
waaraan nu
e el ontbrak,
waaraan
nu wed
wel heel vvèel
op muntgebied
muntgebied van
van kracht,
kracht, en
en wanneer
wanneer overgegaan
overgegaan werd
werd tot
tot een
een codificatie,
codificatie, dan
dan werd
werdhet
het
op
voordeel verkregen
verkregen dat niet
niet alleen
alleen nu
nu eindelijk
eindelijk eens
juiste vorm
vorm aan
aan sommige
sommigereeds
reedslang
lang
voordeel
eens de juiste
verouderde begrippen
begrippen kon
kon worden
worden gegeven, dat
dat verder
verder het
het geheele
geheeleonderwerp
onderwerpininéén
éénenkele
enkele
verouderde
een afgeronde
afgeronde behandeling
behandeling ondervond,
ondervond, maar
maar ook
ook dat
datenkele
enkeleleemten
leemtenkonden
kondenworden
worden
wet een
aang~vuld. Thans
Thans behoefde
b~ho~fde geen
g~en bezwaar
bezwaar meer
meer er
er tegen
tegen tetebestaan
b~staandat
datduidelijk
duidelijktot
totuiting
uiting
aangevuld.
b~ginselen aan
aan ons
ons muntwezen
muntwezen ten
ten grondslag
grondslag lagen.
lagen. Omdat
Omdat wij
wij in
ineen
eenvorige
vorige
kwam, welke
welke beginselen
kwam,
p~riode, sedert de jaren
jaren 1840-1874,
1840-1874,met
metveel
veelmeer
meerzilver
zilveropgescheept
opgescheeptwaren
warendan
danthans
thansvoor
voor
periode,
binnenlandsche circulatie
circulatie (Ned.-Indië
(Ned.-Indië inbegrepen)
inbegrepen) noodig
noodig was,
was, sprak
sprak het
hetvanzelf,
vanzelf,dat
dat
onze binnenlandsche
de minste
minste uitbreiding
uitbreidingdaaraan
daaraan zou
zou mogen
mogen worden
worden gegeven.
gegeven. Kwaad
Kwaad kon
kon het
hetdaarom
daarom niet
niet
niet de
zekerheid nu
tevens de bepaling
b~paling op te
te nemen,
nemen, dat
dat de
de Staat,
Staat, de
deeenigste
eenigstedie
dienog
nog
om voor alle zekerheid
nu tevens
gerechtigd was,
was, zoowel
zoowelvoor
voorhet
hetslaan
slaanvan
vangrove
grove specie
specie(bijv.
(bijv.guldens
guldens
tot aanmunting van zilver gerechtigd
halve guldens,
guldens, waaraan
waaraan dikwijls
dikwijls gebrek
gebrek was)
was) als
als van
van pasmunt,
pasmunt, uitsluitend
uitsluitendreeds
reedsbestaande
bestaande
of halve
munten (dus
(dus praktisch
praktisch rijksdaalders)
rijksdaalders) zou
zou mogen
mogen bezigen.
b~zigen.Elke
Elkevermeerdering
vermeerderingvan
vanhet
hetaanwezige
aanwezige
b~drag was daarmede
daarmede uitgesloten.
uitgesloten.
bedrag
B~halve deze
deze codificatie
codificatieen
enbegripsverduidelijking
b~gripsv~rduidelijkingtevens,
tevens,was
waserernog
eenaangelegenheid
aangelegenheid
Behalve
nog een
eenig belang,
bûang, waarom
waarom minister
minister PIERSON de nieuwe
nieuw~ wet
w~t —
- welke
wdke sindsdien
sindsdien de
de Muntwet
Muntwet
van eenig
1901 (Stbl. No. 132) is blijven
blijven heeten
heeten —
- aanhangig
aanhangig deed
deed maken,
maken, en
en wel
wel deze,
deze,dat
datnoodzakenoodzakedienden te
te worden
worden getroffen
getroffentot
totbelemmering
belemmeringvan
vaneen
eenverder
verdervoortgaand
voortgaand
lijkerwijze maatregelen dienden
g~bruik van
het dagelijksch
dagelijksch verkeer
verkeer in sommige
sommige grensstreken
grensstreken (Limburg,
(Limburg,
gebruik
van vreemde
vreemde munten in het
Zuid-Vlaanderen, het
vanOOverijsel).
Dit was
was in
in zekeren
zekeren zin
zin als
als een
een nationaal
nationaal belang
belang
Zuid-Vlaanderen,
het eeosten
sten van
verijsel) . Dit
te bb!schouw.!n,
maar
bonndien
verkleinden
deze
grens-toestanden
het
omloopsgebied
van
esehouw. n, maar bovendien verkleinden deze grens-toestanden
omloopsgebied van
zilver, waarvan
waarvan verhoudingsgewijs
verhoudingsgewijs toch reeds te
te veel
veel hier
hiertetelande
landeaanwezig
aanwezigwas.
was.Welnu,
Welnu,
ons zilver,
nrbod om
ommet
metandere
anderedan
danvaderlándsche
vaderlandschemuntspeciën
muntsp~ciëntetebetalen,
b~talen,waarvan
w~arvanvrijstelling
vrijstelling
een verbod
- eigeneigenvoor
voor sommig~
sommige gemeenten
gemeenten kon
konworden
wordengegeven,
gegeven,deed
deedzijn
zijnintrede
intredeinindedewet
wetniet
nietalleen
alleen
lijk
nieuws voor
voor zilver,
zilv~r, omdat
omdatvoor
voorde
deoverige
overigemetalen
metalenmunten
muntenreeds
reedslange
lange
lijk was
was dit slechts iets nieuws
jaren een
- maar
maarten
ten
jaren
een verbod
verbod had
had bestaan,
bestaan, waaraan
waaraanechter
echtergeen
geenaandacht
aandachtwerd
werdgeschonken
geschonken
minste
even belangrijk
belangrijk was
was het,
het,dat
dat
thansmet
metkracht
krachttegen
tegenden
denomloop
omloopvan
vanhet
hetvreemde
vreemde
minste even
thans
geld
- om
omhet
hetwoord
woordtete
geld w.!rd
werd opg.!treden.
opgetreden.Op
Opkleine
kleineschaal
schaalisishier
hiereen
een"muntzuivering"
„muntzuivering"
gebruiken
Ned.-Indiëbij
bijanaloge
analogemaatregelen
maatregelenvan
vanveel
veelwijder
wijderstrekking
strekkingininzwang
zwang
gebruiken dat
dat later
later in Ned.-Indië
toeg~past
als
een
rechtmatig~
en
overigens
onschuldige
verdedigingsmaatregel.
was
was -- toegepast als een rechtmatige en overigens onschuldige verdedigingsmaatregel.
Doordat eindelijk
ook de
de sedert
sedert 1884
1884bestaande
bestaande bepaling
bepaling werd
werd opgeopgeeindelijk terecht
terecht in
in de wet ook
nomen, welke
wdke een komende
komende regeering machtiging gaf om, wanneer
wanneer dit tot
tot verdediging
verdediging van
van de
de
goudwaarde
mocht blijken,
blijken, zelfstandig
zelfstandigeen
eendeel
deelvan
vanonzen
onzenzilverzilvergoudwaarde van
van onzen
onzen gulden ooit noodig mocht
gro::>t verlies,
gelde te
te maken
maken 1), en
en doordat
doordat ook
ook nog
nogvoorschriften
voorschriften
overdaad,
overdaad, zij
zij het
het met groDt
verlies, te gelde
waren
intrekking van
sterk afgesleten
afgesleten muntstukken,
muntstukken, was
was ten slotte
slotte een
een
waren opgenomen
opgenomen tot
tot intrekking
van te sterk
I)
Merkwaardig is het
het hoe
hoe gansch
gansch tegengesteld
tegengesteld aan
aan de
de verwachting
verwachting de
de verschijnselen
verschijnselen zich
zich ontont1) Merkwaardig
wikkelen
de na-oorlogsjaren
na-oorlogsjaren zilveren
met weinig
weinig of
ofzelfs
zelfsgeen
geenverlies
verlieskon
konva
van
wikkelen kunnen.
kunnen. Toen
Toen in
in de
zilveren specie met
n
de
hand gedaan
gedaan worden,
worden, was
was dit
dit onmogelijk
onmogelijk omdat
omdat er
er niet
nietmeer
meer tete veel
veelwas,
was,en
enonnoodig,
onnoodig, omdat
omdat
de hand
onze
guldenrekeningseenheid volstrekt
had om
om door
doorzwaardere
zwaardere goud-reserve
goud-reserve versterkt
versterkt
onze guldenrekeningseenheid
volstrekt geen
geen behoefte
behoefte had
te
worden.
te worden.
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w.!ttelijke muntregeling
muntregding verkregen,
verkregen, die
die aan
aan deugd
deugd!lijkheid
voor het
het oogenblik
oogenblik
wettelijke
hlijkheid en
en volledigheid voor
te wenschen
wenschen overliet.
overliet.
niets te
indeze
dezemuntwet
muntw~twijzigingen
wij7;igingenmoesten
moestenworden
wordenaangebracht,
aangebracht,
De beide
beidemalen,
malen,dat
dathierna
hiernain
De
bijzondere omstandigheden,
omstandigheden, ten
ten gevolge
gevolge waarvan
waarvan sommige
sommige onderdeelen
onderdeelen niet
nietmeer
meer
waren het bijzondere
onveranderd gehandhaafd
wet had
had elke
elke uitbreiding
uitbreiding
onveranderd
gehandhaafdkonden
kondenblijven.
blijven.Allereerst
Allereerstinin 1912.
1912. De
De wet
het aangemunte
aangemuntezilver
zilververbodhn.
verbodm.Doch
Dochgeleidelijk
geleidelijkwas
waslangzamerhand
langzamerhandonze
onzegroote
grootezilverzilvervan het
voorraad geslonken, in hoofdzaak
hoofdzaak door
belangrijke en
Ned.voorraad
door de
de hoogst belangrijke
en snelle ontwikkeling van Ned.Indië,
waarmede
wij
in
gemeenschap
van
gouden
en
zilveren
munten,
wdke
onbeperkt
betaalIndië, waarmede
gemeenschap
en zilveren munten, welke onbeperkt betaalhet zilver
zilver door
door de
de circirvermogen hebben,
oogenblik begon aan
aan te breken,
breken, dat al het
vermogen
hebben, leven. Het oogenblik
zou zijn
zijn opgenomen
opgenomen en
enererinderdaad
inderdaad behoefte
behoefteaan
aanaanmunting
aanmunting van
van specie
specieuit
uitnieuwe
nieuwe
culatie zou
baren tot
zou komen.
komen. Welnu,
Welnu, tegen
tegen dit
dit feit,
feit,verheugend
verheugend om
om meer
meer dan
dan één
éénreden,
reden,en
en
baren
tot uiting zou
tegen het
het slaan
slaan dientengevolge
dientengevolge van nieuwe zilveren
zilveren specie was niet het
het minste
minste in
in tete brengen.
brengen.
deregeering
regeeringslechts
slechtszoodanige
zoodanigemaatmaatzou het
het een
eenweldadige
wddadige werking
werking uitoefenen,
uitoefenen, indien
indiende
Zelfs zou
regelen trof, dat
dat het
het belangrijke
belangrijke voordeel, dat
dat genoten
genoten stond
stond tete worden
wordenbij
bijelk
elkmillioen
millioenaan
aan
regelen
gemaakt werd
werd aan
aan eene
eene verzachting
verzachtingvan
vande
de
zilverbaren, dat
dat in
in munten werd omgezet, dienstig gemaakt
financiëele moeilijkheden,
moeilijkheden, die bij
bij een
eenlater,
later,onverhoopt,
onverhoopt,terugkeeren
terugkeerenvan
vanminder
mindergelukkige
gelukkige
financiëele
muntgebied, w
waarbij
tot inkrimping
inkrimping der
der circulatie
circulatie moest
moest
aa rbij het misschien nog eens tot
toestanden op muntgebied,
Het isis deugdelijk
deugdelijk beleid,
beleid,dat
datde
dewetwijziging
wetwij7;iginginin 1912
1912 (Stbl. No.
No. 324)
324)
komen, zouden ontstaan. Het
alleen heeft
heeft bestaan
bestaan in het
het wegnemen
wegnemen van
van het
het beletsel
beletselom
omzilveren
zilverenspecie
specieverder
verderaan
aan tete
niet alleen
der circulatie
circulatie dit verlangden,
tevens onverbiddelijk
onverbiddelijk
munten indien de eischen der
verlangden, maar
maardat
dat deze tevens
voorschreef, dat
alle winst, die
die aldus
aldus gemaakt
gemaakt werd,
werd, niet
niet voor
voorgewone
gewoneuitgaven
uitgavenzou
zoumogen
mogen
voorschreef,
dat alle
gebe7;igd, doch
dochzou
zoumoeten
moetenbelegd
belegdworden
wordenininrentegevende
rentegevendeeffecten
effecten(staatsschuld),
(staatsschuld),
worden gebezigd,
worden
vormende het
het Nederlandsche
Nederlandsche muntfonds.
muntfonds. Aan
Aan dit
ditfonds
fondsisisde
devolle
vollemaat
maat geschonken;
geschonken;
tezamen vormende
bijgevoegd en
en ook
ook de
de winsten,
winsten,welke
welke op
opde
deaanmuntingen
aanmuntingenvan
van
de gekweekte rente moest worden bijgevoegd
normaal
of niet-zilveren
niet-zilveren pasmunt
pasmunt zouden
zouden worden
worden gemaakt.
gemaakt. Daarentegen
Daarentegen had
had het
het normaal
alle zilveren of
aanmaakalendvriztage,wlkbijnmutgocheprdn.Alswato
alleen de verliezen te dragen, welke bij aanmunting mochten optreden. Alles wat op aanmaak
van specie, verbetering en onderhoud van de metaal-circulatie betrekking heeft, kost de schat-vanspeci,rbtgondehuvamtl-cirebknghft,osdecazij er
er voordeel
voordeel uit
uittrekken.
trekken.
kist dus niets,
niets, maar
maar evenmin
evenmin kan
kan zij
nogmaals
van 27
27 November
November
Tenslotte onderging
onderging de
de muntwet
muntwet11901
go 1 nogmaals eene wijziging (Wet van
1919,
No.786),
786),noodzakelijk
noodzakelijk geworden,
geworden, toen
toen de
de stijging
stijging van
van den
denzilverprijs
zilverprijsverderen
verderen
1919, Stbl. No.
aanmaak
waarop sterk werd aangedrongen,
aangedrongen, slechts met
met verlies
verlies mogelijk
mogelijk
aanmaak van
van zilveren
zilveren specie, waarop
ging
maken, maar
maar tevens
tevens het
het gevaar
gevaar deed
deed ontstaan
ontstaan voor
voor het
het omsmelten
omsmelten der
der bestaande
bestaande
ging maken,
munten
het verkoopgin
verkoopen van
van het
hetdaarvan
daarvan afkomstige
afkomstige metaal.
metaal. Met
Met behoud
behoudvan
vanhet
hetgewicht
gewicht
munten en het
945
is een
eenoplossing
oplossinggevonden
gevondenin in
verlaging
van
gehalteder
dergrove
grovezilveren
zilverenmunten,
munten,van
van945
verlaging
van
hethet
gehalte
tot 72o
720 duizendsten,
duizendsten,een
eenmaatregel
maatregelals
als sedert
sedertdien
dienininverschillende
verschillendeandere
andere landen
landen eveneens
eveneens
is genomen.
genomen. Wanneer
Wanneereen
eenenkel
enkel
bezwaar,
eerstkort
kortgeleden,
geleden,tegen
tegendededoorvoering
doorvoeringvan
van
bezwaar,
datdat
eerst
circulatie isisgeuit,
geuit,van
vanniet
nietoverwegend
overwegend
deze
deze wet, speciaal
speciaal ten
ten opzichte van
van de
de Ned.-Indische circulatie
zal deze
dezewet
weterertoe
toeleiden
leidendat
datdoor
doorgeleidelijke
geleidelijkehermunting
hermunting
belang
worden bevonden,
bevonden, zal
belang mocht worden
van
alle zilveren
zilverengrove
grovespecie
speciededecirculatie
circulatieeen
eenalgeheele
algeheelevernieuwing
vernieuwingondergaat,
ondergaat,waardoor
waardoor
van alle
deongerechtigheden,
ongerechtigheden, die
dieininden
den
loop
der
jarendaarin
daarinzijn
zijnopgetreden,
opgetreden, ververniet
alleen de
niet alleen
loop
der
jaren
dwijnen
zullen, maar
maar tevens
de circulatie
circulatie door
doorhet
hetwegvallen
wegvallenvan
vandedetalrijke
talrijke thans
thans aanaandwijnen zullen,
tevens de
zal erlangen.
erlangen.
wezige
een gelijkmatiger
gelijkmatiger en beter
beter uiterlijk
uiterlijk zal
wezige munt-typen een
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van door Rijk en Gemeenten uitgegeven geldbons.

Het isis eenigszins
eenigszinsmerkwaardig
merkwaardigdat
datminister
ministerPIERSON
PIERSON in igo1
1901niet
nietgelijktijdig
gelijktijdigeen
eenververnieuwing van
Ned.-Indische muntwetgeving
muntwetgeving heeft
heeft ter
ter hand
hand genomen.
genomen. Wél
Wél isisdit
ditgeschied
geschied
van de Ned.-Indische
bij
bij de Indische
Indische Muntwet
Muntwet 1912
1912 (31
(31 October
October 1912,
1912, Stbl.
Stb!. No.
No.325),
325),welke
welketoen
toengeheel
geheelaansloot
aansloot
aan
Nederlandsche muntwet
muntwet en op
op dezelfde
dezelfde grondslagen
grondslagen berust.
berust. Als
Als analogon
analogon van
van het
het
aan de Nederlandsche
uit
Nederlandsche muntfonds
Ned.Indisch muntfonds
muntfonds ingesteld,
dat alle
alle baten
baten uit
Nederlandsche
muntfondswerd
werd een
een Ned.Indisch
ingesteld, dat
aanmuntingen voor
voortvloeiend in zich opneemt
opneemt en
en ook
ook overigens
overigens geheel
geheelop
opgelijken
gelijken
aanmuntingen
voor Iridië
Indië voortvloeiend
voet als het moederlandsche
moederlandsche fonds
fonds wordt
wordt behandeld.
behandeld. Tot
Tot op den huidigen dag is
is de
de "muntunie"
„muntunie'
tusschen
ons
land
en
Indië,
die
aan
ons
goud
en
grof
zilver
onbeperkt
betaalvermogen,
tusschen
land en Indië, die aan ons goud en grof zilver onbeperkt betaalvermogen, in
diezelfde eenheid uitgedrukt, waarborgt, behouden gebleven.
diezlfnhutgrk,waboehudnglv.
Voor Suriname,
Suriname, dat
reeds langer
langer ten
ten aanzien
aanzien van
van het
het muntwezen
muntwezen als
als een
een deel
deel
Voor
dat reeds
van Nederland
Nederland was
te beschouwen,
beschouwen, werden
werden de
de bestaande
bestaande regelingen
regelingen in
1909 (wet
(wet van
van
van
was te
in 1909
II Juli,
Juli, Stbl.
Stbl. No.
No.212)
212)inineen
eenenkele
enkelewet
wetopgenomen,
opgenomen,welke
welkezakelijk
zakelijkgeen
geenwijzigingen
wijzigingen in
inhet
het
bestaande bracht.
bracht.
bestaande
Eindelijk werd
Curaçao bij
van 23
23 Mei
Mei 1899
1899 (Stbl.
(Stb!. No.
No.12o)
120)de
dewettelijke
wettelijke
Eindelijk
werd voor Curaçao
bij de wet van
regeling van
van haar
haar muntwezen
muntwezenherzien,
herzien,waarbij
waarbij een
eenverband
verband gelegd
gelegd werd
werdtusschen
tusschenhaar
haar rekerekeregeling
ningseenheid
(gulden Cur.
Cur. courant)
courant) en
enonzen
onzengulden,
gulden,die
diededeverschillende
verschillendeNederlandsche
Nederlandsche
ningseenheid (gulden
gouden.en
nikkelen en bronzen
bronzen pasmunt
pasmunt tot
totwettig
wettigbetaalbetaalgouden . engrove
grovezilveren
zilveren munten,
munten, zilveren,
zilveren, nikkelen
maakte en
en waarbij
waarbij zilveren
zilveren 1/
en l/to-Cur.
guldens werden
werden ingevoerd.
ingevoerd.
middel maakte
1/43 /10-Cur. guldens
4- en
Il.
II.

Slechts
enkele veranderingen
veranderingen hebben
muntstukken en
Indische in
in de
deafgeafgeSlechts enkele
hebben onze
onze muntstukken
en de
de Indische
25 jaren
jaren ondergaan.
ondergaan. Bij
Bij dedeMuntwet
Muntwetvan
van31
31December
December1906
1906(Stbl.
(Stb!.No.
No.376)
376)werd
werd
loopen
loopen 25
het te
te kleine
kleine zilveren
zilveren stuivertje
stuivertje vervangen
vervangen door
door een
een ronden
ronden nikkelen
nikkelen stuiver,
stuiver, welke
welke evenwel,
evenwel,
omdat
deze, wellicht
wellichtdoor
dooreen
eentetegering
geringgeacht
geachtverschil
verschilmet
methet
hetkwartje,
kwartje,weinig
weiniginintrek
trekwas
was
omdat deze,
gekomen, bij
bij de
debovengenoemde
bovengenoemdewet
wetvan
van1912
1912door
door
thans
nogininomloop
omloopzijnde
zijndevierkante
vierkante
gekomen,
hethet
thans
nog
1912, zoowel
zoowel voor
voor het
hetNederlandsche
Nederlandsche als
alshet
het
5-centstuk
werd vervangen.
vervangen. Tevens
werd in 1912,
5-tentstuk werd
Tevens werd
Indische
muntwezen, ook
verband met
met het
het verdwijnende
verdwijnende teveel aan
aan zilver,
zilver, een
een gouden
gouden
Indische muntwezen,
ook in verband
5-guldenstuk
geroepen. Het
Het zilveren
zilveren Ned.-Indische
Ned.-Indische5-centstukje
5-centstukje moest
moesteindelijk,
eindelijk,
5-guldenstuk in het leven geroepen.
hetzelfde jaar
jaar het
het veld
veld ruimen
ruimen voor
voor een
eengrooteren
grooterennikkelen
nikkelenstuiver.
stuiver.
ook om praktische redenen, hetzelfde
minder dan
dan driemaal
driemaal is
nieuwe beeldenaar
beeldenaar van
M. de
deKoningin
Koninginsedert
sedert
Niet minder
is een nieuwe
van H. M.
haar troonsbestijging voor onze munten
munten ontworpen.
ontworpen. De
Destellig
stelligfraai
fraai te
te noemen
noemenbeeldenaar
beeldenaar naar
PIER
nanadedekroning
werd betrekkelijk
betrekkelijk spoedig vervangen
vervangen door
door
PIER PANDER,
PANDER,
kroninginingebruik
gebruik genomen
genomen 1) werd
een anderen,
anderen,door
doorden
denstempelsnijder
stempelsnijder
WIENECKE gemodelleerd
gemodelleerd 2). Het
Het isis zeker
zeker wel
wel mede
mede als
als
WIENECKE
een gelukkig
gelukkig gevolg van de muntwetwijziging
muntwetwijziging van
van 1919
1919 (zie
(zie boven)
boven) te
te beschouwen,
beschouwen, dat
dat deze
deze
een nieuw ontwerp
ontwerp noodzakelijk
noodzakelijk maakte,
wijze de munten,
munten, welke
welke in
in het
het vervolg
vervolg
maakte, om
om op
op deze
deze wijze
met een lager
lager zilvergehalte
zilvergehalte zullen
zullen worden
worden geslagen,
geslagen, duidelijker
duidelijker te
te kunnen
kunnen onderkennen.
onderkennen. Met
Met
dit betere
beteremunttype,
munttype,eveneens
eveneens
naareen
een
ontwerp-WIENECKE, zijn tot nu toe
toe alleen
alleen nog
nog guldens
guldens
naar
ontwerp-WIENEcKE,
1922
1923 en halve
halve guldens
guldens 1921
1921 en
en 1922
I922 geslagen.
geslagen.
1922 en 1923
1) Van
I)
onze munten
munten zijn
zijn er
er van
van dit
dit type
typemet
methet
hetjaartal
jaartal1898
18g8
vervaardigd, hoewel
hoewel de aanaanVan al onze
vervaardigd,
maak eerst
eerst enkele jaren
jaren later
later plaats
plaats had.
had.
maak
2) Met
Met de
de jaartallen
jaartallen van
af.
van Iglo af.
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Volledigheidshalve dient nog melding
melding gemaakt
gemaakt te
worden van
van tijdelijk
tijdelijk door
door den
den Staat
Staat
Volledigheidshalve
te worden
(de z.g.
ûlverbons,van
2Y2
1/^ en iI1gulden;
uitgegeven
uitgegeven papieren
papieren munt
munt (de
z.g. zilverbons,
zilverbons,
van 22%
gulden;gedurende
gedurende eenigen
eenigen tijd
tijd
bons van
van 55gulden),
gulden),welke
welkeuitgifte
uitgifteonvermijdelijk
onvermijdelijk was
was geworden
geworden toen
toen reeds
reeds in
inde
deeerste
eerste
ook bons
w~reldoor1og de
de behoefte
van den
dagen
den wereldoorlog
wereldoorlog
behoefte aan
aan metalen
metalen geld
geld zoo
zoo buitengewoon
buitengewoon steeg,
steeg, dat
datde
de
dagen van
aanweûge voorraden
verste verte
verte niet
niet voldoende
voldoende bleken.
bleken. Fen
Eenvoo
voorname
oorzaak van
van
aanwezige
aanwezige
voorradenin
in de
de verste
rn ame oorzaak
ûlverenspecie
deze toegenomen
toegenomen behoefte
behoefte heeft
heeft ongetwijfeld
ongetwijfeld hierin
hierin gelegen,
gelegen, dat
dat het
hetpubliek
publiekzilveren
zilveren
specie
b!drag,waarvan
van 66 Augustus
Hetbedrag,
bedrag,
waarvan de
de uitgifte
uitgiftewerd
werdtoegestaan,
toegestaan,bij
bij de wet van
Augustus
oppotten. Het
ging oppotten.
1914
1914
(Stbl. No.
No. 377)
377) op
op f/ 25 millioen
millioen
bepaald, is
191 4 (Stbl.
mi1lioen bepaald,
enkele
malen gewijzigd,
gewijzigd,
ten slotte
slotte tot
toteen
eenmaximum
maximum
gewijûgd, ten
enkele malen
millioen.
6o millioen.
van f/ 60
Voordat
gereed
ûlverbons voor
omloop gereed
Voordat de
de zilverbons
voor den omloop
waren,
waren ook
ook reeds
reedsverschillende
verschillendegemeentebegemeentebewaren, waren
sturen,
ook sommige
particulieren, tot
de uitgifte
uitgifte
sommige particulieren,
sturen, en ook
tot de
van papieren
papieren geld
geldovergegaan.
overgegaan. Aanvankelijk
Aanvankelijk oogluioogluivan
kend toegestaan,
toegestaan, is,
is, zoodra
zoodra voldoende
voldoende staats-bons
staats-bons ter
ter
stonden, door intrekking
einde
intrekking weder een
een einde
beschikking stonden,
gemaakt
hulp-munten.
gemaakt aan
aan den
den omloop
omloop van
van deze hulp-munten.
Ook
Ned.-Indiëheeft
heeftde
deRegeering
RegeeringdergedergeOok in Ned.-Indië
lijke bons (aldaar
(aldaar muntbiljetten genoemd)
genoemd) uitgegeven
uitgegeven
lijke
0,50; het
en
van f/2,50,
het maximum
en wel
1,, -en
2,5o, /f 1,wel van
1
en f/0,50;
maximum
bedrag is vastgesteld
vastgesteld op
op f/ 60
bedrag
6o millioen.

III
Van
zeer ingrijpende
mgnjpende
veranderingen zijn
zijn deze
deze
mgn;pende veranderingen
Van zeer
25 jaren
jaren getuige
getuige geweest
geweest ten
aanzien
van 's'sRijks
Rijks
25
aanûen van
25
ten aanzien
Munt. Sedert
Sedert 1851
1851 was
was het
opde
hettoezicht
toezichtop
deuitvoering
uitvoering
muntwezen betrefbetrefvan de
de wettelijke
wettelijke bepalingen,
bepalingen, het muntwezen
fende, opgedragen
opgedragen geweest
geweest aan
aan het
het uit
uitdrie
drie personen
personen
bestaande Muntcollege.
Muntcollege. De
DeStaat,
Staat,zelve
zelveeigenares
eigenaresvan
van
bestaande
geheele
muntinrichting,
besteedde
de
muntwerkvan
's
Munt
geheele
muntinrichting,
besteedde
de
muntwerkHet
vroegere
gebouw
Rijks
aan
de
Het vroegere gebouw van 's Rijks Munt aan
zaamheden,
volgens zekere
uit aan
de
Oudegracht te
Utrecht (tot
(tot 1911).
I9
zaamheden, volgens
zekere tarifeering,
tarifeering, uit
aan een
een
I9II).
II ).
de Oudegracht
te Utrecht
enkel
persoon,
den
muntmeester,
die
weder
gehouden
muntmeester, die weder gehouden
(De
voormalige muntmeesterswoning
muntmeesterswoning—
-naar
(De voormalige
naar
was bepaalde,
eene schilderij
schilderij van
van ID.
WXERSMA).
was
bepaalde, eveneens
eveneens van
van den
den omvang
omvang der
der opopWIERSMA).
ID. WIERSMA).
drachten
keeren aan
aan
drachten afhankelijke
afhankelijke bedragen,
bedragen, uit
uit te keeren
rijkswege benoemd
benoemd corps
corps "muntgezellen".
„muntgezellen". De
De laatste
een,
ook van
van rijkswege
laatste namen
namen voor
voor eigen
eigen
een, ook
r~kening
naar behoefte
werklieden in dienst.
Ditstelsel
stelselhad
hadgroote
grootegebreken,
gebreken,
dienst. Dit
rekening en
en naar
behoefte de
de noodige werklieden
vooral
financiëel opzicht.
opÛcht.
Het heeft
heeft met
met ingang
ingang van
van 1 1IJanuari
Januari 1902
1902 (wet
(wetvan
van28
28Mei
Mei
opzicht. Het
vooral in financiëel
13o) plaats
voor een
een ander,
de geheele
1901,
No. 130)
plaats gemaakt
gemaakt voor
ander, waarbij
waarbij de
uitvoering van
van het
het
geheele uitvoering
1901, Stbl. No.
van den
muntwerk
beheer van
den Staat
Staat werd
werd gebracht.
gebracht. Het
Hetmuntcollege
muntcollegewerd
werdvereenvereenmuntwerk zuiver in eigen beheer
daarvanopgedragen
opgedragenaan
aan één
één enkel persoon,
voudigd
voornaamste
werkzaamheden daarvan
persoon,
rn aamste werkzaamheden
voudigd en
en de voo
den controleur-generaal;
controleur-generaal; de muntmeester
muntmeester voerde
voerde de
deeigenlijke
eigenlijkemuntwerkzaamheden
muntwerkz;aamheden
verder
muntwerkzaamheden verder
overvloede werd
werd nog
nog een
een commissie
commis'5ievan
vandrie
drie personen
personenbenoemd,
benoemd,
als gewoon ambtenaar uit. Ten
Ten overvloede
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welke eens per
per jaar
jaar een onderzoek
onder7;oek
onderzoek had in te
te stellen
stellen om
om zich
zjch
7;~cher
ervan
vanteteovertuigen,
overtuigen,dat
datdedeververwelke
vaardigde munten
wettelijke eischen
eischen van
van gewicht
gewicht en
engehalte
gehalte voldeden.
voldeden.Nog
Nogéén
één
vaardigde
munten aan
aan de wettelijke
vereenvoudiging
was mogelijk;
mogelijk; deze
deze kwam
kwamin
in 1909
1909
I909 (wet
(wet van
van i1I Juli
Juli 1909,
1909,
I909, Stbl.
Sthl.
Stbl. No.
No.253)
253)
vereenvoudiging was
muntmeesterininéén
tot
controleur-generaal
tot stand,
stand, toen
toendedefuncties
functiesvan
van
controleur-generaalenendie
dievan
vanmuntmeester
éénpersoon
persoon
werden vereenigd.
vereenigd.
werden
in1912,
1912,
I9I2,nanadedetotstandkoming
totstandkomingvan
vaneen
eenalgemeene
algemeenewet,
wet,regelende
regelendede
deStaatsStaatsSpoedig, in
bedrijven,
werd
's
Rijks
bedrijven, werd 's Rijks
Munt als een zoodanig
zoodanig ,
aangewezen.
bedrijf aangewezen.
bedrijf

IV
Iv

..
•

S
Technisch ononTechnisch
•s
Rijks Munt
derging 's
t s Rijks
Munt
's
derging
groote
buitengewoon groote
buitengewoon
veranderingen,
doorveranderingen, dooroude gebouw
gebouw
dat het oude
dat
Utrecht aan
aan de Oude
Oude
te Utrecht
Gracht, waarin
waarin sedert
sedert
Gracht,
I647 de
1647
de provinciale
provinciale
1647
Munt was
was
Utrechtsche Munt
Utrechtsche
gevestigd en
en sedert
sedert
gevestigd
I806 de eenigst
1806
eenigst overover1806
's Rijks Munt te
(Hoek LeidschewegLeidschewegte Utrecht sedert igii.
IgII.(Hoek
ge
blevene der verschilverschilgeblevene
Merwedekanaal).
Merwedekanaal).
lende
provinciale ininlende provinciale
als 'st'ssRijks
gehuisvestbleef,
bleef,verlaten
verlatenwerd
geheelnieuw
RijksMunt
stellingen
Muntgehuisvest
werdvoor
vooreen
eengeheel
nieuwen
enook
ook
stellingen als
nieuw ingericht
ingericht gebouw.
Tengevolgevan
diendedeaanvragen
aanvragenuit
uitNed.Ned.gebouw.Tengevolge
vanden
dengrooten
grootenomvang,
omvang,dien
I9I3 eenige uitbreiding
gegeven; in
is de
de capauitbreiding gegeven;
in de
de oorlogsjaren
oorlogsjaren is
capaIndië
hieraan in
Indié aannamen,
aannamen, is
is hieraan
in 1913
nog belangrijk
belangrijk toegenomen.
Thans mag
worden,dat
datdeze
instellingtot
totde
debest
best
citeit nog
toegenomen. Thans
maggezegd
gezegdworden,
dezeinstelling
ingerichte
de 25
25jaren,
jaren, 1898
1898
I898tot
tot1923,
1923,
I923,zijn
zijndaarin
daaringeslagen
geslagenbijna
bijna
ingerichte munthuizen
munthuizen behoort.
behoort. In
In de
1,8 milliard muntstukken;
millioen
stukken,
in in
1911
I9I1911
I - het
het grootste,
grootste,
hetkleinste
kleinsteaantal,
aantal,bijna
bijna27,4
27,4millioenstukken,
millioen
stukken,
muntstukken ;het
231
millioen, in 1921.
1921.
231 millioen,
,. .; • .^

o.. .
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HOOFDSTUK VIII.
JUSTITIE EN OVERHEIDSZORG.

EENIGE BELANGRIJKE
BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN
GEBEURTENISSEN OP
OP JUSTITIEEL
JUSTITIEEL
EENIGE
:898-:923
GEBIED
GEBIED IN
IN HET
HET TIJDVAK
TIJDVAK 1898-1923
DOOR
DOOR

DR. MR.
MR. DR.
DR. J.
J. S.S.BARBAS,
BARBAS, Kapitein
Kapiteinder
derInfanterie.
Infanterie.
DR.

G

elijk op
opieder
iedergebied
gebied
maatschappelijkeleven
levenheeft
heeftininhet
hetjongste
jongste25-jarig
25-jarig
eiijk
vanvan
hethet
maatschappelijke
het
tijdperk het
het gecodificeerde
gecodificeerde recht,
recht, dat
datzoo
zoonauw
nauwverband
verband moet
moet houden
houden met
methet
tijdperk
volksbewustzijn, een
een aantal
aantalingrijpende
ingrijpendeveranderingen
veranderingenondergaan,
ondergaan,van
vangrooteren
grooteren
volksbewustzijn,
omvang en
en van
vandiepere
dieperebeteekenis
beteekenisdan
danbij
bijden
den aanvang
aanvang van
van 1898
1898mogelijk
mogelijk werd
werd geacht.
geacht.
omvang
Zoowel op
ophet
hetgebied
gebied
burgerlijkehandelswetgevingalsalsopop
van
strafrecht,.
Zoowel
derder
burgerlijkeenen
handelswetgeving
datdat
van
hethet
strafrecht,.
tot
hetbijzonder
bijzonder
militaire
rechtspraak,zijn
zijneen
een
aantalder
dernieuwere
nieuwerebegrippen
begrippentot
ook ininhet
derder
militaire
rechtspraak,
aantal
gekomen, door
doorsommigen
sommigenaangezien
aangezienalsalseene
eenevoltooiing,
voltooiing,door
dooranderen
anderennog
nogslechts
slechts
uiting gekomen,
eene schrede
schrede beschouwd
beschouwd op
op den
denweg,
weg,die
diedederechtsontwikkeling
rechtsontwikkelingnoodzakelijk
noodzakelijk zal
zal hebben
hebben
als eene
volgen, wil
wil zij
zij inderdaad
inderdaad blijven hetgeen zij
zijn: de kristallisatie
kristallisatie der
gemeente volgen,
zij heet te zijn:
der in
in de gemeenschap levende
levende rechtsbegrippen.
rechtsbegrippen. De
vraag, in
hoeverre de oopeenvolgende
wetgevers hierin
hierin
pe envolgende wetgevers
schap
De vraag,
in hoeverre
den omvang
omvang van dit
dit overzicht,
overzicht, evenals
evenals een onderzoek
onderzoek
geslaagd zijn,
buiten den aard
aard en den
geslaagd
zijn, ligt
ligt buiten
tt en heeft
naar de wijze,
wijze, waarop
waarop men
men nieuwe
nieuwe denkbeelden
denkbeelden in
inbestaande
bestaande we
wetten
heeft ingevoegd
ingevoegd en
en die
die
naar
twijfel heeft doen
doen rijzen
rijzen aan
aan de juistheid
juistheid dezer
dezer methode.
methcde. Voor
Voor hen,
hen, die
die minder
rmnder aan
aan den
den
wel twijfel
vorm dan aan het
het wezen
wezen hechten, zal laatstgenoemd
laatstgenoemd bezwaar
bezwaar van
van minder
minder beteekenis
beteekenis zijn
zijn dan
dan
vorm
welke een
een nauw
nauw verband
verband tusschen
tusschen vorm
vorm en
en inhoud
inhoudeischen.
eischen.Het
Hetspreekt
spreektvanzelf,
vanzelf,.
voor diegenen, welke
wijZigingen, die in
in den
den loop
loop der
derjongste
jongste 25
25jaren
jaren
dat dit overzicht niet kan
kan omvatten alle kleine wijzigingen,
aangebracht en
en waar
waaraan
principieele denkbeelden ten grondslag
grondslag liggen, veel
veel minder
minder
zijn aangebracht
aan geene principieele
opsomming kan
kan geven
geven der
dertalrijke
talrijke kleine
kleine wetten,
wetten, die
dievaak
vaakom
omtijdelijke
tijdelijke oorzaken
oorzaken zijn
zijn ontonteene opsomming
staan,
maar zich zal moeten
moeten bepalen
bepalen tot
tot het
hettrekken
trekken van
van enkele
enkele groote
groote lijnen,
lijnen,waaruit
waaruit gezien
gezien
staan, maar
kan worden,
nieuwere ideeën
ideeën in
in ons
onssamenstel
samenstel van
van wetten
wettenzijn
zijntot
totuiting
uitinggekomen,
gekomen,.
kan
worden, hoe
hoe de nieuwere
waarbij,
geschiedkundig overzicht
overzichtwordt
wordt aangeboden,
aangeboden, beschouwingen
beschouwingen
waarbij, aangezien
aangezien hier een zuiver geschiedkundig
over juistheid,
juistheid, nuttigheid
nuttigheidofofwenschelijkheid
wenschelijkheidder
derten
tengrondslag
grondslag
liggende
denkbeelden
critiek
liggende
denkbeel
den ofofcritiek.
over de wijze, waarop
waarop de wetgever
wetgever getracht
getracht heeft
heeft deze
dezeteteverwezenlijken,
verwezenlijken,achterwege
achterwegebehooren
behooren
te blijven.
Wetboek,.
Aanvangende
het belangrijkste
belangrijkste deel
deel onzer
onzer wetgeving,
wetgeving, het
het Burgerlijk Wetboek,
Aanvangende met het
vinden wij daarin een viertal ingrijpende
ingrijpende veranderingen,
veranderingen, die
die elk
elkeene
eenekorte
korte bespreking
besprekingverdienen
verdienen:.
1°. dedeverandering
verandering der
der vaderlijke
der voogdij.
voogdij.
ouderlijke macht en de aanvulling der
macht in de ouderlijke
vaderlijke macht
met die der moeder;
moeder;
de huur
2°.
aanvullingen
enwijziging
wijzigingder
derbepalingen
bepalingen omtrent
omtrent de
huur van
vandienstboden
dienstboden en
enwerkwerk2°. dedeaanvulling
lieden;
het onderonder3°.
opheffingder
derbezwaren,
bezwaren,waartoe
waartoededebestaande
bestaandevoorschriften
voorschriftenbetreffende
betreffende het
3°. dedeopheffing
zoek naar
naar het
hetvaderschap
vaderschap aanleiding
aanleiding gaven;
die wettig zijn
met elkander
voor hen, die
van het
hetverbod
verbod van
van hertrouwen
elkander voor
zijn
4°.
deopheffing
opheffing van
hertrouwen met
4°. de
gescheiden.
ad
genoemde wijziging
wijziging van het Burgerlijk Wetboek
Wetboek wordt
wordt gewoonlijk,
De onder 1° genoemde
ad turn.
ium. De
en
wanneer
vat de
de wijzigingen
wijzigingen in
in het
hetWetboek
Wetboekvan
vanStrafrecht
Strafrechten
wanneer men
men daarbij
daarbijtevens
tevensin
in het
het oog vat
535
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„Kinderwetten". Twee denkbeelden
in eenige
eenige andere
andere wetten,
wetten, betiteld
betiteld met
met den
den naam
naam "Kinderwetten".
denkbeelden zijn in
in
samenstel van
van wetswijzigingen
wetswijzigingen belichaamd:
belichaamd: de
de meerdere
meerdere gelijkstelling
gelijkstelling van
van vrouwen
vrouwenmet
met
dit samenstel
mannen oen
daarnaast de
Staat verplicht is zich
zich den
dentoestand
toestandaan
aan tetetrekken
trekken
de overtuiging, dat de Staat
.en daarnaast
van die kinderen,
kinderen, welker
welker opvoeding
opvoeding door
door de
deouders
ouderswordt
wordtverwaarloosd.
verwaarloosd. De
Deprivaatrechtelijke
privaatrechtelijke
gelijkstelling
met betrekking
betrekking tot de
de ouderlijke
ouderlijke macht
macht en
en tot
totde
de
gelijkstelling der
der vrouw
vrouw is
is slechts geschied met
eigenlijk Ii Dec.
Dec.1905,
1905,op
opwelken
welkendatum
datumde
deKinderwetten
Kinderwettenininwerking
werking
voogdij. Vóór
voogdij.
Vóór 1901
1901 -— eigenlijk
- , kwam
kwam in onze wetten
wetten de
de oude
oudeRomeinsche
Romeinscheopvatting
opvattingvan
vande
devaderlijke
vaderlijkemacht
macht
zijn getreden —,
als eene potestas,
potestas, een
een recht
recht van
van den
denvader
vaderover
overzijne
zijnekinderen,
kinderen,tot
totuitdrukking,
uitdrukking,terwijl
terwijlthans
thans
Germaansche beginsel
beginselheeft
heeftgezegevierd,
gezegevierd,dat
datden
denouders
oudersden
denplicht
plichtoplegt
oplegthunne
hunnekinderen
kinderen
het Germaansche
De vaderlijke
vaderlijke macht is thans
thans vervangen
vervangen door
door de
deouderlijke
ouderlijke macht:
macht: aan
aan de
de moeder
moeder
te verzorgen. De
bij de
de opvoeding
opvoedingenendedebestemming
bestemming
derkinderen
kinderengelijke
gelijkerechten
rechtentoegekend
toegekendals
alsaan
aanden
denvader.
vader.
zijn bij
der
Zoo behoeven
behoeven de minderjarige
minderjarige kinderen
hetgeeninin
deze
zeggen,
zoolangzijzijnog
noggeen
geen
Zoo
kinderen- hetgeen
deze
wilwil
zeggen,
zoolang
30
zijn —
- de
de toestemming
toestemming van
van beide
het aangaan
aangaan van een
een huwelijk,
huwelijk, oefenen
oefenen beide
beide
beide ouders tot het
3o j. zijn
van de goederen
ouders te zamen
ouderlijke macht
macht uit,
uit, hebben
hebben beiden
beiden het vruchtgenot
vruchtgenot van
goederen der
der
zamen de ouderlijke
kinderen en
moeder dit
dit recht
recht bij
bijtweede
tweedehuwelijk.
huwelijk. Ook
Ookvrouwen
vrouwen zijn
zijnthans
thans
kinderen
en behoudt ook de moeder
benoembaar tot
voogdes, hetgeen
hetgeen vroeger
vroeger alleen
alleen bij
bij uitzondering
uitzondering was
was toegestaan
toegestaan voor
voordede
benoembaar
tot voogdes,
evenwel niet
niet verp
verplicht
zich te
te nemen,
nemen, terwijl
terwijl hhaar
raadsman
li cht was de voogdij op zich
aa r een raadsman
moeder, die evenwel
pe n om gehoord
echtgenoot kon
kon worden
worden toegevoegd.
toegevoegd. In
Inde
defamilieraden,
familieraden,bijeengeroe
bijeengeroepen
gehoord
door den echtgenoot
ook vrouwen
vrouwen plaats
plaatsnemen.
nemen. Toch zijn
te worden
worden bij de benoeming
benoeming van voogden kunnen
kunnen ook
zijn nog
nog
Wel isis waar
waar behoort
behoort de
de ouderlijke
ouderlijke macht
macht thans
thans uitdrukuitdrukniet alle verschilpunten weggenomen. Wel
kelijk aan beide
maar evenals voorheen oefent de vader
vader die
die macht
macht uit
uiten
enalleen
alleenwanneer
wanneer
beide ouders, maar
de vader
vader buiten de mogelijkheid
mogelijkheid is de
de ouderlijke
ouderlijke macht uit te oefenen,
oefenen, geschiedt
geschiedt zulks,
zulks, behoubehoudens in geval
geval van
van scheiding
scheiding van
van tafel
tafel en
en bed,
bed, door
door de
de moeder.
moeder.De
Devader
vaderkan
kanmitsdien
mitsdiende
dekinkinzijn inzicht, ze
ze doen
doen verblijven,
verblijven,waar
waar hij wil, ze bestemmen
bestemmen voor
voor het
het door
door
opvoeden naar
naar zijn
deren opvoeden
hl!m bepaalde
bepaalde beroep. Al schijnen
schijnen deze
deze bepalingen
bepalingen in strijd
strijd met
met het
het beginsel
beginsel eener
eener volledige
volledige
hem
zijn zij
zij toch
toch door
door dedeeischen
eischenvan
vanhgt
hs:tpractische
practischeleven
levengerechtvaardigd,
gerechtvaardigd,
gelijkstelling,
gelijkstelling, zoo
zoo zijn
aangezien ook
hier de
de uitspraak
uitspraak van
van Homerus
Homerus geldt,
geldt, dat
dateen
eentweehoofdig
tweehoofdiggezag
gezag onbeonbeaangezien
ook hier
staanbaar
staanbaar is.
Het tweede
tweede beginsel,
beginsel, n.l.
n.l.dat
datde
deStaat
Staatzich
zichdedeopvoeding
opvoedingvan
vanverwaarloosde
verwaarloosdekinderen
kinderen
aantrekken, gaat
gaat uit
uit van
van de gedachte,
gedachte, dat
dat voorkomen
voorkomen beter
beter is dan genezen en
en niet
niet gewacht
gewacht
moet aantrekken,
met ingrij
ingrijpen,
de strafrechter
strafrechter tusschenbeiden
komen. Door de ontontpe n, totdat de
tusschenbeiden moet
moet komen.
moet worden met
de ouderlijke
ouderlijke macht
macht van
van ouders,
ouders, die
die onwaardig
onwaardig zijn
zijn die
die macht
macht uit
uitteteoefenen,
oefenen,wil
wil
zetting uit de
burgerlijke rechter het
het kwaad
kwaad voor
voor het
het kind
kindvoorkomen,
voorkomen,terwijl
terwijl daarnaast
daarnaast ook
ook die
die kinderen
kinderen
de burgerlijke
beschermd
van goeden
goeden wille
wille zijn,
zijn,maar
maar onmachtig,
onmachtig, om
omhunne
hunnegoede
goede
beschermd worden,
worden, wier ouders wel van
practijk te
mitsdien van
van hunne
hunne macht
macht moeten
moetenworden
wordenontheven.
ontheven.
voornemens in practijk
te brengen en die mitsdien
Nederlandsche wetgever
wetgever heeft niet
niet den
den staat
staat belast
belast met
met de
deopvoeding
opvoedingder
deraldus
aldusaan
aanhet
het
De Nederlandsche
ouderlijke gezag
onttrokken kinderen,
de belangstelling,
belangstelling, die
dieinin
ouderlijke
gezag onttrokken
kinderen, maar
maar vertrouwen
vertrouwen gesteld
gesteld in
in de
welzijn van het misdeelde
misdeelde kind
kind steeds
steeds heeft
heeft bestaan
bestaan en
en zich
zich bepaald
bepaald tot
tot het
het
ons land voor het welzijn
in uitzicht
uitzicht stellen
stellen van
van finantieelen
finantieelen steun
steunaan
aan stichtingen
stichtingenen
enparticulieren,
particulieren,die
diezich
zichaan
aandit
ditliefdeliefde2;ooals in
in het
hetafgeloopen
afgeloopen
werk
vertrouwen, dat niet is
is beschaamd
beschaamd geworden,
geworden, zooals
werk willen wijden, een vertrouwen,
r6-jarig tijdperk
tijdperk is gebleken.
gebleken.
i6-jarig
Den burgerlijken
burgerlijken rechter
zijde gesteld, die de
de zorg
zorg op
op zich
zichneemt
neemt
rechter isis eene
eene instelling ter
ter zijde
van
kinderen, die buiten het ouderlijke
ouderlijke gezag
rechter voorlicht
voorlicht inin
van de kinderen,
gezag zijn
zijn gesteld
gesteld en
en die
die den rechter
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alle kwesties,
kwesties, die
die te dezer
alle
dezer zake
zake zich mochten
mochten voordoen,
voordoen, t. w.
w. de
de Voogdijraden,
Voogdijraden, waarvan
waarvan er
er in
ieder arrondissement
minstens één
één bestaat.
bestaat. Ook
Ook in
in deze
ieder
arrondissement minstens
deze heeft
heeft de
de wetgever
wetgever geen
geen vergeefsch
vergeefsch
beroep gedaan
gedaan op den gemeenschapszin,
beroep
gemeenschapszin, waar
waar nimmer
nimmer moeilijkheden
moeilijkheden zijn gerezen,
gerezen, om
om leden
leden
voor
deze
colleges
te
vinden,
niettegenstaande
aan
deze
betrekking
geene
jaarwedde
is
vervoor deze colleges te vinden, niettegenstaande aan deze betrekking geene jaarwedde is verbonden.
Eene nieuwe voorziening
voorziening met
met betrekking
betrekking tot
tot de
de jeugdige
jeugdige personen
personenisistot
totstand
standgebracht
gebracht
door de
de wet van
(St.bl. no.
no. 834)
door
van 55 Juli
Juli 1921 (St.bL
834) (in
(in werking
werking getreden
getreden Ii Nov.
Nov. 1922),
1922),waarbij
waarbij iiss
bepaald,
bij elke Rechtbank eene enkelvoudige kamer
kamer wordt
wordt gevormd
gevormd ter
ter behandeling
behandeling van
van
bepaald, dat
dat bij
kinderzaken. Deze "Kinderrechter"
„Kinderrechter" heeft bemoeienis zoowel
zoowel met
met het
het burgerrechtelijk
burgerrechtelijk als
als met
met
kinderzaken.
het strafrechtelijk
Voorwat
wathet
heteerste
eerstebetreft,
betreft,heeft
heefthierbij
hierbijteven
tevenss
strafrechtelijk gedeelte
gedeelte der
der Kinderwetten. Voor
een nieuw instituut zijne intrede gedaan in ons burgerlijk recht, n.L de instelling van den eniuwstzjnredgaiosburljkecht,n.disgvae
gezinsvoogd, die
gezinsvoogd,
het toezicht
toezicht verkrijgt,
verkrijgt, na
na aanwijzing
aanwijzing als
als zoodanig
zoodanig door
door den
denKinderrechter,
Kinderrechter,
die het
zijmet
metzedelijken
zedelijkenofoflichamelijken
lichamelijkenondergang
ondergang
over
kinderen, welke
welke zóó
zóó opgroeien,
opgroeien, dat
dat zij
over die kinderen,
worden
gezinsvoogden hebben
hebben zich
zichtetegedragen
gedragennaar
naar de
de aanwijzingen
aanwijzingen van
van den
den
worden bedreigd.
bedreigd. Deze gezinsvoogden
kinderrechter,
zoo eene
toe
kinderrechter, die
die al
alzoo
eene uitgebreide
uitgebreide taak
taak heeft,
heeft, verre
verre uitgaande
uitgaande boven
boven hetgeen tot nog toe
van
rechter werd
werd geëischt.
geëischt. Zal
Zal dit nieuwe
nieuwe instituut
instituut nuttig
nuttig kunnen
kunnen werken,
werken, zoo is in
in de
de
van den rechter
eerste plaats
eerste
plaats noodig, dat
dat zich
zich een
eenvoldoende
voldoendeaantal
aantalmannen
mannenen
envrouwen
vrouwenbeschikbaar
beschikbaarstellen
stellen
als gezinsvoogden. Tot
Tot nog
nogtoe
toeschijnt
schijntgeen
geenvergeefsch
vergeefschberoep
beroeptetezijn
zijngedaan
gedaan door
door den
denwetgever
wetgever
op de
de sociale
sociale gevoelens
gevoelens der
derhiervoor
hiervoorininaanmerking
aanmerkingkomende
komendepersonen.
personen.
De Kinderrechter,
Kinderrechter, aangewezen
aangewezen voor
voor de
de behandeling
behandeling der
derburgerlijke
burgerlijke kinderzaken,
kinderzaken, isis
tevens
belast met
met de
debehandeling
behandelingvan
vankinderstrafzaken
kinderstrafzaken volgens
volgensde
debepalingen,
bepalingen,daaromtrent
daaromtrent
tevens belast
bij
dezelfde bovengenoemde
bovengenoemdewet
wetininhet
hetWetboek
Wetboekvan
vanStrafvordering
Strafvorderinggesteld.
gesteld.De
DeRegeering
Regeering
bij dezelfde
heeft tot nog
nog toe,
toe,voornamelijk
voornamelijk om
omoverwegingen
overwegingenvan
vanfinantieelen
finantieelenaard,
aard,geen
geengebruik
gebruikgemaakt
gemaakt
van de door de wet
wet geopende
geopende mogelijkheid,
mogelijkheid, om
omdoor
door de
debenoeming
benoemingvan
vanenkele
enkelerechters-plaatsrechters-plaatsvervanger, de beschikking te krijgen
krijgen over personen, in
in bijzonder
bijzonder voor
voor dit
dit ambt
ambtgeschikt,
geschikt,maar
maar
vervanger,
bepaald tot de
de aanwijzing
aanwijzing van rechters
rechters uit de
de gewone
gewone bezetting
bezettingder
derrechtbanken.
rechtbanken. Hoewel
Hoewel
zich bepaald
deze handelwijze
handelwijze van
van verschillende
verschillende zijden,
zijden, voornamelijk
voornamelijk uit de
de kringen
kringen van
van hen,
hen, die
diezich
zichmeer
meer
in het bijzonder
bijzonder bezighouden
bezighouden met
metde
deverwaarloosde
verwaarloosde en
enmisdadige
misdadigejeugd,
jeugd,critiek
critiekheeft
heeftuitgelokt,
uitgelokt,
mag toch met
met vertrouwen
vertrouwen worden afgewacht,
afgewacht, wat de ervaring
ervaring in deze
deze zal
zalleeren.
Desamensamenmag
leeren. De
aard, dat in haar
haar midden een
een voldoende
voldoende
onzer rechterlijke
rechterlijke macht
stelling onzer
macht is gelukkig van dien aard,
getal volledig voor dit doel
doel geschikte
geschikte personen,
personen, aanwezig
aanwezig is.
is.
getal
.

.

2um. Eene tweede
tweede belangrijke
belangrijke aanvulling
aanvulling van
van ons
onsburgerlijk
burgerlijk recht
recht isisde
dez.g.
z.g. "Wet
ad gum.
„Let

op het
hetArbeidscontract",
Arbeidscontract", eigenlijk eene uitbreiding
uitbreidingen
en wijziging
wijzigingvan
vaneen
eenaantal
aantalwetten,
wetten,waarvan
waarvan
rn aamste weder
de voo
voornaamste
Burgerlijk Wetboek
1907, St.bl.
St.bl.
weder het Burgerlijk
Wetboek is,
is, vastgesteld
vastgesteld bij
bij Wet
Wet van
van 13 Juli 1907,
193, in
in werking
werking getreden
getreden 1I Febr.
Febr. 1909),
1909), eene
eene wet,
wet,die,
die,regelende
regelende de huur
huur van
vandienstboden
dienstboden
no. 193,
en werklieden,
werklieden, zóó zeer ingrijpt in het dagelijksche
dagelijksche leven, dat
dat de
de meeste
meeste Nederlanders,
Nederlanders,hetzij
hetzijinin
hunne
hoedanigheid
van
werkgever
zij
het
ook
eener
dienstbode
dan
wel
van
werknemer,.
hunne hoedanigheid van werkgever zij het ook eener dienstbode dan wel van werknemer,
voortdurend met hare
hare toepassing in aanraking
aanraking komen. Deze
Deze wet
wetdankt
dankthaar
haarontstaan
ontstaan aan
aan de
de
voortdurend
de arbeidskracht
arbeidskracht een zeer bijzonder ruilmiddel is, terwijl
terwijl degenen,
degenen, wier
wier maatmaatoverweging, dat de
schappelijk bestaan
verkoopen van hunnen arbeid,
arbeid, gewoonlijk
gewoonlijk in ongunstiger
ongunstiger
schappelijk
bestaan afhangt
afhangt van
van het verkoopen
in deze
deze koopers
koopers zijn,
zijn,zoodat
zoodatde
dewet
wethaar
haarbeschermende
beschermendehand
handover
over
positie verkeeren dan zij, die in
deze sociaal
sociaal minder
minder krachtigen
krachtigen moet
moet uitstrekken.
uitstrekken. Om
Om aan
aan dit
dit doel
doeltetebeantwoorden,
beantwoorden,bevat
bevatdede
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wet een
een aantal
aantal voorschriften
voorschriften van
van dwingend
dwingend recht,
recht, waarvan
waarvan partijen
partijen dus
dus niet
niet mogen
mogenafwijken
afwijken,,
hetgeen
evenwel in de
de practijk
practijk vaak
vaak aanleiding
aanleiding geeft
onbillijkheden tegenover
tegenover den werkwerkhetgeen evenwel
geeft tot onbillijkheden
gever, die zijnerzijds
zijnerzijds steeds kan
kan gedwongen
gedwongen worden
worden aan
aan zijne
zijne verplichtingen
verplichtingentetevoldoen,
voldoen,terwij
terwij1I
het hem, wegens
het
wegens gemis
gemis aan
aan voldoende
voldoende bezit
bezit bij
bij den
den arbeider,
arbeider, meestal
meestal onmogelijk
onmogelijk zal
z;al zijn, de
de
hem door den rechter toegekende schadeloosstelling
schadeloosstelling op
op dezen
dez;en laatste
laatste te
te verhalen.
verhalen. Recht willende
willende
onrecht.
geven leidt
leidt deze
deze wet
wetininvele
velegevallen
gevallentottot
onrecht.

ad
'jum. Wat
betreft het derde
derde bovengenoemde
bovengenoemde punt,
punt,zoo
z;oozijn
z;ijnwij
wijdoor
doorde
dewet
wetvan
van
ad 3um.
Wat betreft
16 Nov. 1909
16
1909 (St.bl.
(St.bl. no.
no. 363)
363) teruggekeerd
teruggekeerd tot den
den toestand
toestand van vóór de Fransche
Fransche Wetgeving,
Wetgeving,
daarmede
onrecht ten
ten opzichte
opz;ichte der
dervrouwen
vrouwenen
enhare
harenatuurlijke
natuurlijkekinderen
kinderenherstellende,
herstellende,
daarmede een
een onrecht
was door
door den Code Napoléon
dat gemaakt was
Napoléon en
en aldus
aldus in
in ons
onsBurgerlijk
Burgerlijk Wetboek
Wetboek van
van 1838
1838opgeopgenomen, daarmede
daarmede verschillende
verschillende van de wetgevingen in
in andere
andere landen.
landen. Om
Omeen
eeneinde
eindetetemaken
maken
aan
z;edekwetsende rechtsgedingen
rechtsgedingen omtrent
omtrent het
het vaderschap
vaderschap en
en om
ommogelijke
mogelijke afpersingen
afpersingen
aan de zedekwetsende
te voorkomen,
voorkomen, werd het onderzoek
onderz;oek naar
naar het vaderschap
vaderschap verboden. Men wilde,
wilde, zooals
z;ooals de
determ
term
luidde, de
de moeder
moeder belasten
belasten met
met de
de zorg
z;org voor
voor hare
hare eer en met
met de
de gevolgen
gevolgenvan
vanhaar
haar ongeregeld
ongeregeld
z;ag toen niet
niet in,
in, dat
dat hetzelfde
hetz;elfdemet
metbetrekking
betrekkingtot
totden
denvader
vaderkan
kanworden
wordengezegd.
gez;egd.
gedrag.
gedrag. Men zag
Eene
langdurige actie
weer terug
terug te komen
komen tot
tot de
de beginselen
beginselen
Eene langdurige
actie is
is er
er moeten worden gevoerd om weer
kan, na
na gehouden
gehouden geding
geding voor
voor de
de rechtbank,
rechtbank, de
de vader
vader verplicht
verplicht worden,
worden,
van
van vóór 1807. Thans kan,
het natuurlijke
natuurlijke kind
moeder bij
bij en na
na hare
hare bevalling
bevalling te
te steunen.
steunen. De
De
kind te
te onderhouden
onderhoudenen
en de
de moeder
voogdijraad verleent
verleent in
in deze
voogdijraad
dez;e zijne
z;ijne tusschenkomst.
tusschenkomst.
ad
4um. In navolging
navolging van de
de Fransche
Fransche wet
wet op
op de
deechtscheiding
echtscheidingvan
van29
29Juli
Juli 1884
1884 is
is
ad gum.
Wetboek door
doorde
de wet
wet van
van 18
18 Febr.
Febr. 1922 (St.bl. no.
de jongste
jongste wijziging
wijz;iging van
van ons Burgerlijk
Burgerlijk Wetboek
no. 69)
69)
tot stand gekomen.
gekomen. Nadat
Nadat een
een jaar
jaar is verstreken
verstreken sedert de
de ontbinding
ontbinding van
van hun
hunhuwelijk
huwelijkdoor
door
echtscheiding mogen de
de gescheiden
gescheiden echtgenooten
echtgenooten weder
weder met
metelkander
elkander trouwen.
trouwen. Vreesde
Vreesde men
men
vroeger de herhaling
herhaling van
van ergerlijke
ergerlijke of
of onzedelijke
onz;edelijke tooneelen
tooneelen tusschen
tusschen echtgenooten,
echtgenooten,thans
thans
vroeger
heeft men
men meer
meer het
het zwaartepunt
z;waartepunt gelegd
gelegd op
op den
den onzedelijken
onz;edelijken toestand,
toestand, welke
welke zou
z;oukunnen
kunnen
heeft
man en
en vrouw
vrouwgaan
gaanleven,
leven,tengevolge
tengevolgewaarvan
waarvan
ontstaan, indien
gescheidenen feitelijk
feitelijk als
als man
ontstaan,
indien de gescheidenen
worden benadeeld.
benadeeld. Eene
andere vraag
vraag is, of
of de
de heiligheid
heiligheid
wettige kinderen
kinderen zouden
z;ouden kunnen
kunnen worden
wettige
Eene andere
van het huwelijk
huwelijk door
door de nieuwe
nieuwe bepaling
bepaling van
van art.
art. 90
90 B.W.
B.W.wel
welgenoegzaam
genoegz;aamwordt
wordt hooggehooggevan
ook al
al neemt
neemt men
men in
in aanmerking,
aanmerking, dat
dat verdere
verdere huwelijken
huwelijken tusschen
tusschen dezelfde
dez;elfde personen
personen
houden, ook
verboden zijn.
zijn.
belangrijke aanvulling
aanvulling van
van het
hetburgerlijk
burgerlijkrecht
rechtbracht
brachtde
de "Wet
TestamentenEene belangrijke
„Wet op het Testamentenvan 23 Febr.
Febr. 1918
1918 (St.bl.
(St.bl. no.
no.124),
124),waardoor
waardoor werd
werd ingesteld
ingesteld een
een centraal
centraal register,
register,
register" van
register"
Dep.van
vanJustitie,
Justitie,van
vanalle
alleakten,
akten,bevattende
bevattendeuiterste
uiterstewilsbeschikkingen
wilsbeschikkingenenen
berustende aan het Dep.
schenkingen van
van de geheele
geheele of
ofgedeeltelijke
gedeeltelijke nalatenschap
nalatenschap van
van den
den schenker,
schenker, alsmede
alsmede van
van alle
alle
schenkingen
worden herroepen
herroepen of
ofolographische
olographischetestamenten
testamenten
akten, waarbij
waarbij uiterste
uiterste wilsbeschikkingen
wilsbeschikkingen worden
akten,
worden teruggenomen.
teruggenomen. Aan
Am een
eenieder
iederworden,
worden,vanwege
vanwegeden
denMin.
Min.
Just.,
aanvrage,ininworden
v. v.
Just.,
opopaanvrage,
uit het
hetregister
registerverstrekt,
verstrekt,terwijl
terwijl de
de notarissen
notarissen verplicht
verplicht zijn van alle bovengenoemde
bovengenoemde
lichtingen uit
endeze
dez;eininteteleveren
leverenbijbijden
den
ontvangerder
derregistratie.
registratie.Gelijke
Gelijkeververakten lijsten
lijsten tetemaken
makenen
akten
ontvanger
bestaat voor
voor de
deconsulaire
consulaireambtenaren,
ambtenaren,tot
tothet
hetverlijden
verlijdenofofininbewaring
bewaringnemen
nemenvan
van
plichting bestaat
den Min.
Min.v.v.Buitenl.
Buitenl.Zaken.
Zaken.De
Dewetgever
wetgeverheeft
heeftgetracht
getracht
z;ulke akten
akten bevoegd, ten opzichte
opz;ichte van
van den
zulke
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door deze bepalingen
bepalingen te
te bereiken,
bereiken, dat
daterfgenamen,
erfgenamen,enz.
enz.niet
nietonkundig
onkundigzullen
zullenblijven
blijvenvan
vande
detete
door
hunnen aanzien
aanzien gemaakte
gemaakte beschikkingen,
beschikkingen,terwijl
terwijlbovendien
bovendiendedenotarissen
notarissenverplicht
verplichtblijven
blijven
hunnen
binnen 4o
binnen
40 dagen
dagennanaoverlijden
overlijden van
vaneen
eentestateur,
testateur, dedebelanghebbenden
belanghebbenden hiervan
hiervan te
te
verwittigen.
minder beteekenis
beteekenis dan
dan de
de wijzigingen
wijzigingen sedert
sedert1898
1898in
inons
onsBurgerlijk
BurgerlijkWetboek
Wetboektot
tot
Van
Van minder
stand
gebracht zijn
zijn die,
die,welke
welkehethet
Wetboek
Koophandelheeft
heeftondergaan.
ondergaan.Na
Nadedegroote
groote
stand gebracht
Wetboek
v. v.
Koophandel
wijziging van II Sept. 1896, toen het faillissementsrecht
faillissementsrecht afgescheiden
afgescheidenwerd
werdvan
vanhet
hetWetboek
Wetboekvan
van
is weinig
weinigveranderd
veranderdin
inons
onshandelsrecht,
handelsrecht,alalzijn
zijndaartoe
daartoeook
ookherhaaldelijk
herhaaldelijk pogingen
pogingen
Koophandel, is
gedaan en
geheel nieuw
nieuw Wetboek
Wetboek in
in ontwerp
ontwerp gereed.
gereed. De
Devele
veleverouderde
verouderdebepalingen,
bepalingen,
gedaan
en ligt een geheel
jaar 1838,
het moderne
moderne verkeer
verkeer nog slechts
slechts vermoed
vermoed werd,
werd, zijn
ûjn wel
wel
afkomstig van
afkomstig
van het
het jaar
1838, toen het
den handel,
handel,doch
dochdaardoor
daardoorisistoch
toch
gedeeltelijk aangepast
van den
aangepast aan
aan de
de hedendaagsche behoeften van
een gewrongen
gewrongen toestand
toestand ontstaan,
duur geen
geen stand
stand kan
kan houden,
houden, wil
wil ons
ons handelshandelsontstaan, die
die op den duur
het moet
moet regelen.
regelen. Hoewel
Hoewel
recht niet verre
verre ten
ten achter
achter komen
komen bij
bij de
de economische toestanden, die het
het te
te voorzien
voorzien is,
is, dat
dat binnen
binnen niet
niettetelangen
langentijd
tijdhet
hetbestaande
bestaandeWetboek
Wetboekvan
vanKoophandel
Koophandel
het
1898, in dit
dit licht
lichtbeschouwd,
beschouwd,
grootendeels zal ûjn
zijn verdwenen en de kleine veranderingen sedert 1898,
minder beteekenis
beteekenis worden,
worden, zal
zal toch een
een kort
kort overzicht
overûcht van
van de
de geschiedenis
geschiedenisworden
worden
nog van minder
gegeven.
metbetrekking
betrekkingtot
totenkele
enkelerechtshanderechtshandeBij wet van 27 April
April 1904
1904 (St.bl.
(St.bl. no.
no.83)
83)zijn,
zijn,met
Bij
lingen, een
aantal dagen
dagen gelijkgesteld
gelijkgesteldmet
metden
denZondag,
Zondag, te
te weten
weten de
de Nieuwjaarsdag,
Nieuwjaarsdag, de
de Chr.
Chr.
een aantal
tweede PaaschPaasch- en
en Pinksterdagen,
Pinksterdagen, de
de beide
beideKerstdagen,
Kerstdagen,dedeHemelvaartsdag
Hemelvaartsdagenendedeverjaardag
verjaardag
des konings.
konings.
stand gekomen
gekomen door
door de
de wet
wet
Eene belangrijke
belangrijke uitbreiding
handelsrecht is
Eene
uitbreiding van
van ons
ons handelsrecht
is tot stand
van 26 Juli
Juli 1918 (St.bl. no. 493),
493), waarbij de instelling van
van een
eenhandelsregister
handelsregister is geregeld,
geregeld, in
in den
den
trant,
staten
- DuitschDuitschtrant, zooals
zooals dergelijke
dergelijkeregisters
registersreeds
reedssedert
sedertongeveer
ongeveer303oj. j.ininverschillende
verschillende
staten
Oostenrijk, Zwitserland,
Zwitserland, de Scandinavische
Scandinavische Rijken,
Rijken, Spanje,
Spanje, Portugal,
Portugal, de
demeeste
meestestaten
staten
land, Oostenrijk,
van
Z.-Amerika -bestaan
bestaan
doel
hebben,
publiek,
dat
met
eenige
handelszaken
van Z.-Amerika
enen
diedie
tenten
doel
hebben,
hethet
publiek,
dat
met
eenige
handelszaken
aanraking komt,
door de
de voor
voor derden
derden van
van belang
belangzijnde
zijnde
in aanraking
komt, voor
voor bedrog
bedrog en
en schade te behoeden, door
gegevens publiek
publiek te
te maken,
maken,doordat
doordat het
hethandelsregister
handelsregistervoor
vooreen
eenieder
iederkosteloos
kostelooster
terinzage
inzageligt,
ligt,
terwijl
verzoek afschriften
afschriften of
ofuittreksels
uittreksels daaruit
daaruit worden
wordenverstrekt
verstrektdoor
doorde
desecretarissen
secretarissender
der
terwijl op verzoek
Kamers
van Koophandel
Koophandel en
en Fabrieken,
Fabrieken, door
door welke
welke„rechtspersonen"
"rechtspersonen" de
dehandelsregisters
handelsregisters
Kamers van
worden
gehouden. Deze kamers
kamers zijn bij de wet
wet van
van 26
26 Maart
Maart 1920
152) opgericht
opgericht
worden gehouden.
1920 (St.bl. no. 152)
en hare werkzaamheden geregeld. Wel
Wel is
is waar
waar bestonden
bestonden ten
tenonzent
onzentverschillende
verschillendeafzonderlijke
afzonderlijke
registers, zooals van
van akten
akten van
vanoprichting
oprichtingvan
vancoup
coöpver.
ver.ter
tergriffie
griffievan
vande
dekantongerechten,
kantongerechten,der
der
akten
van vennootschap
vennootschap onder
onderfirma
firma en
envan
vanNaaml.
Naam!.Vennootschap
Vennootschap ter
tergriffie
griffie van
van de
derechtrechtakten van
practijk had reeds
reeds lang
lang de
de wenschelijkheid
wenschelijkheiddoen
doengevoelen
gevoelenvan
vaneene
eenealgemeene
algemeene
banken, doch de practijk
regeling, waaraan
thans is voldaan
die thans
thans ook de
de bovengebovengewaaraan thans
voldaan door
door de
de "Handelsregisterwet",
„Handelsregisterwet", die
noemde sspeciale
regelt.
noemde
pe ciale gevallen regelt.
In verband met
met deze
deze wet
wetstaat
staatdie
dievan
van55Juli
Juli 1921 (St.bl. no. 842), de "Handelsnaamwet",
„Handelsnaamwet",
die
den handelsnaam
handelsnaam van
koopman, d.w.z.
van hem,
hem, die
die koopman
koopman isisvolgens
volgens·art.
art. 2 der
die den
van den koopman,
d.w.z. van
Handelsregisterwet, in
zoowel tegen den
den concurrent,
concurrent, die
diezich,
zich,gebruik
gebruik
Handelsregisterwet,
in bescherming
bescherming neemt,
neemt, zoowel
makende
vertrouwen, dat een gevestigde
gevestigde handelsnaam
handelsnaam geniet,
geniet, bevoordeelen
bevoordeelen wil
wil ten
ten
makende van
van het vertrouwen,
nadeele van
van den rechthebbende
rechthebbende op dien naam,
naam, als ook
ook het
het publiek
publiek voor
voor bedrog
bedrog wil
wil behoeden,
behoeden,
nadeele
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gepleegd door
door hem, die,
gepleegd
die, zij
zij het
hetmet
meteene
eenekleine,
kleine,dedeaandacht
aandachtontgaande
ontgaan denaamsverandering,
naamsverandering,
gebruik
bezitten. De
Deop
op20
20Maart
Maart1883
1883
gebruik wil
wil maken
maken van
van de
de bekendheid, welke soliede kooplieden bezitten.
te Parijs
gesloten
„Union
internationale
pour
la
propriété
industrielle",
waarbij
ook
Nederland
Parijs
"Union internationale pour la propriété industrielle", waarbij ook Nederland
zich heeft aangesloten,
aangesloten, verleent
verleent in
in art.
art. 88reeds
reedsinternationale
internationale bescherming,
bescherming, voor
voorzoover
zooverbetreft
betreft
de
contractanten, aan
handelsnaam, doch
bescherming was
was in Nederland
Nederland vóór
vóór de
de
de contractanten,
aan den
den handelsnaam,
doch deze
deze bescherming
wet
1921 onvoldoende
onvoldoende geregeld,
geregeld, wijl
wijl overtredingen
overtredingen slechts
slechts te
te brengen
brengen waren
waren onder
onder de
de
wet van 1921
algemeene
onrechtmatige
daad
- art.
welkeinindedepractijk
practijk
algemeenebepalingen
bepalingender
der
onrechtmatige
daad
art.1401
1401sqq.
sqq.B.W.
B.W.- welke
verre
van
afdoende
waren.
verre
afdoende waren.
een verdrag
verdrag gesloten
gesloten tusschen
tusschen een
eenaantal
aantal staten,
staten, waaronder
waaronder
Op 20 Jan.
Jan. 1914 is te Londen een
ook
Nederland, voor
voor de beveiliging
beveiliging van
van menschenlevens
menschenlevens op
op zee.
zee. De
Deinwerkingtreding
inwerkingtredingvan
van dit
dit
ook Nederland,
was op 1I Juli 1915, is in verband
verband met
met den
denoorlog
oorlogtot
toteen
eennader
nadertetebepalen
bepalen
verdrag, welke bepaald was
tijdstip uitgesteld.
Evenwel is
is tot
tijdstip
uitgesteld. Evenwel
tot uitvoering
uitvoering van
vandit
ditverdrag
verdragvastgesteld
vastgesteldde
de Scheepvaart
Scheepvaart
(Verdrags-)wet van
April 1919
1919(St.bl.
(St.bl.no.
no.151),
151),
welkewetwet
eveneens
nogniet
nietininwerking
werkingisis
(Verdrags-)wet
van 55 April
welke
eveneens
nog
getreden.
levensverzekeringsbedrijf, dat
Het levensverzekeringsbedrijf,
zulk eene
eene groote
groote uitbreiding
uitbreiding heeft
heeft ververdat sedert 1838 zulk
kregen,
art. van het Wetboek
Wetboek van Koophandel
Koophandel geregeld.
geregeld. Deze bebekregen, wordt
wordt slechts
slechts in
in een
een 7-tal art.
palingen zijn
practijk onvoldoende gebleken
gebleken en
en verschillende
verschillende plannen
plannen tot
totmeer
meerafdoende
afdoende
zijn in de practijk
regeling zijn in den
den loop
loopder
derjaren
jaren gemaakt.
gemaakt. Waar
Waar geen
geen dezer
dezerontwer
ontwerpen
uitvoering is
pen nog tot uitvoering
gekomen,
belangen van
rechten op uituitgekomen, terwijl
terwijl het
het toch
toch dringend
dringend gewenscht
gewenscht bleek
bleek de
de belangen
van hen, die rechten
keeringen kunnen doen gelden op meer afdoende wijze te beschermen
beschermen dan
dan de
de Faillissementswet
Faillissementswet
695) voorzieningen
voorzieningen getroffen
getroffen ten
ten
dit zoude
zoude doen,
doen, zijn
zijn bij
bij wet
wet van
van 20 April 1921 (St.bl. no. 695)
toeaanzien
redelijkerwijze te
aanzien van
van die
die Levensverz. Mijen, van welke redelijkerwijze
te voorzien
voorzien is,
is, dat
dat zij
zij in de toekomst
hare verplichtingen
verplichtingen kunnen
kunnen voldoen. De
Demoeilijke
moeilijke toestand,
toestand,waarin
waarin ververkomst niet aan alle hare
schillende dier Mijen
Mijen zijn
zijn komen
komen te
te verkeeren
verkeeren tengevolge der
der heerschende
heerschende inzinking,
inzinking, en
en door
door
den stand
stand van
van buitenlandsche
buitenlandsche fondsen
fondsen en betalingsmiddelen,
betalingsmiddelen, heeft
heeft aan
aan het
het tot
totstand
standkomen
komen
Het aan
aan deze
deze wet
wetten
tengrondslag
grondslagliggende
liggendedenkbeeld
denkbeeldis,is,om
om
dezer
den doorslag
doorslag gegeven.
gegeven. Het
dezer wet den
door eene regeling, analoog
analoog aan
aan de
duur de
de mogelijkmogelijkde surséance
surséance van
van betaling,
betaling, de
de Mijen op den duur
der verzekerden
verzekerden te
voldoen. NietNietverschaffen aan
aan hare
hare verplichtingen
verplichtingen ten
heid te verschaffen
ten opzichte
opzichte der
te voldoen.
zal binnen
binnenniet
niettetelangen
langentijd
tijdeen
eenalgeheele
algeheeleregeling
regelingbij
bijde
dewet
wetvan
vanhet
hetlevensverzekelevensverzeketemin zal
ringsbedrijf niet achterwege
achterwege kunnen
kunnen blijven.
blijven.
ringsbedrijf
Betreffende
Betreffende de
de boekhouding door
doorkooplieden
kooplieden en de
de bewijskracht,
bewijskracht, toegekend aan
aan hunne
hunne
schrifturen,
Mei 1922
1922 (St.bl.
(St.bl.no.
no.246)
246)eene
eeneuitbreiding
uitbreidinggegeven
gegevenaan
aande
de
schrifturen, isis door
door de
de wet van 55 Mei
van het Wetboek
Wetboek van
van Koophandel,
Koophandel, terwijl
terwijl door
door eene
eene wet
wet van
van denzelfden
denzelfden
verouderde bepalingen van
datum
datum (St.bl. no. 247),
247), de
de op
op de
de makelaardij
makelaardij betrekkelijke
~etrekkelijke artikelen
door eene
eene
artikelen zijn
zijn vervangen door
meer moderne
moderne regeling,
regeling, waarbij
waarbij de tot
tot nog
nogtoe
toebestaande
bestaandeaanstelling
aanstellingdoor
doorhet
het„plaatselijk
"plaatselijk
meer
bestuur" wordt
wordt afgeschaft
afgeschaft en tevens
tevens de
debewijskracht
bewijskracht hunner
hunner boekhouding
boekhoudingaan
aanhet
hetoordeel
oordeel
bestuur"
rechter wordt
wordt overgelaten.
overgelaten.
van den rechter
,

Overgaande
Overgaande van het Civiele Recht
Recht naar het Strafrecht,
Strafrecht, vinden wij
wij daar
daar op twee
twee punten
ginselen verwezenlijkt,
de nieuwere be
bepalingen betreffende
betreffende het
het straffen
straffen van
van jeugdige
jeugdige
beginselen
verwezenlijkt, n.l. de bepalingen
personen
en
de
voorwaardelijke
personen
voorwaardelijke veroordeeling.
veroordeeling. Daarnaast
Daarnaast zijn een aantal
aantal aanvullingen
aanvullingen en wijziwijzigingen van het Wetboek van Strafrecht
Strafrecht tot stand gekomen, die bf
àf haar ontstaan danken
danken aan
aan
bijzondere
bijzondere gebeurtenissen
gebeurtenissen in het
het economische
economische en staatkundige
staatkundige leven
leven van
van den
den laatsten
laatsten tijd,
tijd,
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elementen, die
die in
inden
denloop
loopder
dertijden
tijdenzich
zichals
alsmin
minofofmeer
meerhinderlijk
hinderlijkhebben
hebben
dan wel dienen om elementen,
doen
bij de
de bestrijding
bestrijding der
der criminaliteit,
criminaliteit, weg
weg te
te nemen.
nemen.
doen gevoelen bij
In aansluiting
aansluiting aan
aan hetgeen
hetgeen dienaangaande
dienaangaande hierboven
hierboven gezegd is
is met
met betrekking
betrekking tot
tot de
de
z.g. „Kinderwetten"
"Kinderwetten" moeten
moeten ook
ook de
de bepalingen
bepalingen beschouwd
beschouwd worden,
worden, welke
welke door
door de
dewet
wetvan
van
12 Febr.
Febr. 1901
1901 (St.bl.
(St.bl. no.
no.63)
63)zijn
zijnvastgesteld
vastgesteldmet
metbetrekking
betrekkingtot
totdedeininstrafrechtelijken
strafrechtelijkenzin
zin
minderjarigen. Vóór het tot stand komen
Dec. 1905
1905 in
in werking
werking is
is getreden,
getreden,
minderjarigen.
komen dezer
dezer wet,
wet, welke
welke op
op 1i Dec.
der beklaagden.
beklaagden. Een
Een kind,
kind,
werd
beperkte mate
mate rekening
rekening gehouden
leeftijd der
werd slechts
slechts in beperkte
gehouden met den leeftijd
IQ j.
j. nog
nog niet
niethad
hadbereikt,
bereikt,kon
kon niet
nietstrafrechtelijk
strafrechtelijkworden
wordenvervolgd,
vervolgd,tusschen
tusschen
dat den leeftijd
leeftijd van
van 10
IQ
onderzoek in te
te stellen
stellen naar
naar de
de vraag,
vraag, of
of het
het kind
kind al
al dan
dan
10 en 16 j. was de rechter verplicht een onderzoek
met oordeel
oordeel des
des onderscheids
onderscheidshad
hadgehandeld;
gehandeld;werd
werddeze
dezevraag
vraagbevestigend
bevestigendbeantwoord,
beantwoord,
niet met
het algemeen,
algemeen, de
de gewone
gewonestraffen
straffen voor
voor volwassenen
volwassenen toegepast.
toegepast. Reeds
Reeds lang
langvóór
vóór
zoo werden, in het
1901
had
zich
de
overtuiging
gevestigd,
dat
de
bestaande
regeling
ten
eenen
male
onvoldoende
1901 had
gevestigd, dat de bestaande regeling ten eenen male onvoldoende
was
dat den
den rechter
rechter veel
veel grootere
grootere vrijheid
vrijheid diende te
te worden
worden gegeven
gegeven in
in het
hetbepalen
bepalender
der
was en dat
maatregelen, die
dat zich
zich tegen
tegen de
de wet
wetheeft
heeftvergrepen,
vergrepen,moeten
moetenworden
wordentoegepast.
toegepast.
maatregelen,
die op het kind, dat
leeftijdsgrens, beneden
beneden welke
welke een
een kind
kindstrafrechtelijk
strafrechtelijk kan
kan worden
worden aansprakelijk
aansprakelijk gesteld,
gesteld,
De leeftijdsgrens,
is thans
thans vervallen;
vervallen; de vraag
vraag naar
naar het al- of
ofniet
nietaanwezig
aanwezig zijn
zijn van
vanoordeel
oordeeldes
desonderscheids
onderscheids
tot den
den leeftijd
leeftijd van
van 18
18j.j.gelden
geldenbijzondere
bijzonderebepalingen
bepalingenomtrent
omtrentdede
wordt niet meer
meer gesteld;
gesteld; tot
wordt
straffen,
bereiken van den 16
16 j.j. leeftijd,
leeftijd,
straffen, terwijl
terwijl een
een kind
kind ter
ter zake
zake van
van een
een feit, begaan vóór het bereiken
zonder
straf kan
kan worden
worden teruggegeven
teruggegeven aan
aan ouders
oudersofofvoogd.
voogd.Daarnaast
Daarnaast
zonder toepassing van eenige straf
soorten van
van straffen,
straffen, die
kunnen worden
worden opgelegd. Nieuw
Nieuw
is eene
eene wijziging
wijziging gekomen
gekomen in de
de soorten
die kunnen
toegevoegd zijn
straf van
van plaatsing
plaatsing in
in eene
eenetuchtschool
tuchtschool en
envan
vanberisping
berispingvoor
voorpersonen
personen
toegevoegd
zijn de straf
18j.j.leeftijd.
leeftijd.Gevangenisstraf
Gevangenisstrafkan
kangegeven
gegevenworden
wordenaan
aanminderjarigen
minderjarigenboven
boven16
16j.,j.,
den 18
beneden den
18e j.j. geene
geene hechtenishechtenistot het
het 18e
die als volwassenen kunnen worden behandeld, behalve dat hun, tot
anderbestaan
bestaannog
nogeen
eenaantal
aantalbepalingen,
bepalingen,wier
wier
straf mag
mag worden
wordenopgelegd.
opgelegd.Betreffende
Betreffendeeen
eenenenander
mededeeling hier
zou voeren.
voeren. Vastgesteld
Vastgesteldmag
magworden,
worden, dat
dathet
hetnieuwe
nieuwestelsel
stelselvoldaan
voldaan
mededeeling
hier te ver zou
pogingen zijn
zijn aangewend,
aangewend, om
om tot
tot verandering
verandering te
te komen.
komen.
heeft, ook hieruit blijkende, dat geene pogingen
Een
groot aantal
aantal vereenigingen,
vereenigingen, werkzaam
jeugd, wijdt
wijdt in
inmeerdere
meerdere ofof
Een groot
werkzaamten
tenbate
bate der
der jeugd,
mindere
hare aandacht
aandacht aan
aandedeopvoeding
opvoeding
van
jeugdige
misdadigers;dede
voornaamste
mindere mate
mate hare
van
jeugdige
misdadigers;
voornaamste
Juventute", welker
dezer Ver.
Ver. is
is het
hetNederlandsch
NederlandschVerbond
Verbondder
derVereenigingen
Vereenigingen „Pro
..Pro juventute",
dezer
plaatselijke vereenigingen
doel hebben
hebben het
hetbestrijden
bestrijden van
van de
decriminaliteit
criminaliteitvan
vanjeugdige
jeugdige
plaatselijke
vereenigingen ten doel
personen.
.

Een geheel
geheel nieuw
nieuwsysteem
systeemheeft
heeftininons
onsstrafstelsel
strafstelselzijn
zijnintrede
intredegedaan
gedaandoor
doorhet
hetinstituut
instituut
der voorwaardelijke
veroordeeling, ingevoerd door
door de
de wet
wetvan
van12
12Juni
Juni 1915
19I5 (St.bl.
(St.bl.no.
no.247)
247) voorwaardelijke veroordeeling,
voor militairen
13-20van
vanhet
hetWetboek
Wetboekvan
van Militair
Militair Strafrecht
waarbij
voor
militairen geregeld
geregeldin
in de
de art.
art. 13-20
Strafrecht- waarbij
ruimere bepalingen zijn vastgesteld
vastgesteld met
met betrekking
betrekking tot
tot de
debetaling
betalingvan
vangeldboeten
geldboetenenen
tevens ruimere
de voorwaardelijke
voorwaardelijke invrijheidstelling.
invrijheidstelling. Door
Door de
devoorwaardelijke
voorwaardelijke bestraffing
bestraffing hoopt
hoopt men
mentete
tot de
voorkomen, dat hij, die struikelde, niet
niet voor
voor goed
goedtot
totde
demisdadigers
misdadigerszal
zalgaan
gaanbehooren,
behooren,maar,
maar,
voorkomen,
dank zij
waarschuwing en de
de gedurende
gedurende den
denproeftijd
proeftijd boven
bovenzijn
zijnhoofd
hoofdhangende
hangende
dank
zij de ernstige waarschuwing
zal blijven,
blijven, terwijl
terwijl voor
voor de
de maatschappij
maatschappij eene krachtige
krachtige bescherming
bescherming is
is gelegen
gelegen
straf, op de been zal
de preventieve
preventieve werking,
werking, die
dieeene
eenevoorwaardelijke
voorwaardelijke veroordeeling
veroordeeling heeft.
heeft. Ook
Ookbiedt
biedtdede wijze
wijze
in de
van straffen
straffen een welkom
welkom correctief
correctief tegen het
het harde,
harde, gelegen
gelegen in
inhet
hetmoeten
moetenstraffen
straffenvan
vaneen
een
van
overtreder
terwijl de schuld
schuld eigenlijk
eigenlijk elders
elders ligt.
ligt. Bovendien
Bovendiengaat
gaat eene
eene
overtreder om
om formeele
formeele redenen,
redenen, terwijl
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opvoedende kracht
krachtuit
uitvan
vande
devoorwaardelijke
voorwaardelijkeveroordeeling
veroordeelingdoordat
doordatde
derechter
rechterde
debevoegdheid
bevoegdheid
opvoedende
om verschillende
verschillende voorwaarden
voorwaarden te stellen,
stellen, welker
welker niet-nakoming
niet-nakoming gedurende
gedurende den
denproeftijd,
proeftijd,
heeft om
der straf
straf kan
kan tengevolge
tengevolge hebben.
hebben. Om
Om hulp
hulpen
ensteun
steunteteverleenen
verleeneninindeze
dezegevallen
gevallen
de executie der
is te
te achten
achteninineen
eengroot
grootaantal
aantalgevallen
gevallenvan
vanvoorwaarvoorwaarorganisatie, die
die onmisbaar
onmisbaar is
bestaat eene organisatie,
Reclasseering. Deze
veroordeeling,n.l.
n.l.dedeambtenaren
ambtenarenenenagenten
agentenvan
vandedeambtenaren
ambtenaren der Reclasseering.
delijke veroordeeling,
13 Dec.
Dec. 1915,
Ig15, sedert
sedert gewijzigd
gewijzigd in
in 1920,
Ig~O, welke
welke ReclasReclasis thans
thans geregeld
geregeld bij
bij K.B. van 13
instelling is
veel ruimer
ruimer veld
veldbestrijkt
bestrijktdan
danalleen
alleenhulp
hulpteteverleenen
verleenenaan
aanvoorwaardelijk
voorwaardelijk
seeringsregeling een veel
maar in het
het algemeen
algemeenaangeeft
aangeeftop
opwelke
welkewijze,
wijze,hetzij
hetzijdoor
doorrechtstreeksche
rechtstreekscheoveroververoordeelden, maar
dan wel
wel door
door particuliere
particuliere werkzaamheid,
werkzaamheid, door den Staat
Staat gesteund,
gesteund, degenen,
degenen,
heidsbemoeiing dan
op eenige
eenige wijze
wijze met
metde
deJustitie
Justitieininaanraking
aanraking zijn
zijn gekomen,
gekomen, weder
weder tot
tothet
hetnormale
normaleleven
leven
die op
kunnen worden
worden teruggebracht
teruggebracht dan
daarvoor behouden.
Centraal College
College voor
voor de
de
kunnen
dan wel
wel daarvoor
behouden. Een Centraal
Rec1asseering
houdt
een
algemeen
toezicht
op
den
rec1asseeringsarbeid
der
instellingen
en
Reclasseering houdt een algemeen toezicht op den reclasseeringsarbeid der instellingen en
den Minister
Ministervan
vanJustitie
Justitievan
vanadvies.
advies.DeDe
rec1asseeringsambtenaren zijn
zijn ook
ook de
de aanaandient den
reclasseeringsambtenaren
gewezen personen,
personen, om
rechter voor
voor te
te lichten,
lichten,ininhoeverre
hoeverreeene
eene
voorwaardelijkeververgewezen
om den
den rechter
voorwaardelijke
gewenscht is
is te
te achten.
achten.
oordeeling gewenscht
Eene belangrijke
belangrijke uitbreiding
uitbreiding is tevens
tevens gegeven
gegevenaan
aanhet
hetinstituut
instituutder
dervoorwaardelijke
voorwaardelijke
waaromtrent het Centraal
Centraal College
College voor
voor de
deReclasseering
Rec1asseeringden
denMinister
Ministervan
van
invrijheidstelling, waaromtrent
Justitie voor
voor ieder
iedergeval
gevalvoorlicht.
voorlicht.Ook
Ook
hier
wordt
voorwaardelijk
vrijgelateneeen
een
Justitie
hier
wordt
denden
voorwaardelijk
vrijgelatene
metbepaalde
bepaaldevoorwaarden
voorwaarden waaraan
waaraan moet
moet worden
wordenvoldaan.
voldaan.
proeftijd gegeven met
In hoeverre
hoeverre deze
deze be
beide
op den
den duur
duur tot
totheil
heilder
dersamenleving
samenlevingkunnen
kunnenstrekstrekide instellingen op
ken, zal voornamelijk
voornamelijk afhangen
wijze, waarop
waarop de rechterlijke
rechterlijke macht
macht van de
de haar
haar gegeken,
afhangen van
van de
de wijze,
gebruik zal maken,
maken, waarbij
waarbij niet
de eerste
eerste plaats
plaats medelijden
medelijden met
metden
den
schonken gelegenheid gebruik
niet in de
overtreder den doorslag zal mogen
mogen geven,
geven,maar
maar het
hetbelang
belangder
dermaatschappij,
maatschappij,waarbij
waarbij niet
nietmag
mag
overtreder
worden vergeten,
vergeten, dat de straf
straf ook
ook een
een preventief
preventief element
element bevat,
bevat, dat
datniet
nietgeheel
geheelmag
magworden
worden
worden
te worden
worden gewaakt,
gewaakt, dat
dat de
de meening
meening post
postvatte,
vatte,dat
datmen
men
weggenomen. Vooral
weggenomen.
Vooral dient
dient er
er tegen te
minstens éénmaal
éénmaal een
een strafbaar
strafbaar feit mag
mag plegen
plegenalvorens
alvorensonvoorwaardelijk
onvoorwaardelijk gestraft
gestraft tete worden.
worden.
Voor
reeds thans
thans een overzicht mogelijk
mogelijk is, moet
moet gezegd
gezegd worden,
worden, dat
dat deze
dezevrees
vreesniet
niet
Voor zoover
zoover reeds
geheel
zonder
reden
van
bestaan
is.
geheel
van bestaan is.
In
het Wetboek
Wetboekvan
vanStrafrecht
Strafrecht
aantal
aanvullingenenenwijzigingen
W1JZlgmgenvan
van
In het
zijnzijn
eeneen
aantal
aanvullingen
mindere
hoewelgeenszins
geenszinsvan
vangeringé
geringebeteekenis
- beteekenis
sedert
18g8
aangebracht,die,
die,hoewel
hoewel
mindere-hoewel
sedert
1898
aangebracht,
niet de
de hoofdbeginselen
hoofdbeginselen rakende,
rakende, toch
tochder
dervermelding
vermeldingwaard
waard zijn.
zijn.
Ter voorkoming
voorkoming van
van spoorwegstakingen,
spoorwegstakingen, zooals
het voorjaar
voorjaar 1903,
Ig03, zijn
zijn bij
bij de
dewet
wet
zooals in het
van II I April
April 1903
Ig03 (St.bl.
(St.bl. no.
no.103)
103)33artikelen
artikelen na
na art.
art. 358
358toegevoegd,
toegevoegd, ten
tendoel
doelhebbende
hebbende de
de
geregelde
spoorwegpersoneel te verzekeren. Eene uitbreiding
uitbreiding is
is gegeven
gegeven
geregelde dienstvervulling door spoorwegpersoneel
in dien zin,
zin, dat
dat alle
alle ambtenaren
ambtenaren in
in de
deomschrijving
omschrijving zijn
zijn opgenomen,
opgenomen,die
diealzoo
alzoostrafbaar
strafbaar zijn,
zijn,
wanneer zij
nalaten
of,
op
wettig
gegeven
last,
weigeren
werkzaamheden
te
verrichten,
waartoe
zij
op wettig gegeven last, weigeren werkzaamheden te verrichten, waartoe
zij
uitdrukkelijk of uit kracht
kracht hunner dienstbetrekking
dienstbetrekking hebben verbonden. Door
Door dezelfde
dezelfde
zij zich uitdrukkelijk
wet is eene
art.
eene uitbreiding
uitbreiding gegeven
gegeven aan
aanhet
hetartikel,
artikel,gericht
gerichttegen
tegenden
dendwang
dwang(art.
(art.284)
284)en
en in art.
426bis eene bepaling
bepaling tegen
tegen handelingen,
handelingen,waardoor
waardoor bij
bij werkstaking
werkstaking de
de vrijheid
vrijheid der
derniet-stakenniet-staken„hinZ.g. "hinden of de
de veiligheid
veiligheid van
van werkgevers
werkgevers of
ofwerklieden
werklieden kunnen
kunnen worden
worden belemmerd,
belemmerd, het
hetz.g.
„stakingswet" in de
derlijk volgen".
volgen". Het is bekend,
bekend, hoe
hoe de
de regeering
regeering bij
bij de
de behandeling
behandeling dezer
dezer "stakingswet"
Staten-Generaal
ruil voor
voor de
de verminderde
verminderde vrijheid
vrijheid van
van
Staten-Generaal de
de verzekering
verzekering heeft
heeft gegeven
gegeven om, in ruil
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het spoorwegpersoneel
spoorwegpersoneel te zullen zorg
zorg dragen,
dragen, dat
dat aan
aan dit
dit personeel
personeel steeds
steedszoodanig
zoodanigloon
loonzal
zal
uitgekeerd en
en zoodanige
zoodanige arbeidsvoorwaarden
arbeidsvoorwaarden zullen
zul1en worden vastgesteld,
vastgesteld, dat
dat om
omeconoeconoworden uitgekeerd
mische redenen
redenen geene
geene staking
staking behoeft
behoeftteteworden
wordenaangevangen.
aangevangen.Op
Opdeze
dezeverzekering
verzekeringwordt
wordt
mische
nog steeds
steeds teruggekomen
teruggekomen door
doorde
deleiders
leidersder
derspoorwegorganisaties,
spoorwegorganisaties,zoo
zoovaak
vaakdedearbeidsvoorarbeidsvoorwaarden hunner
Onjuist is te achten
achten hun streven, om op
op deze
deze wijze
wijze
waarden
hunner leden
leden worden
worden besproken.
besproken. Onjuist
trachten eene
eene economische
economische uitzonderingspositie
uitzonderingspositie in
in tetenemen.
nemen.
te trachten
de genoemde
genoemde artikelen
artikelen in
in den
den zomer
zomer van
van 1922
1922 eene krachtige
krachtige rem zijn
z;ijn geweest, om
om
Dat de
overijld stakingsbesluit
stakingsbesluit te
te voorkomen,
voorkomen, mag
mag wel
welals
alsvaststaande
vaststaande worden
worden aangenomen.
aangenomen.
een overijld
onzedelijkheiá~
eindeeene
eenebetere
beterebestrijding
bestrijdingvan
vanverschillende
verschillendevormen,
vormen,waarin
waarinde
de onzedelijkheid,
Ten einde
vooral in den
den laatsten
laatsten tijd,
tijd, tot
totuiting
uitingkomt,
komt,mogelijk
mogelijktetemaken,
maken,zijn
zijnenkele
enkeleartikelen
artikelenaan
aanhet
het
vooral
Strafrecht toegevoegd en
en sommige
sommige eenigszins
eenigszinsgewijzigd,
gewijzigd,terwijl
terwijlbij
bijdezelfde
dezelfdewet
wet
Wetboek van Strafrecht
20 Mei 1911
19II St.bl.
St.bI. no.
no. 130)
130) aan
aan de
de justitie
justitie en
en politie
politie ruimere
ruimere bevoegdheden
bevoegdheden worden
toeworden toe(van 20
einde de
deopsporing
opsporingvan
vanzoodanige
zoodanigewetsovertredingen
wetsovertredingentetevergemakkelijken.
vergemakkelijken.StrafStrafgekend, ten einde
baar gesteld is de handel
handel in
in zedekwetsende
zedekwetsende artikelen;
artikelen; de
de handhaving
handhavingdezer
dezerbepaling
bepalingheeft
heeftreeds
reeds
baar
meermalen aanleiding
tot moeilijkheden,
moeilijkheden, daar
daar de
degrens
grenstusschen
tusschenkunstvoorwerpen
kunstvoorwerpen
meermalen
aanleiding gegeven tot
afbeeldingen van
van pornografischen
pornografischen aard
aard vaak
vaak niet
niet gemakkelijk
gemakkelijk is
is te
te trekken,
trekken, terwijl
terwijl de
de lagere
lagere
en afbeeldingen
politiebeambten dikwijls
weinig tact
tact te
te bezitten.
bezitten.In
Inden
denlaatsten
laatstentijd
tijdzijn
zijndeze
deze
politiebeambten
dikwijls toonden in deze weinig
klachten niet meer
meer vernomen.
vernomen. Verder
Verder zijn
zijn strafbaar
strafbaar gesteld
gesteld de
de tegennatuurlijke
tegennatuurlijke ontucht,
ontucht,het
het
klachten
de handel
handel in
in vrouwen,
vrouwen, het
het voordeel
voordeel trekken
trekken uit de
de ontucht
ontucht
houden van huizen van ontucht en de
eener vrouw
vrouw (souteneurs),
(souteneurs), de verspreiding
verspreiding van middelen
middelen tot
tot opwekking
opwekking van
van abortus.
abortus. Meer
Meer
eener
z;ijn gemaakt
gemaakt tegen het gelegenheid geven tot hazardspel;
hazardspel; zoo zijn
z;ijn o.a.
o.a. de
de
afdoende bepalingen zijn
afdoende
bezoekers
inrichtingen, waar
waar gelegenheid
gelegenheid tot
tothazardspel
hazardspel gegeven
gegevenwordt,
wordt,strafrechtelijk
strafrechtelijk
zoekers van inrichtingen,
be
vervolgbaar geworden.
•
vervolgbaar
Ten einde
einde het
het steeds
steeds meer
meervoortwoekerende
voortwoekerende kwaad
kwaad der
der heling - de meeste
meeste diefstallen
diefstal1en
zouden niet plaats
plaats hebben,
hebben, wanneer
wanneer de
deopkoopers
opkoopers niet
nietbestonden
bestonden - meer
meer doeltreffend
doeltreffend te
te
zouden
kunnen bestrijden,
Juni 1919 (St.bl.
(St. bI. no.
no. 3i
3II)
terzake
zakevoorzieningen
voorzieningen gegekunnen
bestrijden, z;ijn
zijn bij
bij de
de wet
wet van
van 7 Juni
i) ter
troffen.
Al1ereerst is
eene ruime
ruime omschrijving
omschrijving gegeven
gegeven van
van het
hetbegrip
begrip "opkoopen",
troffen. Allereerst
is eene
„opkoopen", terwijl
daarnaast
handelingen van helers
helers omvattende
omvattende opsomming
opsomming isis gegeven,
gegeven,zoodat
zood atthans
thans
daarnaast eene
eene al1e
alle handelingen
reeds
vervoeren van
van door
doormisdrijf
misdrijfverkregen
verkregengoederen
goederentot
totstrafvervolging
strafvervolgingkan
kanaanleiding
aanleiding
reeds het vervoeren
geven. De
De bepalingen
bepalingen ten
ten opzichte
opzichte der
derlieden,
lieden,die
diegewoonlijk
gewoonlijkals
alsopkoopers
opkoopers van
van gestolen
gestolen goegoederen
zijn aanzienlijk
aanzienlijk uitgebreid en scherp
scherp omlijnd
omlijnd beschreven,
beschreven, zoodat
zoodat de
de politie
politie
deren dienst doen, zijn
thans
heeft om
omtegen
tegenvan
vanheling
helingverdachte
verdachte personen eene strafvervolging
thans voldoende middelen heeft
in te
te leiden.
leiden. De
Debewijsconstructie
bewijsconstructievoor
voorden
denrechter
rechterisisvaak
vaakmoeilijk
moeilijkgebleven.
gebleven.
De pogingen
pogingen om
om het
hetwettig
wettiggezag
gezagteteondermijnen,
ondermijnen,door
doorcommunistische
communistische en
enanarchisanarchistische elementen sedert 1918
1918 telkens
telkens weer
weer op
op touw
touwgezet,
gezet,deden
dedendedenoodzakelijkheid
noodzakelijkheidgeboren
geboren
worden
om
door
aanvulling
der
bestaande
strafrechtelijke
bepalingen,
die
ten
doel
hebben
worden
door aanvulling der bestaande strafrechtelijke bepalingen,
ten doel hebben
om de veiligheid
veiligheid van
van den
denstaat
staat en
ende
deopenbare
openbareorde
ordetetewaarborgen,
waarborgen,aan
aandit
ditbedrijf
bedrijfeen
eeneinde
einde
te maken, hetgeen des
des te
te meer
meerklemmend
klemmendwerd,
werd,toen
toentelkens
telkensweer
weerbleek
bleekvan
vanverstandhouding
verstandhouding
met buitenlandsche
buitenlandsche communisten,
communisten, die fondsen
fondsen ter
ter beschikking
beschikking stelden
stelden van
vanhunne
hunnevrienden
vrienden
al1een der
der communisten,
communisten, maar
maar ook der sociasociahier
Niettegenstaande het verzet,
verzet, niet
niet alleen
hier te
te lande. Niettegenstaande
listen, die eene
eene uitbreiding
uitbreiding der
der artikelen
artikelen tegen
tegen opruiing,
opruiing,welke
welke door
doorde
deruime
ruimeredactie,
redactie,hun
hun
de wet van
van 28 Juli
tot nog toe weinig gehinderd hadden, vreesden, kwam
kwam de
Juli 1920 (St.bl.
(St.bI. no.
no. 619)
619)

543

nadere voorzieningen
houdende nadere
voorzzemngen tot
tot bestrijding
van revolutionnaire
revolutionnairewoelingen
woelingen tot
stand, die
tot stand,
bestrijding van
allereerst door
door invoeging
invoeging van een nieuw
allereerst
nieuw artikel
artikel in
in het
het Wetboek
Wetboekvan
vanStrafrecht,
Strafrecht,dat
datde
deverstandverstandhouding met in het
invo~ring van
van middelen
middelen
houding
het buitenland
buitenland gevestigde
gevestigde personen
personen of lichamen,
lichamen, de
de invoering
tot
steun
aan
revolutionnaire
plannen
of
het
bewaren
van
zulke
middelen,
tot
aan revolutionnaire plannen
het bewaren van zulke middelen, strafbaar
strafbaar stelt
stelt en
en
-daarnaast,
gerichte artikel,
artikel, een
een krachtig
krachtig middel
middel
daarnaast, dooreene
door eenebetere
betere redactie
redactie van
van het
het tegen opruiing gerichte
tot
bestrijding van
voor de veiligheid
veiligheid van
van den
den Staat
Staat gevaarlijke
gevaarlijke practijken
practijken verleent.
wet
tot bestrijding
van voor
verleent. De wet
hebben.
schijnt, voorloopig
voorloopig althans,
althans, eene voldoende
voldoende preventieve
preventieve werking
werking tete hebben.
vermelden, dat in 1911
19II een
een artikel
artikel isis vastgesteld,
vastgesteld, om
omde
de
Wanneer
Wanneer wij
wij ten
ten slotte
slotte nog vermelden,
naleving der Conventie van Genève
Genève van
van 66 Juli
Juli 1906
1906voor
voorde
deverbetering
verbeteringvan
vanhet
hetlot
lotder
derzieken
zieken
en gewonden
gewonden in
in de
de legers
legers te
te velde,
velde,teteverzekeren;
verzekeren; in
in1912,
1912,ininverband
verbandmet
metde
denieuwe
nieuweregeling
regeling
in 1914
1914een
eenartikel
artikel isis toegevoegd
toegevoegd
van
auteursrecht, enkele
enkele veranderingen
veranderingen zijn
zijn aangebracht;
aangebracht; in
van het auteursrecht,
2e Vredesconferentie,
Vredesconferentie, voor
voor zoover
zoover betreft
betreft de
de toepassing
toepassing op
opden
denzeeoorlog
zeeoorlogder
der
tengevolge
tengevolge der 2e
beginselen van
van het
het verdrag
verdrag van Genève; in 1915
1915 de
de oneerlijke
oneerlijke mededinging
mededingingisisstrafbaar
strafbaar gesteld;
gesteld;
in 192o
1920 eene betere
betere bescherming
bescherming der
der dieren
dieren tegen
tegen mishandeling
mishandelingisistot
totstand
standgekomen,
gekomen,zoo
zoozijn
zijn
de voornaamste
Wetboek van
van Strafrecht
Strafrecht in de
de laatste
laatste 25
25 jaren
jaren heeft
heeft onderonder.de
voornaamste wijzigingen,
wijzigingen, die het Wetboek
gaan, besproken.
gaan,
besproken.
,

Met betrekking
betrekking tot het
het strafvorJenngsrecht
laatste jaren
jaren van
van groote
groote beteekenis
beteekenis
straf vorderingsrecht zijn
zijn de laatste
geweest. Niet
Niet alleen
alleen toch
toch zijn
zijnbelangrijke
belangrijke veranderingen
vc:randeringen tot
tot stand
stand gekomen
gekomen in
inhet
hetvigeerende
vigeerende
Wetboek
gereed om
0111 het
het bestaande
bestaande
maar een
een geheel nieuw Wetboek ligt gereed
Wetboek van
van Strafvordering, maar
laatste te
te wijden,
wijden, dient
dienteen
eenoverzicht
overzicht
te vervangen.
vervangen. Alvorens
Alvorens eene korte
korte bespreking
bespreking aan
aan dit laatste
te worden
worden gegeven
gegeven van
van het
hetnog
noggeldende
geldenderecht,
recht,voor
voorzoover
zooverdaarin
daarinnieuwe
nieuwebeginselen
beginselenzijn
zijntot
tot
uiting gekomen.
gekomen. Afgezien
Mgezien van
van een
eenaantal
aantal wijzigingen,
wijzigingen, verband
verband houdende
houdende met
metreeds
reedsvroeger
vroeger
besproken wetten,
Kinderwetten,
bestrijding
derzedeloosheid,
zedeloosheid,dedevoorwaarvoorwaarbesproken
wetten, -de de
Kinderwetten,
dede
wetwet
terter
bestrijding
der
veroordeeling en de
de voorwaardelijke
voorwaardelijke invrijheidstelling,
invrijheidstelling, de krachtiger
krachtiger bestrijding
bestrijding der
der
delijke veroordeeling
heling en de invoering van
ook
het
Wetboekvan
vanStrafvordering
Strafvordering
van den
den kinderrechter,
kinderrechter,- enen
diedie
ook
inin
het
Wetboek
er ééène
een geheel
geheel
of meer
meer beteekenende
beteekenende veranderingen
veranderingen hebben
hebben aangebracht,
aangebracht, is er
min of
,,ine wet,
wet, die een
n.1. de vereenvoudigde
vereenvoudigde rechtspleging
rechtsplegin~inin
systeem in
in onze
onzestrafprocedure
strafprocedure heeft
heeft ingevoerd,
ingevoerd, n.l.
nieuw systeem
lichte strafzaken
(wet van
van 5 Juli
Juli 1921.
192I. St.bl.
St.bl.no.
no.833).
833).Ter
Termeerdere
meerderevoorkoming
voorkomingvan
van strafstrafstrafzaken (wet
vervolgingen is
thans, mits op
op de
de overtreding
overtreding geene
geene andere
andere hoofdstraf
hoofdstraf is
is gesteld
gesteld dan
dan boete,
boete,
vervolgingen
is thans,
Openbaar Ministerie
gegeven om
omtete bepalen,
bepalen,onder
onderwelke
welkevoorwaarden,
voorwaarden,
aan het Openbaar
Ministerie de bevoegdheid gegeven
betalen eener
eener boete, welke
welke niet
niet hooger
hooger mag
mag zijn
zijn dan
dan het
het maximum
maximum op
opde
de
bestaande in
bestaande
in het betalen
in hiervoor
hiervoor in
inde
determen
termenvallende
vallendevoorwerpen,
voorwerpen,van
van
<overtreding
c.q. uitlevering
uitlevering der
der in
overtreding gesteld en c.q.
zijn
- alalzijn
vervolging wordt
wordt afgezien.
afgezien. Door
Door de
de auditeurs-militair
auditeurs-militairenenden
denAdvocaat-Fiscaal
Advocaat-Fiscaalwordt
wordt
.deze autoriteiten
gelijke
wijzeten
tenaanzien
aanzienvan
vanmilitairen
militairen gehandeld.
gehandeld.
,deze
autoriteiten niet in de wet genoemdgenoemd opop
gelijke
wijze
Verwacht mag worden
wanneer dit stelsel van berechting
berechting tot
tot het
het volksbewustzijn
volksbewustzijn zal
zalzijn
zijn
Verwacht
worden dat,
dat, wanneer
.doorgedrongen,
een belangrijke
belangrijke vermindering
vermindering van
vankantongerechtzaken
kantongerechtzaken hiervan
hiervan het
hetgevolg
gevolgzal
zal
doorgedrongen, een
Het oude
oudeartikel
artikel74
74van
vanhet
hetWetboek
Wetboek
van
Strafrecht,
inhoudendedat,
dat,om
omvervolging
vervolging
zijn. Het
van
Strafrecht,
inhoudende
te voorkomen,
voorkomen, het
boete moest
moest worden
worden betaald,
betaald, is
is vrijwel
vrijwel steeds
steeds eene
eenedoode
doode
het maximum
maximum der
der boete
letter gebleven.
gebleven.
Voor de gevallen,
gevallen, dat
dat niet
niet op
opdeze
dezewijze,
wijze,buiten
buitenstrafvervolging
strafvervolging om,
om, eene
eenezaak
zaakkan
kan
Voor
worden
afgedaan,
of
van
de
gegeven
bevoegdheid
door
den
overtreder
geen
gebruik
wordt
worden afgedaan, van de gegeven bevoegdheid door den overtreder geen gebruik wordt
gemaakt is,
is, ter
tersnellere
snellere afdoening,
afdoening,naar
naar het
het voorbeeld
voorbeeld der
der Engelsche
Engelsche rechtspraak,
rechtspraak, voor
voor zeer
zeer
gemaakt
,
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eenvoudige zaken,
zaken, voor
voorzoover
zooverniet
nietdoor
doorden
denMinister
Ministervan
vanJustitie
Justitievan
vandeze
dezebehandeling
behandelinguitgeuitgedemogelijkheid
mogelijkheideener
eenersnellere
snellereafdoening
afdoeningvoor
voorden
denKantonrechter
Kantonrechterdoor
dooroproeping,
oproeping,inin
sloten, de
stt.d::.van
van dagvaarding,
dagvaarding, mitsdien
mitsdienmet
metminder
minder formaliteiten
forrnaliteiten en
en op
op korteren termijn, geopend. Tegen
sted:
Tegen
gedeelte der
der wet
wet - gezien het
het min
minbelangrijke
belangrijke der
der strafzaken,
strafzaken, ter
ter berechting
berechting aan
aan de
de kantonkantondit gedeelte
wèl tegen
tegen het
het
opgedragen - zijn
zijn geene
geene bezwaren
bezwaren van
van beteekenis
beteekenis ingebracht,
ingebracht, maar
maar wèl
rechter opgedragen
analoge instituut van
van den
den Politierechter,
Politierechter, eene instelling
instelling allerminst
allerminst in
in overeenstemming
overeenstemming met
met
analoge
Nederlandschen volksaard
volksaard en met
met de
de in
inhet
hetvolk
volklevende
levendeideeën
ideeënomtrent
omtrentdedewijze,
wijze,waarop
waarop
den Nederlandschen
worden. Bij
Bij de
de rechtbanken
rechtbanken kunnen
kunnen thans
thans door
door den
den Koning
Koningenkelvoudige,
enkelvoudige,
geprocedeerd moet worden.
bestaande,
kamersvoor
voordedevereenvoudigde
vereenvoudigdebehandeling
behandelingvan
vanstrafzaken
strafzaken
uit één
éénlid
lidbestaande
d.w.z. uit
, kamers
welk lid
lid den
den naam
naam van
van "politierechter"
draagt en
op vastgestelde
vastgestelde dagen
dagen
worden ingesteld, welk
en die op
„politierechter" draagt
houdt. Voor
Voor hem
hem worden
worden gebracht
gebracht die
die zaken,
zaken, welke
welke de
deofficier
officiervan
vanjustitie
justitievan
vanzulk
zulk
zitting houdt.
als het
het juridische
juridische gedeelte,
gedeelte, dat
dat
eenvoudigen aa
aard
zoowel wat
wat betreft
betreft het
het feitelijkefeitelijke- als
rd acht, zoowel
een eenvoudigen
zonder bezwaar
bezwaar terstond
is, dat
dat het
het tete
deze zonder
terstond kunnen
kunnen worden
worden berecht.
berecht.De
De eenige
eenige grens
grens in
in deze is,
is. dat
dat geen
geen zwaardere
zwaardere hoofdstraf dan een door den Koning
Koning te
te bepalen
bepalen aantal
aantal maanden,
maanden,
voorzien is,
zal dienen
dienen te
te worden
wordenopgelegd.
opgelegd.De
Determijnen
termijnenenenwijze
wijze
welk hoogstens
hoogstens zes
zes mag
mag bedragen,
bedragen, zal
het welk
van dagvaarding
dagvaarding zijn,
eenvoudige afdoening,
afdoening, op
op
van
zijn, overeenkomstig
overeenkomstighet
het beginsel
beginsel van
van snelle
snelle en eenvoudige
bijzondere wijze
van den beklaagde
beklaagde als
desbijzondere
wijze geregeld,
geregeld, zoowel
zoowel ten
ten opzichte
opzichte van
als van
van de
de getuigen en deskundigen. Mocht
Mocht de
de zaak
'zaak den
denpolitierechter
politierechter voorkomen
voorkomen van
van niet-eenvoudigen
niet-eenvoudigen aard
aard tetezijn,
zijn,
kundigen.
hij bevoegd
bevoegdhaar
haar te
te verwijzen
verwijzennaar
naar de
demeervoudige
meervoudigestrafkamer.
strafkamer.Zoo
Zoomogelijk
mogelijkonmiddellijk
onmiddellijk
dan is hij
sluiten van
van het
hetonderzoek
onderzoek geeft
geeftde
depolitierechter
politierechtervonnis.
vonnis.
na het sluiten
Om de werking van dit
dit nieuwe
nieuwe instituut
instituuttetekunnen
kunnenbeoordeelen,
beoordeelen,zal
zaleen
eenruimer
ruimertijdperk
tijdperk
dan thans
thans het
het geval
geval is.
is.Dat
Datdedeonmiddellijk
onmiddellijkvonnissende,
vonnissende,alleen
alleen
ter beschikking moeten staan, dan
rechtsprekende rechter
beschouwen als
als een „offer
"offer aan
aan den
den waan
waan van
vanden
dendag",
dag",
rechtsprekende
rechterzou
zou zijn
zijn te
te beschouwen
gelijk
Weekblad van
indruk van de eerste
eerste zittingen
zittingen van
van den
den politiepolitiegelijk het Weekblad
van het
het Recht, onder den indruk
mogen beamen.
beamen. Een
Een instituut,
instituut, dat
dat in
in Engeland
Engeland reeds
reeds zoo
zoo
rechter schreef,
rechter
schreef, meenen
meenen wij
wij niet
niet te mogen
lang uitstekend heeft
heeft voldaan
voldaan en
en aldaar
aldaar allerminst
allerminst aan
aan een „waan
"waan van
van den
den dag"
dag" zijn
zijn ontstaan
ontstaan
v~rmoedelijk ook bij ons wel
wel blijken
blijken reden
reden van
van bestaan
bestaan te
te hebben,
hpbben, vooral
vooral
heeft te danken,
danken, zal
zal vermoedelijk
wanneer het mag gelukken
gelukken voor de zeer
zeer moeilijke
moeilijke functie
functie van
van politierechter
politierechter personen
personen te
te vinden,
vinden,
die over
over eene
eene groote
groote dosis
dosis menschenkennis
menschenkennis en
en ervaring
ervaring beschikken
beschikken en die
die de
de gegeven
gegevenvrijheid
vrijheid
weten
te
beperken
tot
die
gevallen,
welke
inderdaad
voor
eene
vereenvoudigde
rechtweten te beperken tot die gevallen, welke inderdaad voor eene vereenvoudigde rechtdit novum
novum in
inonze
onzerechtspleging
rechtsplegingkunnen
kunnenhebben,
hebben,wanwanspraak
spraak vatbaar
vatbaarzijn.
zijn. Nog
Nog meer
meer nut zal dit
neer
de reeds
reeds nu
nu bij
bijenkele
enkelerechtbanken
rechtbanken ( bestaande
bestaande gewoonte
gewoonte algemeen
algemeen • zal
geworden
zal geworden
neer de
n.1.steeds
steedseen
eenreclasseeringsambtenaar
reclasseeringsambten~ar de
dezittingen
zittingenvan
vanden
denpolitierechter
politierechter tetedoen
doen
zijn, om
om n.l.
bijwonen.
Gebrek aan
aan geld
geld schijnt
schijntde
deeenige
eenigehinderpaal
hinderpaal voor
voor eene
eenealgemeene
algemeene toepassing
toepassing in
in
bijwonen. Gebrek
deze te zijn.
zijn.
1919 aan
aan personen
personen beneden
beneden den
den 18
18 j.j.leeftijd
leeftijd in
inhet
hetalgemeen
algemeen
Vermeld
Vermeld zij
zij nog,
nog, dat in 1919
de toegang
toegang tot
tot de
de openbare
openbare terechtzittingen
terechtzittingenisisontzegd
ontzegdenendat
datininhetzelfde
hetzelfdejaar
jaarde
derechtsmiddelen
rechtsmiddelen
tegen de
de·. bij
vonnissen op eenigszins
eenigszins andere
andere wijze
wijze zijn
zijngeregeld,
geregeld,van
vanwelke
welke
bij verstek
verstek gewezen
gewezen vonnissen
verandering toen ter tijde verscheidene personen
personen slachtoffer
slachtoffer zijn geworden, doordat
doordat hun
hun verzet
verzet
te laat
laat werd
werd gedaan.
gedaan.
14) ligt een
een geheel
geheel nieuw
Web
nieuw Wet=
Door de aanneming der
der wet van
van 15 Jan.
Jan. 1921
1921 (St.b1.no.
(St.bl. no.14)
boek van Strafvordering ter
waarin verschillende nieuwere
nieuwere denkbeelden
denkbeelden
ter invoering gereed, waarin
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omtrent de strafrechtpleging zijn gelichaamd,
gelichaamd, goeddeels
goeddeels overeenkomstig
overeenkomstig het
het ontwerp,
ontwerp,gemaakt
gemaakt
door de staatscommissie,
B. van
van 88April
April1920,
1920,onder
ondervoorzitterschap
voor4itterschapvan
vanMr.
Mr.
door
staatscommissie, ingesteld bij
bij K. B.
Advocaat-Generaalbij
bijden
den H.
H. R. Gezien
B. ORT,
ORT, Advocaat-Generaal
Ge4ien de
devele
velerechten,
rechten,toegekend
toegekendaan
aanverdachten
verdachten
en beklaagden, die niet
niet tot
totverhooging
verhoogingder
dermaatschappelijke
maatschappelijkeveiligheid
veiligheidstrekken,
strekken,rijst
rijstde
devraag
vraag
of het niet gewenscht
gewenschtware,
ware,dat
datdit
ditWetboek
Wetboekhet
hetlot
lotdeelde
deeldevan
vandat
datvan
vanBurgerlijke
BurgerlijkeRechtsvordeRechtsvorde1865 op
op invoering
invoering wacht.
wacht.
ring,
hetwelk reeds
reeds sedert
sedert 1865
ring, hetwelk
In
verband met het
het strafproces,
strafproces, doch
doch niet
niet in
inhet
hetWetboek
Wetboekvan
vanStrafvordering
Strafvordering
In nauw verband
geregeld, wijl
wijl deze
Van beteekenis
beteekenis isis voor
voorhet
hetgeheele
geheelerechtsgebied,
rechtsgebied, - 400Wel
wat
geregeld,
de4e kwestie
kwestie van
zoowel wat
betreft
betreft het strafrecht,
strafrecht, als
als het
het burgerlijke
burgerlijke en
en fiscale
fiscale recht
recht - staan
die voorschriften
voorschriften
staan de wetten, die
bevatten omtrent
omtrent den vorm, waarin
eeden, beloften en bevestigingen
bevatten
waarin eeden,
bevestigingen moeten
moeten worden
worden afgelegd.
afgelegd.
Tot 1911
19II bestonden
bestonden te
te dezer
dezer zake
zake geene
geene bepalingen
bepalingen en
en was
was de
de vorm
vormbepaald
bepaald door
door de
de gewoonte.
Door de wet
wet van
van 17
17 Juli
Juli 1911
19II (St.bl.
(St.bl. no.
no.215)
215)isisaan
aandeze
de4eonzekerheid
on4ekerheid een
een einde
einde gemaakt
g<:maakt en
en
daardoor
staan, in welke
welke gevallen
gevallen eene
eene vervolging
vervolging wegens
wegens meineed
daardoor ook
ook beter
beter komen
komen vast
vast te
te staan,
meineed
op grond van art.
art. 207 van het Wetboek
Wetboek van
van Strafrecht
Strafrecht mogelijk
wet van
van 28
28 April
April
mogelijk is.
is. Door de wet
1916
(St.bl. no.
no.174)
174)isiseen
eeneinde
eindegemaakt
gemaakt aan
aan den
den strijd,
strijd, of
ofmen
menverplicht
verplicht was
was een
een eed
eed af
aftete
1916 (St.bl.
leggen, indien
indien men
menverklaarde
verklaarde niet
niet tot
toteene
eene godsdienstige
godsdienstigegezindheid
gezindheid te
te behooren.
behooren. Deze
De4evraag
vraag
is thans
thans bevestigend
bevestigendbeantwoord,
beantwoord, doch
dochtevens
tevensdedemogelijkheid
mogelijkheidgeopend
geopendom
ommet
meteene
eene belofte
belofte
bevestiging te volstaan,
of bevestiging
volstaan, indien
indien men
mentetekennen
kennengeeft,
geeft,onoverkomelijke
onoverkomelijkebezwaren
be4waren tetehebben
hebben
tegen het afleggen
afleggen van
van den
deneed,
eed,op
opgrond
grondvan
vaneene
eeneopvatting
opvattingomtrent
omtrentden
dengodsdienst.
godsdienst.Behoort
Behoort
men tot
tot-- eene godsdienstige
godsdienstige gezindheid,
gezindheid, die
diehet
hetafleggen
afleggenvan
vaneeden
eedenverbiedt,
verbiedt,zoo
zoobestaat
bestaatde
de
vrijheid om belofte
belofte of
of bevestiging
bevestiging te
te doen,
vrijheid
doen, ipso facto,
facto, zonder
40nder nadere
nadere verklaring.
verklaring.
Gedurende de mobilisatieperiode
mobilisatie periode en in
in de
de onmiddellijk
onmiddellijk daarop
daarop volgende
volgende jaren
jaren zijn
zijn een
een
aantal wetten
wetten tot stand
aantal
stand gebracht,
gebracht, te samen
samen vormende
vormende de
de z.g.
z.g. "crisiswetgeving",
„crisiswetgeving", die, - als van
tijdelijken aard
aard - hier
hier niet
niet afzonderlijk
afzonderlijk zullen
zullen worden
worden behandeld.
behandeld. Evenzoo
Evenzoo zullen
zullen de
deververdenloop
loopder
derlaatste
laatste25
25jaren
jarenhebben
hebbenplaats
plaats gegrepen
gegrepen met
metbetrekking
betrekkingtot
tot
anderingen, welke
welke in den
Wet op
ophet
hetNotarisambt,
Notarisambt,der
derzegelwet,
zegelwet,der
derwetten
wettenen
enbesluiten
besluitenbetreffende
betreffendede
dehypotheken,
hypotheken,
de Wet
het kadaster
kadaster en
eenige geheel
geheel nieuwe
nieuwewetten,
wetten,zooals
400alsde
deRegistratieRegistratieen de
de scheepsbewij4en,
scheepsbewijzen, als
als ook
ook eenige
1912,dedeGrootboekwet,
Grootboekwet, de
deVerenwet
Verenwet
wet, de
de Loterijwet,
Loterijwet,dedeOctrooiwet,
Octrooiwet,dede
Auteurswet1912,
wet,
Auteurswet
beteekenis stilzwijgend
stil4wijgendworden
wordenvoorbijgegaan.
voorbijgegaan.De
Deafgeloopen,
afgeloopen,hier
hierbesproken
besproken
e. a. van minder beteekenis
pe
periode
is zóó
zóóvruchtbaar
vruchtbaar geweest
geweest op
op wetgevend
wetgevend gebied,
gebied, dat
dat een
een uitvoerig
uitvoerig overzicht
overzicht van
van al
al
riode is
hetgeen daarin
daarin tot
tot stand
stand is
is gekomen,
gekomen, boekdeelen
boekdeelen zou
zou eischen.
eischen.
meer uitvoerige
uitvoerigebespreking
besprekingvereischt
het Militaire
Militaire Straf:
Straf=en
en Tuchtrecht,
Tuchtrecht, zoowel
Eene meer
vereischt het
materieel
materieel als formeel,
formeel, dat, hoewel van
van groote
groote beteekenis
beteekenis voor
voor een
eenbelangrijk
belangrijk deel
deelvan
vanons
onsvolk,
volk,

tengevolge der
der algemeene
algemeene dienstplicht,
dienstplicht, zich
niet mag
mag verheugen
verheugen in
in eene
eene groote
groote popupoputengevolge
zich toch niet
lariteit
lariteit en slechts in be
beperkten
tengevolge van het
het feit,
feit, dat
dat aan
aan de
de
perkten kring
kring gekend
gekend wordt,
wordt, mede
mede tengevolge
Universiteiten hiervan
- alleen
alleenaan
aan de
deGemeente
Gemeente
Universiteiten
hiervanslechts
slechtsweinig
weinigofofgeen
geenwerk
werkwordt
wordtgemaakt
gemaakt
sedertenkele
enkelejaren
jarenwerkzaam
werkzaameen
eenlector
lectorvoor
voorhet
hetMilitaire
MilitaireRecht
RechtUniversiteitteteAmsterdam
Amsterdamisissedert
Universiteit
terwijl dit gedeelte
gedeelte van
van ons
onsrecht
rechtniet
nietonder
onderdedeverplichte
verplichteexamenvakken
examenvakkender
dera.s.
a.s.juristen
juristen
terwijl
eenebehandeling
behandelinghier
hieropophare
hareplaats,
plaats,waar
waarjuist
juistinindedelaatste
laatstejaren
jareneene
eene
Destetemeer
meerisiseene
behoort. Des
1814dateerden,
dateerden,isistot
tot
algeheele vernieuwing
vernieuwing van de
de militaire
militaire wetboeken,
wetboeken, welke
welke van
van het
hetjaar
jaar 1814
algeheele
stand gekomen,
gekomen, welke
welke veranderingen
veranderingen en vernieuwingen
vernieuwingen in werking
werking zijn
zijn getreden,
getreden, wat
wathet
het
stand
formeele
formeele gedeelte betreft, op 20 Dec.
Dec. 1913,
1913, en
enhet
het materieele
materieele deel
deel op
op 11 Jan. 1923. Daarnaast mag
546
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worden vastgesteld,
vastgesteld, dat de
de onverschilligheid,
onverschilligheid, waarmede
waarmede het
het militaire
militaire Recht
Rechtgedurende
gedurendeeene
eene
worden
is behandeld
behandeld geworden,
geworden, thans
thans voor
voor eene
eenegrootere
grooterebelangstelling
belangstellingheeft
heeftplaats
plaatsgemaakt,
gemaakt,
eeuw is
mede ten gevolge
gevolge van
van de
de opheffing
opheffing van
van het
het geheimzinnige
geheimzinnigekarakter,
karakter, dat
dat vóór 1913
1913 een
een der
der kenkenDecember van
rechtspleging was.
was. 20 December
van genoemd
genoemdjaar
jaar is
is eene
eene ingrijpende
ingrijpende ververmerken der militaire rechtspleging
andering tot stand
stand gekomen
gekomen in
inde
demilitaire
militaireprocedure,
procedure,voor
voorzoover
zooverde
deKrijgsraden
Krijgsradenbetreft.
betreft.Tot
Tot
nog toe
toe had
had dit
ditproces
proceszuiver
zuivereen
eeninquisitoir
inquisitoirkarakter,
karakter, zooals
zooals vóór 1838
1838 ook
ook met
met de
de gewone
gewone
strafvervolgingsprocedure het
het geval
geval was, d.w.z.
d.w.z. de
dehoofdtrekken
hoofdtrekkenvan
vanden
denprocesvorm
procesvorm waren:
strafvervolgingsprocedure
behandeling
de opvatting,
opvatting, dat
dat de
debeklaagde
beklaagde zelf
zelfhet
hetvoornaamste
voornaamstegehimnscrftljk
handeling en de
geheime en schriftelijke be
de waarheid
waarheid vast te stellen. Zulks
Zulks is thans
thans geheel
geheel veranderd.
veranderd. De zittingen
zittingen der
der
middel was, om de
Krijgsraden
vóórdien
dienwaren
warenalleen
alleende
deuituitKrijgsradenzijn
zijnmet
met genoemden
genoemdendatum
datumopenbaar
openbaargeworden
geworden- vóór
spraken
minste voor
voor zoover
zoover men
menvan
vanopenbaarheid
openbaarheidkan
kan spreken,
spreken, waar
waar deze
deze plaats
plaats
spraken publiek, ten minste
hadden
van Bewaring
Bewaring -en
recht
van
verdediging
werd
volledigerkend,
erkend,evenevenhadden in een Huis van
en hethet
recht
van
verdediging
werd
volledig
de bevoegdheid
bevoegdheidvan
vanbeklaagde
beklaagdeom
omininhooger
hoogerberoep
beroeptetegaan,
gaan,terwijl
terwijlde
demogelijkheid,
mogelijkheid,om
omin
in
als de
beperkte mate
mate zaken bij verstek
verstek te
te behandelen
behandelen werd
werdgeopend,
geopend, zoodat de
demilitaire
militairebeklaagde
beklaagde
beperkte
kwam tetestaan
staanmet
met
burger. Daarnaast
de samenstelling
samenstellingder
derkrijgsraden
krijgsraden
Daarnaast onderging de
gelijk kwam
denden
burger.
eene ingrijpende
ingrijpende reorganisatie
reorganisatie:: het aantal
aantal leden werd
werd verminderd
verminderdvan
van 7 tot
tot 55 en
en de
de President
President
is niet
niet meer
meer een
eenHoofdofficier,
Hoofdofficier, doch
docheen
eenburgerrechtsgeleerde.
burgerrechtsgeleerde. Tevens
Tevens werd
werd eene
eene bepaling
bepaling
officieren als leden van
van eenen
eenen krijgsraad
krijgsraad uit te
te sluiten.
sluiten.Het
Hetaantal
aantal
gemaakt
gemaakt om
om zeer jeugdige officieren
en vastgesteld
vastgesteld op
op 3, in 1923
met 22 verminderd
verminderd en
1923 op
op I.
1. Naar
Naar aanleiding
aanleiding
krijgsraden werd
krijgsraden
werd tevens met
zich reeds
reedsspoedig
spoedignanadedeinwerkingtreding
inwerkingtreding
der
nieuwe
regeling
openbarendewrijving
wrijving
van eene zich
der
nieuwe
regeling
openbarende
dekrijgsraden
krijgsradenen
enhet
hetHoog
HoogMilitair
MilitairGerechtshof
Gerechtshofmet
metbetrekking
betrekkingtot
totde
deapprobatie
approbatieder
der
tusschen de
gewezen vonnissen,
vonnissen,waardoor
waardoor zelfs
zelfseen
eenstilstand
stilstandinindederechtspraak
rechtspraakwas
wasingetreden,
ingetreden,daar
daargeen
geenvan
van
partijen wilde
wilde toegeven,
toegeven, werd
beide partijen
werd door de wet
wet van
van 13
13 Juli
Juli 1914
1914 (St.bl.
(St.bl. no.
no. 316)
316)eene
eenevoorvoorziening getroffen,
getroffen, waarbij
waarbij aan
eisch van
van het
hetH.
H.M.
M.G.
G.werd
werd voldaan.
voldaan. Door
Door de
deInvoeringswet
Invoeringswet
ziening
aan den eisch
Mil. StrafStraf- en
enTuchtrecht
Tuchtrechtzijn
zijn'
nog eenige
eenigenadere
naderewijzigingen
wijzigingenenenvoorzieningen
voorzieningenvan
vanmindere
mindere
• nog
beteekenis aangebracht,
aangebracht, teneinde
teneinde overeenstemming
overeenstemmingteteverkrijgen
verkrijgenmet
metde
deop
op1I Jan.1923
Jan. 1923in
inwerking
werking
beteekenis
en werd
werd o.a.
o.a.de
deberechting
berechtingvan
vanjeugdige
jeugdigemilitairen
militairenafzonderlijk
afzonderlijk
getreden Militaire
Militaire Strafwet
Strafwet en
getreden
geregeld.
gere
geld.
werd een
eenvaste
vaste
Ook
Zeemacht kwam
kwam eene
eene analoge
analoge reorganisatie
reorganisatie tot stand en werd
Ook voor
voor de Zeemacht
Zeekrijgsraad binnen
Rijk in Europa
Europa ingesteld
ingesteld ter
terstandplaats
standplaats den
denHelder,
Helder,welks
welksFiscaal
Fiscaal
Zeekrijgsraad
binnen het
het Rijk
een jurist
jurist is.
Het H.
H. M.
M.G.
G.heeft
heeftweinig
weinigveranderingen
veranderingen ondergaan.
ondergaan. Nog
Nog steeds
steeds bepaalt
bepaalt art.
art. 75
75 der
der
"Provisioneele
(t.(t.
w.w.sedert
- en
entot
tothierin
hierinnader
nader zal
zal
„ProvisioneeleInstructie",
Instructie",dat
dat"bij
,,bijprovisie,
provisie,
sedert18141)
1814!)
voorzien, ten
ten aanzien
aanzien van
van de
de wijze
wijzevan
vanprocederen,
procederen, (zal)
(zal)worden
wordengevolgd
gevolgdde
destijl
stijlvan
van
wezen voorzien,
tot in
in den
denjare
jare 1810
1810in
in gebruik
gebruikgeweest
geweestzijnde".
zijnde".InInde
depracpracpraktijk, bij
praktijk,
bij den
den Hove van Holland, tot
tijk evenwel, dank
dank zij de
de uitnemende
uitnemende Presidenten
Presidenten en
en leden,
leden,waaruit
waaruit het
hetHof
Hofbij
bijvoortduring
voortduring
tijk
is samengesteld geweest,
geweest, heeft
heeft zich
zicheene
eenerechtspleging
rechtsplegingontwikkeld,
ontwikkeld, die
die aan
aan de
demoderne
moderne eischen
eischen
het toe
toe te
te juichen
juichengeweest,
geweest,indien,
indien,waar
waarop
op1I Jan.
Jan.j.l.
j.l.door
doorde
deInvoeringsInvoeringsEvenwel ware
ware het
voldoet. Evenwel
Hof in
in het
hetnemen
nemenvan
vaninformatiën,
informatiën, het
het hooren
hooren van
van getuigen
getuigen en
en
bepaald is, dat door het Hof
wet bepaald
gevangenen en in
in de
de wijze
wijzevan
vanprocedeeren
procedeerentegen
tegenminderjarige
minderjarigebeklaagden,
beklaagden,de
debeginselen
beginselender
der
voor dedekrijgsraden
krijgsradenzullen
zullenworden
wordenininacht
achtgenomen,
genomen,ook
ookart.
art.75
75ware
wareveranderd
veranderd
rechtspleging voor
en de
de bestaande
bestaande praktijk
praktijk in eene
eene wettelijke
wettelijke regeling
regelingware
warevastgelegd.
vastgelegd.
Ten aanzien der verdediging
verdedigingin
in militaire
militaire strafzaken
strafzaken is sedert
sedert 1915
1915 een
een beginsel
beginselgehuldigd,
gehuldigd,
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burgerlijke rechtspleging
rechtspleging isis aangedrongen
aangedrongen en
endat
datdaar
daar nog
nogsteeds
steedsniet
niet
waarop ~edert
sedert lang bij de burgerlijke
is verwezenlijkt,
hoewelthans
thanshierin
hierin
voorzien
is bij
nogniet
nietininwerking
werkinggetreden
getreden
verwezenlijkt t hoewel
voorzien
is bij
het het
- nog
- WetWetStrafvordering, n.l. de
de vergoeding
vergoeding van
van de
de advocaten-raadslieden,
advocaten-raadslieden, toegevoegd
toegevoegd aan
aan de
de
boek van Strafvordering,
beklaagden. Bij
verdediging van
van onvermogende
onvermogende militairen
militairenisishiermede
hiermedeeene
eeneonbillijkheid
onbillijkheid
beklaagden.
Bij de verdediging
advocaten weggenomen,
weggenomen, zij
zij het
hetook
ookuit
uitoverwegingen
overwegingenvan
vannoodzakelijkheid,
noodzakelijkheid,
ten aanzien van de advocaten
dat geene
geene verdedigers
verdedigers zich
zich zouden
zoudenbeschikbaar
beschikbaar stellen
stellen en
enniet
nietuit
uithet
hetjuiste
juiste
wijl gevreesd werd, dat
staat verplicht
verplicht is, de hem
hem bewezen
bewezen diensten,
diensten, ook
ook door
door de
de advocaten,
advocaten, te
te ververbeginsel, dat de staat
goeden.
formeele militaire recht alzoo
alzoo slechts
slechts gedeeltelijke
gedeeltelijkeveranderingen
veranderingenondergaan,
ondergaan,
Heeft het
het formeele
Heeft
materieele recht is met 11 Jan.
Jan. 1923
1923 een
een geheel
geheel nieuw
nieuwtijdperk
tijdperk ingetreden
ingetreden door
door de
de in
in werking
werking
het materieele
treding van
van het
het Wetboek
Wetboek van Militair
Militair Strafrecht
Strafrecht en der Wet op de Krijgstucht.
Bûdewetten,
Krijgstucht. Beidewetten,
treding
langdurige voorbereiding
voorbereiding vastgesteld
vastgesteld bij
1903 (St.bl.n
(St.bl.n Nos.
Nos.111
IIIen
en
na langdurige
bij de
de wetten van 27 April 1903
hebben in
in de
desedert
sedertverloopen
verloopenjaren
jarenaanzienlijke
aanzienlijkeveranderingen
veranderingenondergaan
ondergaan tengevolge
tengevolge
112), hebben
in dit
dit tijdperk
tijdperk veranderde
veranderde inzichten omtrent
omtrent het
het Strafrecht
Strafrecht en
en der
der diensvolgens
diensvolgens in
inhet
het
van de in
Strafrecht tot stand gekomen
gekomen wijzigingen. De nieuwe
nieuwe wetten
wetten beteekenen
beteekenen ook
ook in
inzoozoogemeene Strafrecht
verre eene verbetering,
verbetering, dat hierin
hierin het
hetrecht
rechtvoor
voorZee-en
Zee-enLandmacht
Landmachtgezamenlijk
gezamenlijk is geregeld en
verre
de bestaande
bestaande eenheid
eenheidininonze
onzeweermacht
weermachtisistot
totuiting
uitinggekomen.
gekomen.
Waarhet
hetCrimineel
Crimineel
ook hierin de
Waar
vele opzichten
opûchtenzeer
zeerduisterwas,zoodat
de toepassing
toepassing eene
eenenauwkeurige
nauwkeurigekennis
kennisververWetboek in vele
duister was, zoodat de
eischte van
vaakwisselende
wisselende jurisprudentie
- jurisprudentievan
vanhet
hetH.
H. M. G., terwijl
terwijl het
het bovendien
bovendien
eischte
vande
de- vaak
onvolledig was,
was, dat
dat in
in art.
art. 17
17eene
eenebepaling
bepalingwerd
werdgevonden,
gevonden,voorschrijvende
voorschrijvendeeene
eeneanaloge
analoge
zóó onvolledig
eene
bepaling
geheel
toepassing
van
eventueel
voorkomende,
niet
genoemde
misdrijven,
eene
bepaling
geheel
toepassing
eventueel voorkomende, niet genoemde misdrijven,
al blijven
blijven
strijd met
met moderne
moderne strafrechtsbeginselen
strafrechtsbeginselen - zijn deze bezwaren
bezwaren thans
thans vervallen,
vervallen, al
in strijd
natuurlijk ook thans nog
nog verschillende
verschillende vraagpunten
vraagpunten bestaan,
bestaan,waarvoor
waarvoorde
dejurisprudentie
jurisprudentieeene
eene
natuurlijk
oplossing
zal hebben te
te geven.
geven.
oplossing zal
Enkele op den
den voorgrond
voorgrond tredende
tredende punten
punten der
der wet
wet mogen
mogenhier
hierkort
kortininherinnering
herinnering
Enkele
De doodstraf
doodstraf wordt
wordt alleen
alleen din
dánuitgesproken
uitgesprokenwanneer
wanneerde
rechteroordeelt,
dat
worden gebracht. De
de rechter
oordeelt, dat
de veiligheid
eischt. De
Destraf
strafvan
van militaire
militaire gevangenis
gevangenis isisvervallen,
vervallen,
veiligheid van den staat hare
hare toepassing eischt.
de gewone
gewone gevangenisstraf.
gevangenisstraf. In
In alle
terecht,
waar de
uitvoering in niets
niets meer
meer verschilde
verschilde van
van de
terecht, waar
de uitvoering
gevallen,
waarin gevangenisstraf
gevangenisstraf kan
uitgesproken, is de
de rechter
rechterbevoegd
bevoegd - zelfs
gevallen, waarin
kan worden
worden uitgesproken,
militaire detentie
detentie op te leggen
dán,
wanneer levenslange gevangenisstraf
gevangenisstraf is bedreigd
bedreigd - militaire
leggen voor
voor
dan, wanneer
ten hoogste twee
twee maanden,
maanden, alzoo
alzoo een
een geheel
geheelnieuw
nieuwsysteem
systeemvan
vanstraftoemeting.
straftoemeting. Deze
De~e militaire
inafzondering
afzondering ondergaan.
ondergaan. De
Demet
metgevangenis
gevangenis
detentie
afwijkend van
hechtenis, in
detentie wordt, afwijkend
van de hechtenis,
en militaire
militaire detentie
detentie gestraften
gestraften kunnen
kunnen in
inbepaalde
bepaalde gevallen
gevallen tijdens
tijdens hun
hunstraftijd
straftijdtot
totmilitaire
militaire
oefeningen worden
tot het
hetonderhouden
onderhoudenhunner
hunnermilitaire
militairebekwaamheden.
bekwaamheden. De
Devoorvoorworden verplicht tot
einde eene
eene herhaling
herhaling
waardelijke
waardelijkeveroordeeling
veroordeelingisis voor
voor militairen
militairen afzonderlijk
afzonderlijkgeregeld.
geregeld. Ten
Ten einde
ondervondenten
tenopzichte
opzichteder
dergeïnterneerden
geïnterneerdentete
der
der moeilijkheden
moeilijkhedenin
in de
de jaren
jaren 1914-1918
1914-1918 ondervonden
beschouwd als
als NederNedervoorkomen,
strafrechtelijken ûn,
voorkomen,worden
wordendeze
dezein
in het
het algemeen,
algemeen, in strafrechtelijken
zin, beschouwd
landsche
militairen.
Eene
geheel
nieuwe
gezagsregeling
voor
de
militairen
onderling
is ininlandsche militairen. Eene geheel nieuwe gezagsregeling voor
militairen onderling is
gevoerd,
datminderen,
minderen,ininbepaalde
bepaaldegevallen,
gevallen,tijdelijk
tijdelijkboven
bovenmeerderen
meerderenkunnen
kunnenworden
worden
gevoerd, zóó, dat
gesteld. In
In geval
geval van
van oproer gelden de
de bepalingen
bepalingenvoor
vooroorlogstijd,
oorlogstijd,zoowel
zoowelvoor
voordedekrijgsmacht,
krijgsmacht,
die
het oproer
oproer helpt
helptdempen,
dempen,als
alsvoor
voorhen,
hen,tegen
tegenwie
wiehet
hetwapengeweld
wapengeweldwordt
wordtaangewend.
aangewend.
die het
De in
in ons
onsleger
legerbijna
bijnaverdwenen,
verdwenen, hoewel
hoewel nog
nogsporadisch
sporadischvoorkomende
voorkomende gewoonte,
gewoonte, om
omminminderen
te vloeken
vloeken ofofhen
hentetebeschimpen,
beschimpen,zalzalthans
thans
met
meer
nadrukkunnen
kunnenworden
wordenbebederen uit te
met
meer
nadruk
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streden,waar
waar art.
art. 141
141 dergelijke
dergelijke feiten
feitenstrafbaar
strafbaar stelt
steltmet
metgevangenisstraf
gevangenisstraftot
totnegen
negenmaanden,
maanden,
streden,
in
dienst
zelfs
tot
één
jaar
en
6
maanden,
toe.
Zooals
men
bemerken
zal,
veranderingen
van
in dienst zelfs tot één jaar en 6 maanden,
Zooals men bemerken zal, veranderingen van
niet geringe
geringebeteekenis!
beteekenis!
niet
Wetop
op de
de Krijgstucht
Krijgstuchtlaat
laat een
een geheel
geheel ander
ander geluid
geluidhooren
hoorendan
dan het
hetoude
oude„Regle"RegleOok de
deWet
Ook
ment van
van Krijgstugt".
Krijgstugt". De
Devoornaamste
voornaamstebepaling
bepalingisiswel
weldeze,
deze,dat
datthans
thanseen
eengroot
grootaantal
aantalwetswetsment
overtredingen,
die
vroeger
strafrechtelijk
moesten
worden
afgedaan,
thans
voor
disciplinaire
overtredingen, die vroeger strafrechtelijk moesten worden afgedaan, thans voor disciplinaire
berechting vatbaar
vatbaar zijn,
zijn,hetgeen
hetgeeneene
eenebelangrijke
belangrijkeverbetering
verbeteringmag
magworden
worden
geacht.
straffen
berechting
geacht.
DeDe
straffen
zijn meer
meer in
inovereenstemming
overeenstemminggebracht
gebrachtmet
metdedemoderne
modernebegrippen
begrippendienaangaande,
dienaangaande,zonder
zonder
zijn
daarom onvoldoende ter
ter handhaving
handhaving der
der krijgstucht
krijgstucht te
te zijn
zijngeworden.
geworden.Vooral
Vooralhet
hetinhouden
inhouden
daarom
van soldij
soldij isis een
eenzeer
zeerkrachtige
krachtigebijkomende
bijkomendestraf.
straf.Wat
Watbetreft
betrefthet
hetbeklag
beklagover
overopgelegde
opgelegdestraffen,
straffen,
van
G.
bevoegd
H.
M.
valt tetebetreuren,
betreuren,dat
datdede
krijgsraad
deze
uitgeschakeldenenalleen
alleenhet
het B. M. G. bevoegd
valt
krijgsraad
inin
deze
is isuitgeschakeld
is. Een
Eender
derzaken,
zaken,die
diejuist
juistvoor
voorden
denkrijgsr
krijgsraad
het meest
meest op
ophaar
haar plaats
plaats was
was en
enwaarin
waarin dit
dit
aa d het
is.
steeds uitstekend
uitstekend heeft
heeftvoldaan,
voldaan,was
wasdedereclame-procedure.
reclame-procedure.De
Devroeger
vroegermogelijke
mogelijke
college steeds
van disciplinaire
disciplinaire en
en door
door den
denrechter
rechteropgelegde
opgelegdestraffen
straffenisisthans
thansuitgesloten.
uitgesloten.Ter
Ter
cumulatie van
„Reglement
betreffende
van de
de Wet
Wet op
op de
deKrijgstucht
Krijgstucht isisbij
bijK.B.vastgesteld
K.B. vastgesteldhet
het "Reglement betreffende
uitvoering van
de Krijgstucht",
Krijgstucht", dat als het
het ware
ware de
de handleiding
handleidinginindeze
dezematerie
materievoor
voorden
denmilitair
militairis,is,zoodat
zoodat
de
ook is
is bepaald,
bepaald, dat
dathiervan
hiervaneen
eenexemplaar
exemplaaraan
aanelken
eIkenmilitair
militairwordt
wordtuitgereikt.
uitgereikt.Veel
Veelstof
stof
dan ook
heeft opgeworpen
opgeworpen art.
art. 17 betreffende het
verbod vandeelneming
deelnemingaan
aanbepaalde,
bepaalde,door
doorden
denMinister
Minister
hetverbodvan
heeft
van Marine
Marine of
of van
van Oorlog
Oorlog aangewezen
aangewezen Vereenigingen,
Vereenigingen, en
enhet
hetdeelnemen
deelnemenaan
aanverboden
verbodenvergavergaZelfs heeft
heeftmen
menhierin
hierineene
eeneschending
schendingder
derGrondwet
Grondwetwillen
willenzien,
zien,eene
eenemeening,
meening,die
die
deringen. Zelfs
Geziende
deverantwoordelijkheid
verantwoordelijkheid der
derbetrokken
betrokken Ministers
Ministerstegenover
tegenoverdede
wij niet kunnen deelen. Gezien
volksvertegenwoordiging, behoeft geene
geene vrees
vrees te
te bestaan,
bestaan, dat
dat van
van deze
dezebepaling
bepalingten
tennadeele
nadeele
volksvertegenwoordiging,
van den
den staat
staatofofder
dergrondwettige
grondwettigerechten
rechtender
der
militairen
zal
worden
gebruik
gemaakt.
Integenmilitairen zal worden gebruik gemaakt. Integenmag het een algemeen belang
belang worden
worden genoemd,
genoemd, dat
dat door
door het
het moderne
moderne vereenigingsleven
vereenigingsleven
deel mag
geene
schade aan
Leger worde
worde toegebracht.
toegebracht.
geene schade
aan het Leger
Ten slotte nog
nog een
een enkel
enkel woord
woord over
over de juristen
juristen in het verloopen tijdvak.
tijdvak. In de samenstelling der
der Rechterlijke
Rechterlijke Macht
Macht kwam
kwam weinig
weinigverandering:
verandering:enkele
enkeleKantongerechten
Kantongerechtenwerden
werden
ri ffiers der verschillende
opgeheven,
andere het rechtsgebied
rechtsgebied gewijzigd,
gewijzigd, de positie
positie der
der ggriffiers
opgeheven, van
van andere
rechtscolleges
verandering door
door de
de opheffing
opheffing der
der griffierechten
griffierechten in
in 1910
IglOen
en
rechtscolleges onderging
onderging eene
eene verandering
de
daardoor noodig
geworden nieuwe
nieuwe salarisregeling.
salarisregeling. De best
bestrijding
den aanzienlijken
aanzienlijken
rijding van den
de daardoor
noodig geworden
achterstand,
den loop
loop der
derjaren
jaren bij
bij het
hetmeerendeel
meerendeelder
dercolleges
collegeswas
wasontstaan,
ontstaan,eischte
eischte
achterstand, die
die in den
dringend
door de
de wet
wetvan
van 27 Sept. 1909
Igog (St.bl. no.
no. 324),
324), welke
\\-elke
dringend voorziening. Zulks geschiedde door
de
uitéén
éénlid
lidbestaande
bestaande—
- kamers
kamersbij
bij de
dearrondissementsrechtarrondissementsrechtde vorming
vorming van
van enkelvoudige
enkelvoudige --- uit
banken
burgerlijke zaken
zaken mogelijk
mogelijk maakte
maakte en
en daarnaast
daarnaast gunstige
gunstige pensioenbepalingen
pensioenbepalingen
banken voor
voor burgerlijke
stelde
der rechterlijke
rechterlijke macht,
macht, die den
den leeftijd
leeftijd van
van 65
65jaren
jarenbereikt
bereikthadden.
hadden.VerVerstelde voor leden der
zochten
zij
ontslag,
zoo
behielden
zij
hunne
wedde
als
pensioen.
Op
deze
wijze
is
eene
verzochten zij ontslag, zoo behielden zij hunne wedde
Op deze wijze is eene vermagistratuur tot stand
stand g?bracht.
g?bracht.
jonging
jonging der magistratuur
De
der juristen
juristen heeft
heeft eene
eene diepgaande
diepgaande verandering
verandering ondergaan
ondergaan door
door het
het bij
bij
De opleiding der
K.B. van
K.B.
dat op
op 19
19 Sept.
Sept.1921
I92I
(St.bl. no. 800) vastgestelde Academisch Statuut, dat
van I5
15 Juni I92I
1921 (St.bi.
in
werking is getreden.
getreden. De
Debespreking
besprekinghiervan
hiervanbehoort
behoortmeer
meertot
tothet
hetterrein
terreinvan
vanhet
hetkicoger
Bcoger
in werking
Onderwij",.
dat de
de zooveel
zooveel bestreden
bestreden promoties
promoties in
in
Onderwijs. Herinnerd
Herinnerd wordt
wordt hier
hier slechts
slechts aan
aan het
het feit, dat
de
op stellingen
stellingen zijn
zijn afgeschaft
afgeschaft en
enthans,
thans,evenals
evenalsinindedeandere
anderefaculteiten
faculteiten het
het
de Rechten
Rechten op
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geval was, het
het Doctoraat
Doctoraatslechts
slechtsverkregen
verkregen kan
kanworden
wordendoor
doorhet
hetschrijven
schrijvenenenverdedigen
verdedigenvan
van
geval
een proeischrift.
Het doctoraal
doctoraal examen
examen verleent
verleent de
de bevoegdheid
bevoegdheid van
van Meester
Meesterin
inde
deRechten,
Rechten,aan
aanwelken
welken
alle de
de bevoegdheden
bevoegdheden van
van het
het vroegere
vroegere doctoraat
doctoraatzijn
zijnverbonden.
verbonden.
titel alle
z;ooals het
het opschrift
opschrift
Wij
meenen hiermede
hiermede het overzicht
overzicht te kunnen
kunnen beëindigen
beëindigen dat,
dat, zooals
Wij meenen
aangeeft, slechts
slechts eenige der belangrijkste gebeurtenissen op
op verschillend
verschillend rechtsgebied
rechtsgebiedbespreekt
bespreekt
waaraan
verloopen tijdvak
tijdvak uitermate
uitermate rijk
rijk isisgeweest.
geweest.
waaraan het verloopen
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et verlangen,
verlangen, ininditditGedenkboek
Gedenkboekeen
een
bijdragete te
wijdenaan
aanbovenvermeld
bovenvermeldonderwerp
onderwerp
bijdrage
wijden

een typisch
typisch bewijs,
bewijs,hoezeer
hoezeeraandacht
aandacht en
enbelangstelling
belangstelling zich
zich inineen
eenkwarteeuw
kwarteeuw
is een
kunnen wijzigen.
wijzigen. Bij
Bij het
hetgedenken
gedenkenvan
vanhethet
40-jarig
regeeringsjubileumvan
vanwijlen
wijlen
kunnen
40-jarig
regeeringsjubileum
111 heeft
heeftniemand
niemanddedemisdeelde
misdeeldejeugd
jeugdherdacht.
herdacht.Weliswaar
Weliswaartrokken
trokken onder
onder
Koning WILLEM III
zijne regeering enkele
philantrop~n zich
van verlaten
verlaten kinderen,
kinderen, van
van gevallen
gevallenvrouwen
vrouwen
zijne
enkele philantropen
zich het lot van
meisjes aan,
aan, maar
maar deze onsamenhangende
onsamenhangende pogingen
pogingen werden
werden veelal
veelal nog
nog belemmerd
belemmerd door
door
en meisjes
gebrekkige Nederlandsche
Nederlandsche wetgeving,
wetgeving, die
dieook
ooktegenover
tegenoveronwaardige
onwaardigeouders
oudersgeen
geeningrijpen
ingrijpen
de gebrekkige
beho~vevan
vanminderjarigen
minderjarigenerkende.
erkende.
philantropische instellingen of
of gestichten
gestichten ten
tenbehoeve
van philantropische
kinderbescherming mocht
mocht geen
geen zaak
zaak van
van enkele
enkele warmgezinde
warmgezinde philantropen
philantropen blijven.
blijven.
De kinderbescherming
sociaal inzicht groeide,
groeide, dat
dat in
in een
een geordende
geordende maatschappij
maatschappij ieder niet enkel
enkel voor
voor zich
zich en
en
Het sociaal
wij allen
allen voor
voor ,ejkaars
.elkaars wel
verantwoordelijk zijn
zijn en
en
gezin aansprakelijk
aansprakelijk is, maar
maar dat wij
zijn gezin
wel en wee verantwoordelijk
de eerste
eerste plaats
plaats voor
voor het
hetwelzijn
welzijn van
van het
hetopkomende
opkomendegeslacht.
geslacht.Waar
Waareen
eenjong
jongleven
levenmet
met
wel in de
ondergang wordt
wordt bedreigd
bedreigd (zoowel
(zoowel physiek
physiek als
als moreel),
moreel), omdat
omdat een
eenouderpaar
ouderpaar tekort
tekort schiet,
schiet,
ondergang
daar moet de staat
staat zich doen
doen gelden
gelden en
engereed
gereedstaan
staandeze
dezetaak,
taak,met
met uitsluiting
uitsluitingder
derouders,
ouders,aan
aan
daar
derden op te
te dragen.
dragen.
derden
het volksbewustzijn
volksbewustzijn nam
nam de idee
idee der
der kinderbescherming
kinderbescherming ongeveer
ongeveer deze
deze plaats
plaats in,
In het
CORT VAN
VAN DER
in in
'97'97zijn
de Kinderwetten,
Kinderwetten,
toen Minister
MinisterLORT
toen
DERLINDEN
LINDEN
zijneerste
eersteontwerp
ontwerpindiende
indiende van de
welke in 'oi
'Ol en
en'03
'03werden
werdenbekrachtigd
bekrachtigd en
en in
in '05
'05ingevoerd.
ingevoerd.
welke
Het belangrijkste
belangrijkste van de
de burgerrechtelijke
burgerrechtelijke kinderwetten
kinderwetten is:
is:
I. de preventieve
preventieve werking;
werking;
particulieren, die
hetlot
lot
wettelijke waarborgen
waarborgenvoor
voorinstellingen,
instellingen, gestichten
gestichten en
en particulieren,
die zich het
2. wettelijke
der misdeelde
misdeelde jeugd
jeugdaantrekken;
aantrekken:
3. financieele
vereenigingen en instellingen,
instellingen, die
die voogdijen
voogdijen hebben
hebbenaanvaard.
aanvaard.
financieele steun
steun aan vereenigingen
Ook
de strafrechtspleging
strafrechtspleging van
van minderjarigen
minderjarigen onderging
onderging belangrijke
belangrijke principieele
principieele en
en
Ook de
technische
wijzigingen. Behandeling
Behandeling van kinderzaken
kinderzaken met gesloten
gesloten deuren,
deuren, grootere
grootere ruimte
ruimte
technische wijzigingen.
van
straffen, boete, verbeurdverklaring
verbeurdverklaring en
van 66maanden
maanden
van straffen,
en tuchtschoolstraf
tuchtschoolstraf tot
tot een
een maximum van
I4-18.Daarnaast
Daarnaast
voor
jaar en
jaar voor
voor kinderen
kinderen beneden
benedende
de I4
14 jaar
en van
van één
één jaar
voor den
den leeftijd
leeftijd van
van 14-18.
de vrijheid,
vrijheid, om
kinderen niet
vervolgen en met of
of zonder
zonder berisping
berisping aan hun ouders
ouders of
of
om de kinderen
niet te vervolgen
voogden
beschikkingstelling, die
maar dwangdwangvoogden terug
terug te
te geven,
geven, of de ter beschikkingstelling,
die juridisch
juridisch geen
geen straf, maar
opvoeding tot het
het 21ste
2Iste jaar
jaar beteekent.
beteekent.
als we
we terugzien
terugzien op
opde
deafgeloopen
afgeloopen2525jaar,
jaar,veel
veelverbetering
verbetering
Hebben
Kinderwetten, als
Hebben de Kinderwetten,
gebracht in het lot van het
het misdeelde
misdeeldekind?
kind? Wie
Wieonpartijdig
onpartijdigrondkijkt
rondkijkt zal
zal b.v.
b.v. moeten
moetentoegeven,
toegeven,
dat
onze groote
groote steden
steden slechts
slechtsbij
bijuitzondering
uitzonderingbedelende
bedelendekinderen
kinderen ziet.
ziet.
dat men in onze
b~delend kind aantreft,
aantreft, doet
onderWie
Wie een bedelend
doet goed,
goed,dit
dit bij
bij de
de politie
politie aan
aan te
te geven. Deze onderzoekt
het kind
kind soms
soms door
door de
deouders
ouderstot
totbedelen
bedelenwordt
wordtuitgestuurd,
uitgestuurd,op
opeigen
eigengelegenheid
gelegenheid
zoekt of het
weluituitbijzonderen
bijzonderenafkeer
afkeertegen
tegende
de
rondzwerft,
het ouders
oudersnoch
nochverzorgers
verzorgersheeft,
heeft,ofofwel
rondzwerft, omdat het
schoolbanken
spijbelt.
schoolbanken
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551I

In 't't eerste
eerste geval
geval-kan
kan er aanleiding
aanle;ding zijn om de
de ouders
ouders wegens
wegenshet
hetschoolverzuim
schoolverzuimvan
van
kind te
te vervolgen.
vervolgen. Helpt
Helptdit
ditniet,
niet,dan
danwordt
wordtde
dezaak
zaakbij
bijden
den.Voogdijraad
.Voogdijraad aanhangig
aanhélllgig gegehun kind
"grove verwaarloozing",
verwaarloozing", of „misbruik
"misbruik der
der ouderlijke
ouderlijkemacht"
macht"
maakt. Deze onderzoekt,
onderzoekt, of
of er
er „grove
maakt.
eventueel gepaard
gepaard met
met „slecht
"slecht levensgedrag"
levensgedrag" in 't't spel
spel zijn,
zijn, die
die een
een indienen
indienen van
van een
een request
request
ontzetting uit
uitde
deouderlijke
ouderlijkemacht
machtrechtvaardigt.
rechtvaardigt.
tot ontzetting
Ontzetting is een
een oneervol
oneervol vonnis,
vonnis, dat
dat diep
diepininde de
maatschappelijkeverhoudingen
verhoudingen
maatschappelijke
Ontzetting
vandaar dat
tot de
deuiterste
uiterstegevallen
gevallenvan
vanverwaarloozing
verwaarloozingmoet
moetworden
wordenbeperkt.
beperkt.
ingrijpt, vandaar
dat het tot
de grensgevallen,
grensgevallen, of
ofomdat
omdathet
hetkind
kindzelf
zelfbijzondere
bijzonderemoeilijkheden
moeilijkhedenoplevert,
oplevert,stelt
steltdedewet
wet
Voor de
een 2e
2e mogelijkheid
mogelijkheid n.l.
n.l. ontheffing
ontheffing uit
uit de
de ouderlijke
ouderlijke macht.
macht. Dit
Dit isis geen oneervol vonnis,
nog een
wel op
opgrond
grondvan
van onmacht
onmacht
kan slechts met
met medewerking
medewerking der
der ouders
ouders worden
worden uitgesproken
uitgesproken en
en wel
kan
ongeschiktheid der ouders
ouders om
te voeden.
voeden.
om hun kind op te
of ongeschiktheid
Wanneer een kind ouders
ouders noch verzorgers
verzorgers heeft, wordt
wordt getracht
getracht deze
deze op
optetesporen
sporenen
en
Wanneer
erkenning van
van hun
hun kind
kind tetebrengen
brengenofofwordt
wordtanderszins
anderszinsininzijn
zijnvoogdij
voogdijvoorzien,
voorzien,zoodat
zoodat
tot erkenning
tot zijn
zijn 21ste
2lste jaar
jaar verzekerd
verzekerd is.
is.
zijn opvoeding tot
het derde
derde geval
geval wordt
wordt verondersteld,
verondersteld, dat
dat de
deoorzaak
oorzaak van
van de
despijbelspijbel-en
enzwerfziekte
zwerfziekte
In het
bij het
het jongemensch
jongemensch zelft
zelft ligt.
ligt. Heeft
Heeftdedezwerfzucht
zwerfzuchtnog
noggeen
geenernstige
ernstigevormen
vormenaangenomen,
aangenomen,
bij
is er
er medewerking
medewerking der
der ouders
ouders te
te verwachten,
verwachten, dan
dan isisvan
vaneen
eentrouw
trouwtoezicht
toezichtdoor
dooreen
een werkend
van Pro
Pro Juventute
]uventute of
of soortgelijke
soortgelijke vereeniging
vereeniging veel heil
heil te
te verwachten.
verwachten. Zijn
Zijn tegen
tegenhet
hetkind
kind
d van
lilid
eenige processen-verbaal
processen-verbaal opgemaakt,
opgemaakt, dan
dan zal
zal de
deKinderrechter
Kinderrechter misschien
misschien tot
tot onderonderreeds eenige
toezichtstelling besluiten,
besluiten, d.w.z.
d.w.z. de
de delinquent
delinquentkomt
komtonder
onderhet
hetwettelijk
wettelijkpatronaat
patronaatvan
vanden
den
toezichtstelling
gezinsvoogd. Niet
Nietalleen
alleende
deminderjarige,
minderjarige,maar
maar het heele
heele gezin
gezin heeft zich
zich naar
naar diens aanwijzingen
aanwijzingen
gezinsvoogd.
niet opvolgen
opvolgen van
van diens
d!ensbevelen
bevelenkan
kanreden
redenzijn
zijntot
totontzetting
ontzettingofoftot
tothet
hetnemen
nemen
te gedragen. Het niet
strafmaatregelen.
van strafmaatregelen.
Uit dit
dit ééne
ééne voorbeeld
voorbeeld blijkt,
blijkt, dat
dat er
er vele
velemogelijkheden
mogelijkheden zijn
zijn en
endat
datdus
dusalles
allesafhangt
afhangt
van
menschkundige toepassing
toepassing en
en uitoefening
uitoefening der
derkinderwetten.
kinderwetten.
van een menschkundige
Welke
geest isis kenschetsend
kenschetsend voor
voor de
devoogdijvoerende
voogdijvoerende vereenigingen
vereenigingen en
eninstellingen?
insteJlingeni'
Welke geest
Er zijn er
er in
in ons
onsland
landruim
ruim300,
300,waaronder
waaronder een
een kleine
kleine ioo,
loo,die
dietevens
tevensregeeringskinderen
regeeringskinderen
Er
d.w.z. ter
ter beschikking-gestelden
beschikking-gestelden opnemen. Voor
Voor zoover
zoover zij
zij opdrachten
opdrachten tot verzorging
verzorging en opopzij in
inaanmerking
aanmerking voor
voor regeeringssubsidie,
regeeringssubsidie,waarvoor
waarvoor op
opde
de
voeding hebben
hebben aanvaard,
aanvaard, komen
komen zij
was uitgetrokken.
uitgetrokken. Alle
vereenigingen over één
één kam
kam te
te
begrooting van 1922 ff 3700.000
3700.000 was
Alle deze vereenigingen
niet doenlijk,
doenlijk, te
te meer,
meer, daar
daar ze
ze onder
onderling
zeer groote
groote verschillen
verschillen vertoonen,
vertoonen, wat
wat
scheren
li ng zeer
scheren is
is niet
opvatting,
opvoedingsideaal en
werkmethoden aangaat.
aangaat. Er
Er zijn
zijn er,
er, die
dieslechts
slechtsplaatselijke
plaatselijke
opvatting, opvoedingsideaal
en werkmethoden
beteekenis
andere zijn
het geheele
geheele land
land georganiseerd,
georganiseerd, sommigen
sommigen leggen
leggen zich
zich
beteekenis hebben,
hebben, andere
zijn over het
uitsluitend
op gestichtsverpleging,
gestichtsverpleging, andere
andere op
opgezinsverpleging,
gezinsverpleging,weer
weerandere
anderedoen
doenzoowel
zoowel
uitsluitend toe op
alshet
hetander.
ander.Voorts
Voortsisisereronderscheiding
onderscheidingnaar
naarde
degeestelijke
geestelijkeen
enlichamelijke
lichamelijke ontwikontwikhet een
eenals
keling der pupillen (gestichten
(gestichtenvoor
voorverschillende
verschillendestadia
stadiavan
vanzwakzinnigheid,
zwakzinnigheid,voor
voormismaakten
mismaakten
naargodsdienstige
godsdienstige en
enpolitieke
politieke kleur
kleur of
ofbeginselen!
beginselen!
enz.) en .•.•
. , naar
Vergelijken
opvoedingsgestichten uit
vroeger dagen
dagen met
met de
dehedendaagsche
hedendaagsche
Vergelijken we
we de opvoedingsgestichten
uit vroeger
particuliere
punt, dat
dat in
in 't'toog
oogspringt.
springt.Vroeger:
Vroeger:kale
kalemuren
muren
particuliere en
en rijksgestichten,
rijksgestichten, dan
dan isis er
er één punt,
en sombere gangen, veelal schilderachtige gestichtskleeding,
gestichtskleeding, die
die zooveel
zooveel mogelijk
mogelijk de
de afscheiding
van de
de maatschappij
maatschappij bevorderde.
Tegenwoordig: het
het streven,
streven, ook
ook in
in bouw
bouwen
liggingzooveel
zooveel
bevorderde. Tegenwoordig:
en ligging
mogelijk
gestichtsstempel te
te voorkomen,
voorkomen,door
doorwijd
wijduitzicht,
uitzicht,door
doorindeeling
indeelingininkleinere
kleinere
mogelijk het gestichtsstempel
karakter
groepen (hetzij
verschillendepaviljoens,
paviljoens,hetzij
hetzijonder
onderéén
één dak
dak vereenigd)
vereenigd) een
een huiselijk karakter
(hetzij in verschillende
552

aan het
het inrichtingsleven
inrichtingsleven te
te geven,
geven,opdat
opdatditdit
zoo
dicht
mogelijkhet
hetleven
leveninindedegewone
gewone
aan
zoo
dicht
mogelijk
tuchtschool, maar
maar die vervangt
vervangt
maatschappij nabij
den regel
regel isisde
de tuchtschool,
maatschappij
nabij kome.
kome. Een uitzondering op den
ook de
de strafgevangenis
strafgevangenis voor
voor minderjarigen.
minderjarigen. De eerste
eerste maand
maand wordt
wordt in
in volle
volleafzondering
afzondering
dan ook
doorgebracht, maar
volgende maanden
maanden isis het
hetspreken
sprekender
derverpleegden
verpleegdenonderling
onderling
doorgebracht,
maar ook
ook de
de 33 volgende
verboden. Over
Over het
het geheel
geheelgenomen
genomenzijn
zijnde
deRijksopvoedingsgestichten
Rijksopvoedingsgestichtenstrenger
strengerdan
dandedeparticuparticuverboden.
gestichten, de
de meisjesgestichten
meisjesgestichten weer
weerstrenger
strengerdan
dandedejongensgestichten.
jongensgestichten.Zoo
Zoobezoeken
bezoeken
liere gestichten,
pupillen van het Rijks-Opvoedings-Gesticht
Rijks-Opvoedings-Gesticht te
te Amersfoort
Amersfoort de ambachtschool
ambachtschool in
stad. We
We
pupillen
in de stad.
hoorden van
van wedstrijden
wedstrijden tegen
tegen buitenstaanders
buitenstaanders gespeeld,
gespeeld, van
vankampeerweken
kampeerweken buiten
buitenhet
het
hoorden
enz.
gesticht enz.
deze en
en dergelijke
dergelijke pogingen
pogingen wordt
wordt getracht,
getracht, den
den overgang
overgang naar
naar het
het volle
volle leven
leven
Door deze
nazorg,
maken; vandaar
vandaar ook
gelegd wordt
wordt op
op een
eengoede
goede nazorg,
geleidelijker te maken;
ook de
de sterke
sterke klemtoon, die gelegd
die be
beoogt
kinderen lang
lang voor
voor hunne
hunne meerderjarigheid
meerderjarigheid buiten de gestichten op
op eigen
eigen beenen
beenen
oogt de kinderen
die
daar
leeren
ze
feitelijk
niet
middelpunt,
leeren staan.
staan. In
In het
hetgesticht
gestichttoch
tochzijn
zijnde
deverpleegden
verpleegden middelpunt,
niet
te leeren
belangen.
zorgen voor
voor het
het dagelijksch
dagelijkschbrood;
brood;verzorging
verzorgingen
enopleiding
opleidingregelen
regelenzich
zichnaar
naar hunne belangen.
de zorgen
wijininonze
onzeopvoedingsgestichten
opvoedingsgestichten
tegenstelling met
met de
de opvatting
opvattingin
inEngeland
Engelanddulden
duldenwij
In tegenstelling
lijfstraffen. (Het
beroemt er
in de
de laatste
laatste 33jaar
jaar de
de
geen lijfstraffen.
(Het R.O.G.
R.O.G. tete Doetinchem
Doetinchem o.a.
o.a. beroemt
er zich op, in
cachotten
niet
te
hebben
gebruikt).
Ook
de
rechtspraak
heeft
zich
meer
en
meer
losgemaakt
cachotten
te hebben gebruikt). Ook de rechtspraak heeft zich meer en meer losgemaakt
feit, om voor
voor alles
alles in
in 't'toog
oogtetehouden,
houden,wat
watuit
uitopvoedkundig
opvoedkundigstandpunt
standpunt
van het
het gepleegde feit,
van
doelmatig en bereikbaar
bereikbaar is.
doelmatig
1878 nog
nogmogelijk,
mogelijk,dat
datde
derechtbank
rechtbankteteGoes
Goeseen
een5-jarig
5-jarigkind
kindwegens
wegensdiefstal
diefstal
Was het in 1878
veroordeelde, nu kin
met oordeel
oordeel des
des onderscheids
onderscheids tot
tot 7i/2
jaar gevangenisstraf
gevangenisstraf veroordeelde,
kán het
hetgebeuren,
gebeuren,
1/2 jaar
16-jarige moordenaar
moordenaar na 3-4
jaarverblijf
verblijfin
ineen
eenR.O.G.,
R.O.G.,waar
waarhij
hijeen
eenvak
vak heeft
heeft geleerd,
geleerd,
dat een i6-jarige
3-4 jaar
voorwaardelijk ontslag in de maatschappij
maatschappij wordt teruggestuurd
teruggestuurd met
meteen
eenvrij
vrijstrafregister.
strafregister.
met voorwaardelijk
"Het
dat wij
wij in
in onzen
onzentijd
tijdgebroken
gebroken hebben
hebben met
metde
devroegere
vroegereopvatting
opvattingvan
vanzonder
zonderslaag
slaag
,,Het feit, dat
wijthans
thansgeraffigeraffi"een
goed te
te kunnen
kunnen opvoeden,
opvoeden, komt
komt toch
toch niet
niet hieruit
hieruit voort,
voort,dat
datwij
„een kind niet goed
bejegenen hebben,
hebben, maar
beteekent, dat wij, door
"neerder
methoden
van onaangenaam
onaangenaam bejegenen
maar beteekent,
door ons
ons
de n van
„neerder metho
"meer
laten liggen,
liggen, hem
hem de
deconsequenties
consequentiesvan
vanzijn
zijneigen
eigenverkeerd-doen
verkeerd-doen
„meer aan
aan het kind gelegen te laten
"weten
zonder bij
bij elke tekortkoming een hoog zeil van verbolgenheid te
te voeren.
voeren.
„weten te laten voelen, zonder
"Een
reactionnair vooropstellen
straf zal
zal de
de resultaten
resultaten in
in geen
geenenkel
enkelopzicht
opzicht
„Een reactionnair
vooropstellen van strengheid en straf
verbeteren". Aldus
Aldushet
hetoordeel
oordeel
van
wijlen
A. RIJPPERDAWIERSMA.
WIERSMA.
van
wijlen
Dr.Dr.
A. RIJPPERDA
Sedert
Nov.1922
1922isisdedestrafpleging
strafplegingvan
vanminderjarigen
minderjarigen opgedragen
opgedragen aan
aan den
den alleenalleenSedert II Nov.
kan zich
tevens
- ambtsambtssprekenden Kinderrechter.
zich geheel
geheel aan
aandie
dietaak
taakwijden
wijdenen,
en,daar
daarhijhij
tevens
Kinderrechter. Deze kan
halve
zitting
heeft
in het
meervoudige
burgerrechterlijke college,
college, dat
dat over
over ontzettingsontzettings- en
en
halve -zitting
heeft
in het
meervoudige
burgerrechterlijke
ontheffingszaken
beslist,
kan
hij
het
geheele
veld
van
kinderbescherming
overzien.
Hiermee
ontheffingszaken beslist, kan hij
geheele veld van kinderbescherming overzien. Hiermee
is.
belangrijke schrede
schrede op
opden
denweg
wegder
derNederlandsche
Nederlandschekinderbescherming
kinderbescherming
is . ongetwijfeld
ongetwijfeld een
een belangrijke
voorwaarts
voorwaarts gedaan.
We
dat een kinderrechter
kinderrechter niets vermag zonder
We mogen niet eindigen, zonder te bedenken, dat
ruime
(het is
is de
de bedoeling
bedoelinghiervoor
hiervoor zooveel
zooveel mogelijk
mogelijk vrijwillige
vrijwillige hulphulpruime hulp van gezinsvoogden (het
krachten
te
winnen)
en
van
voogdijen
patronaat-voerende
vereenigingen.
De
vereenigingen,
krachten te winnen)
van voogdij- en patronaat-voerende vereenigingen. De vereenigingen,
van
haar kant,
kant, vermogen
vermogen niets
niets zonder
zonder den
denbelangstellenden
belangstellenden steun
steun en
ende
debereidwillige
bereidwilligeofferoffervan haar
dede
eerste
plaats
overvaardigheid
kinderbescherming in
in ons
ons land
landisisniet
nietin in
eerste
plaats
overvaardigheid van
van het publiek. De kinderbescherming
moet vóór
vóór alles
alles leven
leven ininhet
hethart
hartvan
van
volk.
heidszorg,
heidszorg, maar
maar moet
onsons
volk.
18981 923,
1898-1923.
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SOCIALE WETGEVING
DE SOCIALE
WETGEVING IN NEDERLAND
DOORR
DOO
Oud -Lid van
F. J.
J. W.
W. DRION,
DRION, Oud-Lid
van de
de Tweede
derStatenStaten-Generaal.
Tweede Kamer der
Generaal.

D
D

1898. In
In 1889
1889was
wasde
de Arbeidswet
Arbeidswet ingevoerd; tevens
tevens
e eerste
eerste weifeling
weifeling was
was voorbij,
voorbij, in
in 1898.
in
1895,
stelde
de
Veiligheidswet
eigenlijke arbeidsinspectie. En
En 55 jaar
jaar later, 1895, stelde de Veiligheidswet
de eerste eigenlijke
de normen,
normen, waaraan
waaraan .fabrieksruimten
.fabrieksrui~ten zouden
te voldoen.
voldoen.
zouden hebben te
was niet
nietzonder
zonderstrijd
strijdzoover
zoovergekomen.
gekomen.InIn1841
1841had
hadKoning
Koning
WILLEM IIeen
eenonde
onderHet was
WILLEM
rDeMij
Mijtot
totbevordering
bevorderingvan
van
zoek doen
doen instellen
instellen naar
naar den
denfabrieksarbeid
fabrieksarbeid van
van kinderen.
kinderen. De
zoek
1853 een,
ee~,inin1856
1856herhaalde,
herhaalde,prijsvraag
prijsvraagover
overhetzelfde
hetzelfdeonderwerp
onderwerpuit,
uit,
Nijverheid schreef in 1853
Nijverheid
waarop geen
geen enkel de
waarop
de bekroning
bekroning waardig
waardig gekeurd
gekeurd antwoord
antwoord inkwam.
inkwam. Naar
Naar aanleiding
aanleiding van
van
32 Leidsche
fabrikanten werd
1863 een
een Staatscommissie
Staatscommissie benoemd,
benoemd, onder
onder
een adres
adres van
van 32
Leidsche fabrikanten
werd in 1863
VRIES ROBBé, die een objectief
objectief onderzoek
onderzoek zou
zou hebben
hebben in
in tetestellen
stellennaar
naarde
de
presidium van
vande
deVRIES
presidium
klachten over kinder-exploitatie
kinder-exploitatie in
in fabrieken.
fabrieken.
klachten
Maar zelfs op dit beperkte
Maar
beperkte gebied
gebied - dat van den
den kinderarbeid
kinderarbeid - leidde dit alles
alles aanaaneenig resultaat.
resultaat. Men
Men vreesde,
vreesde,bij
bijde
debeperkte
beperkteontwikkeling
ontwikkelingonzer
onzerindustrie,
industrie,
vankelijk niet
vankelijk
niet tot eenig
van het
het arbeidsgezin
arbeidsgezin te
te zeer
zeertetetreffen
treffendoor
doorbeperking
beperkingvan
vankinderarbeid,
kinderarbeid,of,
of,wat
wat
het inkomen van
bij het
het ontbreken
ontbreken van
van leerplicht,
leerplicht, het
het kind
kind van
vande
defabriek
fabriek naar
naar de
de straat,
straat, of
of
nog erger scheen, bij
ontucht, te
te drijven.
drijven.
naar plaatsen
misdaad en ontucht,
naar
plaatsen van
van misdaad
Eerst in
in 1874
1874 met
met Mr.
Mr. VAN
VAN HOUTEN'S
tot beperking
beperking van
van den
denkinderkinderEerst
HOUTEN's initiatief-ontwerp
initiatief-ontwerp tot
arbeid, werd
Nederland de
eerste stap
der arbeidswetgeving
arbeidswetgeving gezet.
gezet. De
Deontontarbeid,
werd in
in Nederland
de eerste
stap op den weg der
werper had,
niet geheel
geheel ongegronde
ongegronde bezwaren
bezwaren te ontgaan,
ontgaan, in
in zijn
zijn ontwerp
ontwerp tevens
tevensde
de
werper
had, om
om de
de niet
dit
(plaatselijke)
mogelijk maken.
maken. Maar
Maar het
het Parlement
Parlementwees
weesdit
(plaatselijke) invoering
invoering van
van leerplicht
leerplicht willen mogelijk
laatste
af, en
en verzwakte
verzwakte ook
ook overigens
overigens zóó
zóó zeer
zeerhet
hetontwerp,
ontwerp,dat
datMr.
Mr. VAN
l aa tste af,
VAN HOUTEN, indien
hij Minister
Minister in
in plaats
plaats van
van gewoon
gewoon Kamerlid
Kamerlid was geweest,
geweest, naar
naar zijn
zijn verklaring
verklaring het
het „onaan"onaanhij
nemelijk" zou hebben
hebben uitgesproken.
uitgesproken.
nemelijk"
D~ wet
wet bleek
bleekdan
danook
ookonvoldoende.
onvoldoende.De
Decontrole
controlewas
wasslecht,
slecht,en
ende
derechterlijke
rechterlijke macht
macht
De
beperkte nog de
de werkingssfeer.
werkingssfeer.
beperkte
MODDERMAN
onvoldragen en
enminder
mindergunstig
gunstigontvangen
ontvangen
pogingen
Minister
Na onvoldragen
pogingen
vanvan
Minister
MODDERMAN
enMinister
MinisterDU
DUTOUR
TOUR VAN
VAN BELLINCHAVE
(1885)
besloot
dedeTweede
1886 tot
tot
(1882) en
BELLINCHAVE
(1885)
besloot
TweedeKamer
Kamer in
in 1886
enquêtenaar
naarde
dewerking
werkingder
derwet
wetvan
van1874
1874
(VANHOUTEN)
HOUTEN) en
waarin fabrieken
fabrieken
een enquête
(VAN
en den
den toestand, waarin
en werkplaatsen
werkplaatsen zich hier te
te lande
lande bevonden.
bevonden.
Het rapport
rapport der
derCommissie,
Commissie,diedie
onder
leiding
stond
van VERNIERS
VAN
DERLOEFF,
LOEFF,
onder
leiding
stond
van VERNIERS
VAN
DER
deed een
een rilling
rilling ontstaan.
ontstaan.Reeds
Reedskort
kortdaarna,
daarna, in
in1889,
1889,kwam.
kwam.dan
dan ook
ookde
deeerste
eerste Arbeidswet
Arbeidswet tot
stand.
Zij handhaafde
handhaafde het
het verbod
verbod van
vankinderarbeid,
kinderarbeid, beperkte
beperkte den
denarbeid
arbeidvan
vanvrouwen
vrouwen,
en
stand. Zij
, en
personen (12-16
(12~16 jaar),
jaar), en verbood,
verbood, met
met zekere
zekere uitzonderingen,
uitzonderingen, voor
voor dezen
dezen den
den
jeugdige personen
de eerste
eerste arbeids-inspectie
arbeids-inspectie in.
in.
na::htarbeid.
nachtarbeid. Buitendien
Buitendien stelde
stelde zij de
Het was
was het
hetrapport
rapportder
derinin1890
1890onder
onderpresidium
presidium
van
Jhr.
ROCHUSSEN ingestelde
staatsvan
Jhr.
ROCHUSSEN
ingestelde staatsbegir.s~l zou leiden.
leiden. Niet
Nietlanger
langer de
de zwakkeren
zwakkeren (kinderen,
commissie, dat
dat tot
tot een geheel nieuw beginsel
mannen werden
werden binnen
binnen den kring
kring der
der
pen:onen, vrouwen)
vrouwen) maar
maar ook
ook de
de volwassen
volwassen mannen
jeugdige personen,
wettelijke bemoeiing
bemoeiïng met
metden
denarbeid
arbeidgetrokken.
getrokken.Het
Hetrapport
rapportadviseerde
adviseerdealthans
althansvoor
voorbepaalde
bepaalde
takken
bedrijf, waarin
waarin ten
ten aanzien
aanzien van
vanovermatigen
overmatigenarbeid
arbeidmisstanden
misstandenvoorkwamen,
voorkwamen,
takken van
van bedrijf,
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wettelijke voorzieningen
voorzieningen te treffen.
wettelijke
treffen. Aan
Aan het
hetbakkersbedrijf,
bakkersbedrijf, het
het stuwadoorsbedrijf,
stuwadoorsbedrijf, later
later het
het
mijnbedrijf werd gedacht.
mijnbedrijf
gedacht.
Veiligheidswet van 18g5
Inmiddels ging
ging de
1895 waken
veiligheid der
derarbeiders
arbeiders
Inmiddels
de Veiligheidswet
waken voor
voor de veiligheid
in
fabrieken
en
werkplaatsen
van
grooteren
omvang.
in fabrieken en werkplaatsen van grooteren omvang.
Zoo was,
was, in 18g8,
1888, de eerste weifeling voorbij.
Zoo
voorbij. Practische
Practische bezwaren
bezwaren werden nog
nog genoeg
genoeg
gemaakt,
maar weinigen meer
meer bieden. Wel begon men
men
gemaakt, maar
maar principieelen
principieelen tegenstand durfden maar
in liberalen
liberalen kring
kring met eenige
eenige zorg
zorg de
detoenemende
toenemendeonverschilligheid
onverschilligheidvoor
voorprincipieele
principieeleopvatopvattingen op
op dit
ditstuk
stuktetebeschouwen
beschouwen- de
1900, van
tingen
deoprichting,
oprichting, in
in Ig00,
"De Nieuwe
Nieuwe
van "Onze
„Onze Eeuw"
Eeuw" en
en „De
Courant"
maar
toenemende
machtvan
vande
desociale
socialebewegingen
beweging ende
de steeds
steeds
Courant" getuigden
getuigden daarvan
daarvan-maar
dede
toenemende
macht
inden
denwoestijn
woestijnverklinken.
verklinken.
krachtiger
rechterzijde deden de
de liberale
liberale stemmen
stemmen in
krachtiger positie
positie van
van de rechterzijde
Niet onmiddellijk evenwel
evenwel werd
werd alle
alle terughouding
terughouding prijsgegeven.
prijsgegeven. Toen
ToenMinister
Minister TALMA,
TALMA,
na het stranden der
der ontwerpen
ontwerpen LELY
wijziging
LELY (18g8)
(1888) en KUYPER
KUYPER(lg01),
(1901), in IgII
1911 een grondige wijziging
bepaalde hij
nog meemeeder Arbeidswet
Arbeidswet tot
tot stand bracht, bepaalde
hij zich, wat
wat de volwassen mannen betrof, nog
rendeels tot bescherming tegen
rendeels
tegen misbruiken.
misbruiken. En de inkorting
inkorting van
van den
den arbeidstijd
arbeidstijd voor
voorvrouwen
vrouwen
en jeugdige
jeugdige personen
personen van
van I11I op
10uur
uur valt
valt misschien
misschien nog
nog geheel
geheel onder
onder het
het tegengaan
van
op io
tegengaan van
overmatigen arbeid.
arbeid.
overmatigen

Hetzelfde
kan wel
worden van
de bepalingen
bepalingen in de
de Mijnwet
Mijnwet van
van 1904
Ig04 en
en het
het
Hetzelfde kan
wel gezegd worden
van de
daarop steunende Mijnreglement
van Ig06.
algemeen erkend
erkend dat
dat vooral
vooral de
de onderonderdaarop
Mijnreglementvan
1906. Het wordt algemeen
de mijnen
mijnen onder
onder zóó
zóómoeilijke
moeilijke omstandigheden
omstandigheden plaats
plaats heeft,
heeft, dat
datzelfs
zelfs
grondsche arbeid
arbeid in
in de
grondsche
bij een betrekkelijk
b~trekkelijk korten
korten arbeidstijd
arbeidstijd nog
nog van
van overmatigen
bij
overmatigen arbeid
arbeid gesproken kan worden.
Ook de Caisson-wet
in caissons
caissons(duikers)
(duikers) regelt,
regelt,
Ook
Caisson-wet (lg05)
den arbeid
arbeid onder
onder water
water in
(1905) die
die den
betreedt een bijzonder,
bijzonder, geheel
geheel afgescheiden,
afgescheiden,terrein.
terrein.
Tot
Reeds
andere speciale
speciale wetten echter getuigen van geheel
geheel nieuwe
nieuwe opvattingen.
opvattingen. Tot
Reeds de andere
omstreeks 1910
IglO had men het
het ingrijpen
ingrijpen van
van overheidswege,
overheidswege,ook
ookin
inarbeidsverhoudingen,
arbeidsverhoudingen,vooral
vooral
willen doen dienen
dienen om
om bepaalde
bepaalde misstanden
misstanden weg
weg te
te nemen
nemenof
ofmisbruiken
misbruikentetevoorkomen.
voorkomen.AanAanvankelijk
niet, maar
maarlater
latermeer
meeren
enmeer
meerging
gingmen
men- enenterecht
vankelijk niet,
terecht—- ook
ookovermatigen
overmatigenloonarbeid
loonarbeid
van den
den volwassen
volwassen mannelijken
mannelijken arbeider
arbeider als
als een
een misbruik
misbruik beschouwen,
beschouwen, waartegen
waartegen de
dewet
wet
van
behoort
te waken. .
behoort te waken.
IglO kwam
kwam daarin
daarin verandering.
verandering. Zoowel onder
onder socialistische
socialistische invloeden
invloeden als
als
Omstreeks 1910
onder die van
van rechtsch-sociale
rechtsch-socrale opvattingen
opvattingen begon
begon men
men met
metwaken
waken tegen
tegenmisbruiken
misbruiken geen
geen
onder
Heteconomische
economische en
ensociale
socialeleven
levenbehoorde
behoordevan
vanboven
bovenafafgeregeld
geregeld
genoegen
nemen. Het
genoegen meer te nemen.
georganiseerd te
wet, liefst
liefst zelfs
zelfs de
deminister,
minister, zou
zouhebben
hebbenuit
uittetemaken
makenwat
wat
en georganiseerd
te worden.
worden. De wet,
voor den
den volwassen
volwassen man:
man: Of
Of hij,
hij, met
met het
het oog
oog op
opzijn
zijn gezondheid,
gezondheid,wel
welverstandig
verstandig deed
deed
goed is voor
bepaald beroep te kiezen
kiezen (Steenhouwers-wet);
(Steenhouwers-wet); of
of hij,
hij, zelfs
zelfs als
alspatroon,
patroon, en
envolkomen
volkomen zelfzelfeen bepaald
uur
van
den
avond
nog
aan
den
arbeid
mocht
zijn
(ontwerp
Bakkerswetstandig,
na
een
bepaald
standig, na een bepaald uur van den avond nog aan den arbeid mocht zijn (ontwerp BakkerswetTALMA); ofofhij,
nemen met
metminder
minder
TALMA);
hij,bij
bij onvermijdelijken
onvermijdelijkenarbeid
arbeid op
op Zondag,
Zondag, genoegen mocht nemen
dan een
Stuwadoorswet-TALMA).
een door
doorde
deoverheid
overheidbepaald
bepaaldextraloon
extraloon(ontwerp
(ontwerp
Stuwadoorswet-TALMA).
werd een
eendeel
deelvan
vanMinister
MinisterTALMA'S
TALMA'S pogingen,
nieuwe beginselen
beginselen in
in te
te
Wel werd
pogingen, geheel
geheel nieuwe
voeren~ of, wil
wil men,
men, de
deoude
oudeoverboord
overboordtetegooien,
gooien,door
doorhet
hetparlement
parlementafgewezen.
afgewezen.Maar
Maarde
de
voeren,
den dag
dag geringer.
geringer. Zelfs
Zelfs deinsde
deinsde men
mener
er niet
nietmeer
meervoor
voorterug
terugin
intetegrijpen
grijpen
tegenstand werd met den
de onderlinge
onderlinge concurrentie
concurrentie der
der bedrijven,
bedrijven, indien
indien een
eenwillekeurige
willekeurige wettelijke
wettelijke regeling
regeling dit
dit
in de
wenschelijk maakte,
kleinbedrijtiningelijke
gelijke
maakte, gelijk
gelijk bij
bij de
deBakkerswet,
Bakkerswet,bij
bijwelke
welkemen
mengrootgroot-enenkleinbedrijf
positie trachtte
trachtte te
te brengen.
brengen.
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Het hoogtepunt
hoogtepuntinindeze
dezerichting
richting
bereikte
Arbeidswet-I919
Minister
AALBERSE.
bereikte
de de
Arbeidswet-1919
vanvan
Minister
AALBERSE.
Zonder
de wenschen
wenschen van
vanpatroons
patroonsofofarbeiders
arbûd'ersrekening
rekeningtetehouden,
houden,zonder
zonderveel
veelonderonderZonder met de
scheid tusschen
tusschen meer
meer of
of minder
minder vermoeienden,
vermoeienden, meer
meer of
ofminder
mindereentonigen
eentonigenofofgevaarlijken
gevaarlijken
arbeid, stelde
arbeid,
stelde zij
zij als
alsnorm
normvoor
voorden
denarbeidstijd
arbeidstijd vast
vast 88 uur
uur per
per dag
dag en
en 45
45 uur per week, en ver(als regel)
regel) arbeid
arbeid op
opZondag
ZondagenenopopZaterdagmiddag.
Zaterdagmiddag.Van
Vanwaken
wakentegen
tegenmisbruiken
misbruikenwas
was
bood (als
geen sprake meer: de
de wetgever
wetgever maakte
maakte uit,
uit,wat
watininhethetethisch
ethischbelang
belang
arbeider
vanvan
denden
arbeider
was.was.
De omstandigheden
omstandigheden hadden
hadden zeer
zeer tot
totdezen
dezenommekeer
ommekeermeegewerkt.
meegewerkt. Het
Het eerste
eerste deel
deel
20e eeuw,
eeuw,de
dejaren
jarenvoor
vóórden
denwereldoorlog,
wereldoorlog,hadden
haddeneen
eenongekenden
ongekendeneconomischen
economischenbloei
bloei
van de toe
De ontwikkeling
ontwikkeling der
der techniek
techniekscheen
scheenonbegrensde
onbegrensdemogelijkheden
mogelijkheden
te aanschouwen
aanschouwen gegeven. De
Endaarop
daaropkwam
kwamdedeoorlog
oorlogden
denschijn
schijnwekken
wekkenof
ofde
destaten
statenhet
hetin
inhun
hunhand
handhadden
hadden
te bieden.
bieden. En
door leeningen en
en bankbiljetten-productie
bankbiljetten-productie onbeperkte
onbeperkte welvaart
welvaart te
te scheppen.
scheppen.
door
kringen van de
de werkgevers
werkgevers achtte men
men alles
alles mogelijk.
mogelijk. IsIshet
hetwonder,
wonder,dat
dater
er
Ook in de kringen
Ook
Minister AALBERSE'S
AALBERSE'S Arbeidswet
rees? Zelfs
Zelfs van
vanvrijvrijtegen Minister
Arbeidswetininde
de Kamer
Kamer nauwelijk
nauwelijk verzet
verzet rees?
liberale
zijde vroeg
vroeg men alleen wat meer
in
liberale zijde
meer buigzaamheid
buigzaamheid en wilde
wilde men
men althans
althans de
de 48-urige
48-urigein
plaats van
communistenuitgezonderd,
uitgezonderd,die
diede
dewet
wetteteslap
slapvonden
vonden
plaats
van de
de45-urige
45-urigeweek.
week.Maar
Maar- dedecommunisten
- niemand
niemand onthield
zijn stem.
stem.
onthield aan
aan de
de wet zijn
cT
Reeds
Fr;
Reeds over
over de
de Arbeidswet-1889
Arbeidswet-I889 had
had Dr.
Dr. O. PRINGSHEIM
PRINGSHEIM in het
het „Archiv
"Archiv fiir
für sociale
sociale
tt
Gesetzgebung (aangehaald
P.A.A.DIEPENHORST
DIEPENHORST "De
Nederlandsche ArbeidswetArbeidswetGesetzgebung"
(aangehaald bij
bij Mr. P.
„De Nederlandsche
157) geschreven,
geschreven,dat
met enkele
enkele uitzonderingen,
uitzonderingen, aan
aan de
de spits
spitsging.
ging.
geving", I,I,blz.
blz. 157)
dat Nederland, met
Van de Arbeidswet-1919
Arbeidswet-I919 kon dit met
met nog
nóg meer
meerrecht
rechtgezegd
gezegdworden.
worden.
Van
Maar de
zijn uiterste
uiterste punt
puntnaar
naar links
links bereikt.
bereikt. De
Depapieren
papierenwelvaart
welvaartbleek
bleek
Maar
de slinger had zijn
weinig soliede.
soliede. Regeling
Regeling van
van boven
bovenaf,
af,zonder
zonderveel
veelmorren
morrenaanvaard,
aanvaard,zoolang
zoolangmen
menreeds
reedsvrijvrijbereid was
was te
te doen
doenwat
watde
dewet
wetvroeg,
vroeg,ging
gingverzet
verzetlokken,
lokken,zoodra
zoodraeconomische
economischeteruggang
teruggang
willig bereid
haar
haar knellend maakte.
maakte. Het
Het geloof
geloof in
in de
dewijsheid
wijsheiden
enhet
hetorganisatievermogen
organisatievermogen van
van den
den ststaat
aa t
begon te wankelen.
wankelen. Zelfs
Zelfs in
in arbeiderskringen
arbeiderskringen begon
te vragen
vragen „laat
"laat ons
onsonzen
onzeneigen
eigen
begon
begon men te
gang gaan".
gaan".
maker zelf
zelfvan
vandedeArbeidswet-1919,
Arbeidswet-I919,
Minister
AALBERSE, moest
moest nauwelijks
nauwelijks 33j jaar
aa r
De maker
Minister
AALBERSE,
laterde
1919 hadden
haddenvoorgesteld.
voorgesteld.En
En al
al wil
wilde
de
later de wijzigingen
wijzigingen aanbrengen, die de vrije
vrije liberalen in 1919
regeering nog van
van haar
haar ideaal,
ideaal, de
de maatschappij
maatschappij naar
naar haar
haar inzichten te
te regelen,
regelen, geen
geenafstand
afstand
regeering
zij zelfs
zelfs het
hetingrijpen
ingrijpenniet
niettetewillen
willenprijsgeven
prijsgevenook
ookdáár,
dáár,waar
waardedenoodzakelijknoodzakelijkdoen, al schijnt
schijnt zij
heid slechts
aangenomen
- voor
b.v.
- toch
tóch
heid
slechts door
doorweinigen
weinigenwordt
wordt
aangenomen
voor den
den arbeid
arbeidop
opkantoren
kantoren
b.v.
kan
oude beginselen
beginselenwordt
wordtteruggekeerd:
teruggekeerd:niet
nietpogen
pogen
kan de tijd moeilijk uitblijven, dat weer tot de oude
van bovenaf
bovenaf te
te regelen,
regelen, maar
maar verbieden wat
watverkeerd
verkeerdis.is. Waarbij
de verschillende
verschillende
van
Waarbij dan
dan voor de
bedrijven afzonderlijk
afzonderlijk de
de vraag
vraag zal beantwoord
beantwoord moeten
moeten worden
worden:: Welke
Welke arbeidsduur
arbeidsduur kan
kan
zonder bezwaar voor den
den arbeider
arbeider worden
worden toegelaten?"
toegelaten?"
Er zijn gelukkig
de Arbeidswetgeving
Arbeidswetgeving geheel
geheel op
op zijde
zijde zouden
zouden
gelukkig weinigen
weinigen in ons land, die de
willen
zetten. Zelfs
Zelfsbij
bijeen
eengoed
goed
ontwikkeldvakvereenigingswezen
vakvereenigingswezen kan
kanmen
menden
denarbeider
arbeider
willen zetten.
ontwikkeld
steeds aan den patroon
patroon overlaten.
overlaten. Ook
Ook onder
onder de werkgevers zijn
zijn er,
er, die
die hun
hunveelal
veelal verkeerd
verkeerd
niet steeds
belang te uitsluitend tot richtsnoer
richtsnoer nemen.
nemen.
begrepen eigen belang
de arbeidswetgeving,
arbeidswetgeving, met
metalle
allebezwaren
bezwarenvoor
voorden
denondernemer,
ondernemer,niet
nietanders
andersbereikt
bereikt
Als de
deparlemantaire
parlemantaireenquête
enquêtevan
van
1886
fabrieken
REGOUT'S
had, dan dat toestanden,
toestanden, als
alsde
1886
bijbij
de de
fabrieken
derder
REGOUT's
niet meer
meer kunnen
kunnen terugkeeren,
terugkeeren. dan
dan zou
zouhare
hare werking
werking reeds
reeds een
eenzegenrijke
zegenrijke genoemd
genoemd
blootlegde, niet
kunnen worden.
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O
O

nder
maatschappelijke vraagstukken,
vraagstukken, welker
slechts door
door de
de zorg
zorg van
van de
de
nder de maatschappelijke
welker oplossing slechts
Overheid
is tetebereiken,
bereiken,neemt
neemtdat
datder
derSociale
SocialeVerzekering
Verzekeringeen
eenbelangrijke
belangrijkeplaats
plaatsin.
in.
Overheid is
In
laatste 25 jaar
jaar is in
in ons
ons land
land aan
aan die
die oplossing
oplossing hard
hard gewerkt,
gewerkt, met
met het
het
In de laatste
resultaat,
toestand op
op dit
dit gebied
gebied isisgeschapen,
geschapen,die
dieheel
heelwat
wat
resultaat, dat
dat thans
thans voor
voor een
een goed
goed deel een toestand
misstanden
heeft
weggeruimd
en
het
Volk
ten
zege
is.
misstanden heeft weggeruimd en het Volk
zege is.
De elkander
elkander in die
die jaren
jaren opvolgende
opvolgende Regeeringen
Regeeringen hebben
hebben allen
allen een
een grooter
grooter of
ofkleiner
kleiner
aandeel
de totstandkoming
totstandkoming van
van het
hetsamenstel
samenstelvan
vanSociale
SocialeVerzekeringswetten,
Verzekeringswetten,dat
dat
aandeel gehad
gehad in de
thans
tegenwoordige tijd, zoowel als de naaste
naaste toekomst
toekomst zal
zal nog
nog heel
heel wat
wat
thans van
van kracht
kracht is,en
is, en de
de tegenwoordige
Staatsmanswijsheid
regelen vast te
te stellen,
stellen, die
die
Staatsmanswijsheiden
en heel
heel wat
wat Staatsmanskunst
Staatsmanskunsteischen,
eischen, om
om de
de regelen
noodig
zullen zijn, om
om zoowel
zoowel nieuwe
nieuwe gedachten
gedachten van
van Sociale
Sociale Verzekering
Verzekering in
in te
te voeren,
voeren, als
als
noodig zullen
om bestaande
naar de
gebleken behoefte
behoefte tetewijzigen.
wijzigen.
bestaande wetten
wetten naar
de inmiddels gebleken
Nadat
1883 met
meteen
eenZiekteverzekeringswet
Ziekteverzekeringswet en
enin
in1884
1884met
met een
een OngeOngeNadat Duitschland in 1883
vallenverzekeringswet
voorgegaan en
enOostenrijk
Oostenrijkenkele
enkelejaren
jart:ndaarna
daarnawas
wasgevolgd,
gevolgd,werd
werd
vallenverzekeringswet was voorgegaan
in ons land
land de
de eerste
eerste schrede
schredeop
opdit
ditgebied
gebiedgezet
gezetinin1890,
I8go,toen
toeneen
eenStaatscommissie
Staatscommissiewerd
werdiningesteld,
aan welke
welke werd
werdopgedragen
opgedragen het
hetverzamelen
verzamelenvan
vangegevens
gegevensvoor
voorde
dekennis
kennisvan
vande
de
gesteld, aan
maatschappelijke toestanden
arbeiders, van
vandedeverhoudingen
verhoudingentusschen
tusschenwerkgevers
werkgeversen
en
maatschappelijke
toestanden der arbeiders,
de verschillende
verschillendebedrijven
bedrijvenen
envan
vanden
dentoestand
toestandvan
vanfabrieken
fabriekenen
enwerkplaatsen
werkplaatsenmet
met
arbeiders in de
het oog op
op de
de veiligheid
veiligheid en
ende
degezondheid
gezondheidder
derarbeiders.
arbeiders.
Onder de
verschillende Sociale
Wetten, die als
als gevolg
gevolg van
van het
het door
door deze
dezeCommissie
Commissie
Onder
de verschillende
Sociale Wetten,
I8g4 uitgebrachté
uitgebrachte eindverslag
eindverslag tot
tot stand
stand kwamen,
kwamen, neemt
neemtde
deOngevallenwet
Ongevallenwet1901
IgOIeen
eenbelangbelangin 1894
rijke
rijke plaats in.
Zij bracht
bracht het
het „verzekerd
"verzekerdzijn"
zijn"van
vanwerklieden
werkliedenininbepaalde
bepaaldebedrijven
bedrijventegen
tegengeldelijke
geldelijke
Zij
gevolgen van ongevallen,
ongevallen, hun in
in verband
verband met
met de
deuitoefening
uitoefeningvan
vanhet
hetbedrijf
bedrijfoverkomen.
overkomen.
gevolgen
dus op
op 1IFebr.
Febr.1903
Ig03dedeWet
Wetvolledig
volledigwas
wasingevoerd,
ingevoerd,waren
warende
deeven
evenbedeelde
bedeelde
Toen dus
datum af
af verzekerd,
verzekerd, en
en behoefden
behoefdennoch
nochzij,
zij,noch
nochhunne
hunnewerkgevers
werkgeverseenige
eenige
werklieden van dien datum
daad
daad te verrichten,
verrichten, om
om die
die verzekering
verzekering tot
tot stand
standtetebrengen.
brengen.
van die
dieverzekering
verzekeringbestaat
bestaatdus
dustusschen
tusschenwerkgever
werkgeveren
enwerkman
werkmangeen
geenrechtsrechtsTer zake van
wil, noch
noch de
de financieele
financieele toestand
toestand van
vanden
denwerkgever,
werkgever,op
opdeze
dezewettelijke
wettelijke
band, zoodat noch de wil,
dwangverzekering
van eenigen invloed is.
dwangverzekering van
is.
den eisch,
eisch,dat
dathet
hetongeval,
ongeval,tegen
tegenwelks
welksgeldelijke
geldelijkegevolgen
gevolgenverzekerd
verzekerdwordt,
wordt,de
de
In den
werkman
werkman moet zijn
zijn overkomen
overkomen „in
"in verband
verbandmet
methet
hetbedrijf",
bedrij/", ligt de
de grond
grond voor
voorde
de regeling,
regeling,
dat dan
dan ook
oorzaak
- of althans
althans mede-oorzaak
vanhet
hetongeongeook het
hetbedrijf,
bedrijf,welks
welksuitoefening
uitoefening
oorzaak
mede-oorzaak- van
val is, de
de middelen
middelen opbrengt,
opbrengt, die
die noodig
noodigzijn,
zijn,om
ombij
bijde
deWet
Wetbepaalde
bepaaldeschadeloosstellingen
schadeloosstellingen tete
ditstelsel
stelselbracht
brachtvanzelf
vanzelfmede
medededeinstelling
instellingvan
vaneen
eenpubliekrechtelijk
publiekrechtelijk
kunnen verleenen, en dit
kunnen
dat naar de eene zijde
zijde een
een rechtsverhouding
rechtsverhouding schiep
schiep met
metde
dewerkgevers
werkgeverster
terinning
inningvan
van
lichaam, dat
door hen
hen volgens
volgensde
debepalingen
bepalingender
derWet
Wetverschuldigde
verschuldigdebijdragen,
bijdragen,enennaar
naardedeandere
anderezijde
zijde
de door
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het lichaam
lichaam werd, op hetwelk
hetwelk de
de werklieden
werklieden een
een recht
recht van
vanvorderen
vorderen kregen
kregen ter
ter zake
zake van
van de
de
bij de
de Wet
Wetgewaarborgde
gewaarborgde schadeloosstellingen.
schadeloosstellingen.
hun bij
De beperking,
b~perking, die
diededeWet
Wet
stelde
door
de verzekering
slechtsuituittetestrekken
strekkentot
totde
de
stelde
door
de verzekering
slechts
werklieden
een overweging,
overweging, volgens
volgens
werklieden in
in bepaalde
bepaaldebedrijven,
bedrijven,was
wasallerminst
allerminsteen
eengevolg
gevolg van
van een
welke de
de wettelijke
wettelijke verzekering
verzekeringvoor
vooranderen
anderenniet
nietnoodig
noodigofofwenschelijk
wenschelijkzoude
zoudezijn,
zijn,doch
doch
welke
werd
alleen gesteld
gesteldom
omredenen
redenenvan
vannoodzakelijkheid.
noodzakelijkheid.Een
Eendirecte
directeinvoering
invoeringder
derwettelijke
wettelijke
werd alleen
verzekering over de
de heele
heelelinie
liniezou
zouteteveel
veeladministratieve
administratievemoeilijkheden
moeilijkhedenhebben
hebbenopgeleverd;
opgeleverd;
verzekering
daarom
een begin
begin gemaakt
gemaakt met
met de
de industrieele
industrieele bedrijven,
bedrijven,om
omlater,
later,wanneer
wanneeromtrent
omtrentde
de
daarom werd een
werking der
haar voortvloeiende
voortvloeiende administratie
administratie de
de noodige
noodige ervaring
ervaring
werking
der wet
wet en
en den
den gang
gang der
der uit haar
zijn opgedaan,
opgedaan, de
de verzekering
verzekering over
over meerdere
meerdere bedrijven
bedrijven uit
uit tetestrekken.
strekken.
zou zijn
uitbreiding heeft
heeft plaats
plaats gehad
gehad door
door de
de in
in1921
1921tot
totstand
standgekomen
gekomenherziening
herzieningder
der
Die uitbreiding
oorspronkelijke Ongevallenwet;
Zeeongevallenwet 19I9
de Land
Land- en
TuinOngevallenwet; door de Zeeongevallenwet
1919 en door de
en Tuinbouwongevallenwet,
bouwongevallenwet, die op 1I April
April j.l.
j.l. in
inwerking
werking getreden
getreden is.
is.
De herziene
herziene Ongevallenwet
Ongevallenwet heeft niet alleen
alleen door
door vele
vele bedrijven
bedrijven (in
(in het
het bijzonder
bijzonder de
de
handelsbedrijven) aan
verzekeringsplichtige bedrijven
Ongevallenwet 1yoi
I901 toe
toetete
handelsbedrijven)
aan de verzekeringsplichtige
bedrijven van
van de
de Ongevallenwet
voegen, het
het aantal
aantal werklieden, dat onder de wettelijke
wettelijke ongevallenverzekering
ongevallenverzekering valt,
valt,belangrijk
belangrijk
uitgebreid,
doch
zij
heeft
door
verschillende
bepalingen
mogelijk
gemaakt,
om
schadeloosuitgebreid, doch zij heeft door verschillende bepalingen mogelijk gemaakt, om schadeloosstelling teteverleenen
verleenen voor
voorongevallen,
ongevallen, die
dievroeger,
vroeger, als
alsbuiten
buitenverband
verband met
methet
hetverzekeringsverzekeringsbedrijf staande, geen
geen recht
recht op
opschadeloosstelling
schadeloosstellinggaven.
gaven.
plichtige bedrijf
De afzonderlijke
afzonderlijke regeling
regelingvan
vande
deverzekering
verzekeringvan
vanwerklieden
werkliedenininde
debedrijven
bedrijvenvan
vanzeevaart
zeevaart
De
de Zeeongevallenwet
Zeeongevallenwet(welke
(welke een
eenvoortzetting
voortzettingisisvan
vande
denaar
naarde
deomstandigomstandigen visscherij, die in de
Land- en
en TuinbouwTuinbouwheden gewijzigde Oorlogs-Zeeongevallenwet)
Oorlogs-Zeeongevallenwet) en
heden
en van
van werklieden
werklieden in
in de LandLand- en
en Tuinbouwongevallenwet
Tuinbouwongevallenwetisisvervat,
vervat,werd
werdgeboden
gebodendoor
door
bedrijven, die in de genoemde Landhet verschil
verschil ininaard
aardvan
vandeze
deze
bedrijven
met
waarvandedeverzekeringsplicht
verzekeringsplichtininde
de z.g.
bedrijven
met
die,die,
waarvan
industriëele Ongevallenwet
Ongevallenwet werd
werd vastgelegd.
vastgelegd.
Men is geneigd
geneigd teteveronderstellen,
veronderstellen, dat
datdeze
dezedrie
drieOngevallen
OngevallenVerzekeringswetten,
Verzekeringswetten,die
die
-— zij
zij het
het ten
ten aanzien
aanzien van
- toch
tochalle
allehetzelfde
hetzelfdedoel
doel
van verschillende
verschillendeklassen
klassenvan
vanwerklieden
werklieden
naar éénzelfde systeem
systeem zijn opgebouwd. Waar
Waar integendeel de grondslag
grondslag van
van ieder
ieder
beoogen, naar
erreden
redenom
omaan
aandie
dieverschillende
verschillendegrondslagen
grondslageneenige
eenigeaandacht
aandacht
dier wetten verschillend
verschillend is,
is, isiser
te schenken.
schenken.
-

Het oorspronkelijke
oorspronkelijke ontwerp
ontwerp van
van de
de Ongevallenwet
den grondslag
grondslag van
van een
een
Ongevallenwet stond
stond op den
zuiver publiekrechtelijke
publiekrechtelijke regeling.
regeling.
De onder
onder den
den invloed
invloed van
vanhet
hetrapport
rapport der
derhiervoren
hiervoren genoemde
genoemde Staatscommissie
Staatscommissiealgealgegevestigde opinie,
opinie,dat
datererdoor
doorden
denStaat
Staateen
eenvoorziening
voorzieningdiende
diendeteteworden
wordengetroffen
getroffenom
om
meen gevestigde
schadeloosstellingtetegeven,
geven,ook
ookdan,
dan,wanneer
wanneerhij
hijbuiten
buitenschuld
schuldvan
vanzijn
zijnwerkwerkden werkman een schadeloosstelling
gever
ongeval tengevolge
tengevolge der
derbedrijfsuitoefening
bedrijfsuitoefeningzijn
zijnwerkkracht,
werkkracht, d.w.z.
d.w.z.zijn
zijneenig
eenig
gever door een ongeval
middel van bestaan,
bestaan, geheel
geheel of
of gedeeltelijk
gedeeltelijk zag
zag verloren
verloren gaan,
gaan, deed
deed dit
ditontwerp
ontwerpals
alszoodanig
zoo danig
middel
aanvaarden.
publiekrechterlijke systeem
dat er
er aan
aan ten
ten grondslag
grolldslag was
wasgelegd,
gelegd,kon
kon
aanvaarden. Het publiekrechterlijke
systeem echter, dat
genade vinden in de
de oogen
oogen van
van hen,
hen,die
diemeenden,
meenden,dat
dataan
aanden
denwerkgever,
werkgever,indien
indienhij
hijalal
geen genade
zoodanige medezeggingsschap
medezeggingsschap
niet meer onbeperkt baas kon
kon blijven
blijven in
in eigen huis, dan toch een zoodanige
moest worden verleend,
ern zekere
zekere keuze
keuze zou
zouhebben
hebbenomtrent
omtrentdedewijze,
wijze,waarop
waarop
verleend, dat
dat hij
hij althans
althans een
hij
middelen ter
ter dekking
dekking van
van de
de kosten
kosten der
der verzekering
verzekering had
had op
op te
te brengen.
brengen.
hij de middelen
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Die eisch
eisch heeft
heeft er
er toe
toe geleid,
geleid, dat
dathet
hetdoor
doorde
deTweede
TweedeKamer
Kameraangenomen
aangenomen ontwerp
ontwerp
door
Kamer werd
werd verworpen.
verworpen. De
DeRegeering
Regeeringheeft
heeftdaarin
daarinaanleiding
aanleidinggevonden
gevondeneen
een
door de
de Eerste Kamer
nieuw ontwerp in te
te dienen,
met de
wenschender
rekening gehouden
dienen, waarbij
waarbij met
de wenschen
derwerkgevers
werkgevers werd
werd rekening
gehouden
en zoo werd
werd het
het instituut
instituut der
der „Risico-Overdracht"
"Risico-Overdracht" in
dewet
inde
wetgebracht.
gebracht.
dat de werkgever
bepaalde door
door de
de wet
wet
Daardoor
mogelijk gemaakt,
gemaakt, dat
werkgever onder bepaalde
Daardoor werd
werd het mogelijk
gestelde
ûjn uit
uit de
de wet
wetvoortvloeiend
voortvloeiend risico
.risico kon
kon dragen,
dragen, of
ofhet
hetkon
konoveroverzijn
gestelde voorwaarden,
voorwaarden, zelf
zelf zijn
dragen
N.V.,ofofrechtspersoonlijkheid
bezittende Vereeniging.
rechtspersoonlijkheid bezittende
beûttende
Vereeniging.
dragen aan
aan een N.V.,
Daarmede werd,
werd, met
metname
nameaan
aan die
die Vereeniging
Vereenigingvan
vanwerkgevers,
naast de
van de
werkgevers, naast
de macht
macht van
de
publiekrechtelijke
de Rijksverzekeringsbank
de uitvoering
uitvoering der
der
met de
publiekrechtelijke instelling, de
Rijksverzekeringsbank (R.V.B.),
(R.V.B.), die
die met
verzekering
belast, de gelegenheid gegeven, om
om invloed
invloed uit
uit tete oefenen,
oefenen,zoowel
zoowelwaar
waar het
het
verzekering was
was belast,
gold het opbrengen
haaraangesloten
werkgevers van de
der
opbrengen door
doorde
debij
bijhaar
aangesloten werkgevers
de middelen
middelen tot
tot dekking
dekking der
schadeloosstelechter
gehed
echter geheel
Tingen,als
alsten
ten ,
lingen,
bij
het StaatsStaatsbij het
^; .
aanûen van den
aanzien
orgaan,
R.
orgaan, de
de R.
., ,
^
•,.:
^
..•..^t^:
gangg van zaken,
V.B.
berusten,
,
V.B.
berusten,
z
n
wanneer in
in de
wanneer
de
welks besl
beslissinJ
---.
iss inondernemingen
gen
bindend
en
g en
dier werkgevers
waren,
behoube houwaren, behotieen werkman
een
werkman
dens
de uituitdens de
door een ongedoor
ongespraak
spraak van
van den
val werd
val
werd gegeberoepsrechter,
: ^.
^*
beroepsrechter,
troffen.
troffen.
aan
ooraan wiens oorDe regedeel
die beslisbeslisregedeel die
ling en
ling
en de
de toetoeBureau.; Amsterdam.)
Foto Ver.
Ver. Foto
Foto Bureaux;
Buruu.;
Am,terdam.)
singen door beuitgaan van
van de
deRijksverzekeringsbank,
Rijksverzekeringsbank, Pieter
Pieter de
de HooghHooghlanghebbenden
der Het uitgaan
kenning
straat, Amsterdam.
werden
schadeloosstelAmsterdam.
onderwerden onderlengen
lingen
bleef
worpen.
gewezen, dat
dat door
door de
de regeling
regeling van
van dit
ditberoepsrecht
beroepsrechteen
een
In verband hiermede
hiermede zij
zij er op gewezen,
stap gedaan
gedaan werd
lande nieuwe
nieuwe richting.
richting.
werd in
in een hier te lande
de Raden van
vanBeroep,
Beroep, waren,
waren, onder
eerste instantie,
Immers: de beroepscolleges
beroepscolleges in eerste
instantie, de
onder
Immers:
samengesteld uit
uitwerkgevers
werkgeversen
presidium van een
een rechtsgeleerden
rechtsgeleerden voorzitter,
voorzitter, samengesteld
enwerklieden,
werklieden,
presidium
College,dat
datin
intweede
tweedeen
hoogste
Het College,
enhoogste
waardoor de leekenrechtspraak
leekenrechtspraak bij
bij ons
ons hare
hare intrede
intrede deed. Het
is de
de Centrale Raad
instantie recht
Raadvan
Utrecht is
is gevestigd
gevestigd en
recht spreekt,
spreekt, is
vanBeroep,
Beroep, die te
te Utrecht
en welks
welks
doctor in de
moetenzijn.
staatswetenschapmoeten
zijn.
de rechtsrechts-ofofinindedestaatswetenschap
leden doctor
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stelsel van
van de
de Ongevallenwet,
Ongevallenwet, die hierna
hierna volgde,
volgde, n.l.
n.l. de
de Zeeongevallenwet
Zeeongevallenwet 1919
I9I9
Het stelsel
een geheel
geheel ander
ander aanzien.
aanzien.
aanÛen.
toont een
wijûging van de Oorlogs-Zeeongevallenwet
1915,
vaststelde
Zij is een wijziging
Oorlogs-Zeeongevallenwet 1915,
I9I5, welke
welke bepalingen
bepalingen vaststelde
Zij
"betreffende
van
uitkeeringen
aan
schepelingen
en
hunne
nagelaten
betrekking(n
waarborgen
betrekking{n
„betreffende waarborgen
uitkeeringen aan schepelingen en hunne nagelaten betrekkingt n
verband met
met ongevallen aan
aan schepelingen
schepelingen overkomen
overkomen ten
ten gevolge
gevolge van
van of
ofin
inverband
verbandmet
meteen
een
in verband
van den
gebeurtenis,
welke een onmiddellijk
gebeurtenis, welke
onmiddellijk gevolg is
is van
denhuidigen
huidigenoorlog".
oorlog"..
is deze
gewijûgd,
ûj als
ongevallen,die
dierecht
opschadeloosstelling
Nu is
deze wet
wet zoodanig
zoodaniggewijzigd,
gewijzigd,dat
datzij
zij
alsongevallen,
rechtop
schadeloosstelling
Nu
geven, alle ongevallen
ongevallen erkent,
erkent, die
die den
den schepeling
schepeling overkomen
overkomen in
in verband
verband met
met het
hetbedrijf,
bedrijf,en
en
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zulks zooals in
in hare
hare considerans
considerans wordt
wordt gezegd:
gezegd: „in
"inafwachting
afwachtingvan
vande
detot
totstand
standkoming
komingvan
van
wettelijke verzekering".
verzekering".
eene wettelijke
In deze
deze regeling
regeling zien
zien wij
wij dus
duseen
eensterke
sterkeafwijking
afwijkingvan
vanhet
hetpubliekrechtelijk
publiekrechtelijk systeem,
systeem,
industriëele Ongevallenwet
Ongevallenwetten
tengrondslag
grondslagligt.
ligt.Daar
Daarverklaart
verklaartde
dewet,
wet,dat
datde
dewerkman
werkman
dat aan de industriëele
verzekerd is en als zoodanig een door
door niemand
niemand of
of niets
niets beperkt
beperkt recht
recht heeft,
heeft,om
omvan
vande
deR.V.B.
R.V.B.
verzekerd
DeZeeongevallenwet
Zeeongevallenwetverplicht
verplichtden
den
bij de
de wet
wetvastgestelde
vastgestelde schadeloosstelling
schadeloosstelling tetevorderen.
vorderen.De
de bij
werkgever tot het betalen
betalen van
van zekere
zekere schadeloosstellingen
schadeloosstellingen onder
onder zekere
zekere omstandigheden,
omstandigheden, de
de
werkgever
werkman
bezit
zelf
het
recht
om
dien
werkgever
daartoe
aan
te
spreken
bij
den
burgerlijken
werkman
zelf het recht om dien werkgever daartoe aan te spreken bij den burgerlijken
of bij
bij scheidsrechters.
scheidsrechters. Het
Het „waarborgen
.,waarborgen der uitkeeringen"
uitkeeringen" bestaat
bestaat hierin, dat
dat de
de wet
wet
rechter of
den werkgever
werkgever of
of van
van dengene
dengene bij
bij wien
wien de
de werkgever
werkgever zich
zich tegen
tegendit
ditrisico
risicoverzekerd
verzekerdheeft,
heeft,
van den
eischt, dat
dat hij
hij zekerheid
zekerheid stelle
stelle voor
voorde
denakoming
nakomingzijner
zijnerhem
hembij
bij de
deZeeongevallenwet
Zeeongevallenwetopgelegde
opgelegde
eischt,
verplichtingen, zoodat,
zoodat, wanneer
wanneer de
de werkgever
werkgever of
ofde
deverzekeraar
verzekeraar zijne
zijne verplichting
verplichting tot
totbetaling
betaling
verplichtingen,
nakomt, de Staat
Staat uit
uit de
de in
inzijn
zijnbezit
bezitzijnde
zijndepanden
pandende
deschadeloosstellingen
schadeloosstellingenkan
kan voldoen.
voldoen.
niet nakomt,
de praktijk
praktijk heeft zich
zich deze
deze regeling
regelingzoodanig
zoodanigontwikkeld,
ontwikkeld,dat
datalle
allebetrokken
betrokkenwerkwerkIn de
gevers, behoudens
behoudens enkele
enkele uitzonderingen,
uitzonderingen, zich
zich hebben
hebben vereenigd
vereenigd tot
tot eene
eene Vereeniging,
Vereeniging, die
die
gevers,
aanspraken der getroffenen
getroffenen onderzoekt,
onderzoekt, de
de schadeloosstellingen
schadeloosstellingen regelt
regelt en
en dus
dusals
alsbelangbelangde aanspraken
partij zelf
zelf de
de functiën
functiën vervult,
vervult,die
diebij
bijde
deindustriëele
industriëeleOngevallenwet
Ongevallenwetaan
aan een
een StaatsStaatshebbende partij
orgaan zijn
opgedragen.
orgaan
zijp opgedragen.
Hetstreven
strevender
derwerkgevers,
werkgevers,
beide stelsels
stelsels hebben
hebben hunne
hunne voorvoor-en
entegenstanders.
tegenstanders.Het
Deze beide
gedurende de
de laatste
laatste 20 jaren
jaren nimmer
verloren, om
om zelf de verplichtingen,
nimmer uit het oog verloren,
dat zij gedurende
wet hun
hun oplegt,
oplegt,in
inieder
iederbepaald
bepaald geval
geval te
te beoordeelen
beoordeelenen
envast
vasttetestellen,
stellen,isisvan
van hun standdie de wet
begrijpelijk, maar
maar neemt niet weg, dat
dat er
er velen
velen zijn,
zijn,die
diehet
hetrechter-zijn
rechter-zijninineigen
eigenzaak
zaaknu
nu
punt begrijpelijk,
omstandigheden afkeuren
afkeuren en
en daarom
daarom ook
ook in
in deze
deze aangelegenheid
aangelegenheidden
denvoorvooreenmaal onder alle omstandigheden
Staat aangestelde macht, boven
boven
keur geven aan een buiten de
de beide
beide partijen
partijen staande,
staande, door
door den Staat
een instelling,
instelling, gevormd
gevormd door
door en
enuit
uiteen
eender
derpartijen,
partijen,van
vanwelker
welkeruitspraken
uitsprakende
deandere
anderepartij,
partij,
verschil van
van meening
meening komt
komt op
op het
het
hetzij in meerdere
meerdere of mindere
mindere mate,
mate, afhankelijk
afhankelijk is.
hetzij
is. Dit verschil
gebied der Sociale
Sociale Verzekering
Verzekering in den
den laatsten
laatsten tijd
tijd zeer
zeer sterk
sterk naar
naar voren
voren en
en de
de regeling
regeling dier
dier
verzekering
de toekomst
toekomst zal
zalzonder
zondertwijfel
twijfelvoor
voorhet
hetgrootste
grootstegedeelte
gedeelteworden
wordenbeheerscht
beheerscht
verzekering in
in de
door het bovendrijven
beide meeningen.
meeningen.
bovendrijven van
van een dier beide
Tuinbouwongevallenwet van
20 Mei
Mei I922
Intusschen
brengt ook de
de Land1922 een
Land- enenTuinbouwongevallenwet
van 20
Intusschen brengt
inkrimping der Staatsbemoeiing in dien
dien zin,
ûn,dat
datnaast
naast de
de Staatsorganen,
Staatsorganen, die
diemet
metde
deuitvoering
uitvoering
der
wet zijn
zijnbelast,
belast,particuliere
particuliereinstellingen
instellingenmet
metden
den
naam
van
.,bedrijfsvereenigingen"
der wet
naam
van
„bedrijfsvereenigingen"
worden
ten aanzien
aanzien van
van die
die uitvoering
uitvoering dezelfde
dezelfde rechten
rechten hebben.
hebben. Zoo
Zoo zal
zal b.v.
worden toegelaten, die ten
betalenschadeloosstellingen
schadeloosstellingenvaststellen
vaststellenvoor
voordedebij
bijhaar
haaraanaande R.V.B. de
depremiën
premiënen
endedetetebetalen
gesloten
werkgevers, doch
bevoegdheid voor
voor dede
gesloten werkgevers,
doch iedere
iedere bedrijfsvereeniging
bedrijfsvereenigingheeft
heeft dezelfde
dezelfde bevoegdheid
van ToeToewerkgevers,
tot zulk
zulk eene
eenevereeniging
vereenigingzijn
zijntoegetreden.
toegetreden.Alleen
Alleenzal
zaler
ereen
een Raad van
werkgevers, die tot
zicht
aangewezen, om
omop
opdedehandelwijze
handelwijzeder
derbedrijfsvereenigingen
bedrijfsvereenigingencontrole
controleuit
uittete
zicht worden
worden aangewezen,
oefenen, in welken
welken Raad
Raad o.a.
O.a. werkgevers
werkgevers en
en werknemers
werknemers zitting zullen
zullen nemen.
nemen.

Behalve
deze Ongevallenverzekeringswetten
Ongevallenverzekeringswetten zijn in ons
ons land
land nog
nogtot
totstand
standgekomen
gekomen
Behalve deze
de
3 z.g.
z.g. Talma=wetten, t. w. 22wetten
wettentot
totregeling
regelingvan
vandedeArbeiders-ziekteverz€kering,
Arbeiders-ziekteverzEkering,
de 3
waarvan
inhoudt omtrent
omtrentde
deverzekering
verzekeringvan
vangeldelijke
geldelijkeuitkeering
uitkeeringbij
bijziekte
ziekte
waa rvan de
de eene
eene bepalingen inhoudt
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(Ziekte-wet) en de andere (Raden-wet) Raden in het leven roept, die hun medewerking
verleenen bij de uitvoering van wettelijke regelingen betreffende de arbeidersverzekering.
Op denzelfden datum, waarop deze beide wetten tot stand kwamen, nl. 5 Juni 1913,
verscheen ook de Invaliditeitswet, ter verzekering van arbeiders tegen invaliditeit en ouderdom, in het Staatsblad.
De Ziektewet, die in andere landen het fundament vormt voor de verdere verz( keringswetten van verschillenden aard, is hier te lande nog steeds niet ingevoerd.
De Radenwet trad in werking op 1 Maart 1919, waarna begonnen werd met de samenstelling van de Raden van Arbeid en de Verzekeringsraden.
Deze Raden werden b:!last met de uitvoering der Invaliditeitswet en bereidden de
daartoe noodige administratie voor, tot op 3 Dec. 1919 de Invaliditeitswet volledig in werking
trad en zij hun eigenlijke taak konden aanvangen. Ook de uitvoering der Ouderdomswet 1919
werd aan die Raden grootendeels opgedragen. Deze Ouderdomswet behelst de z.g. Vrijwillige
Verzekering
werking- treding
van arbeiders
der
Invalidien
personen,
teitswet, n.l. van
die economisch
de overgangsmet arbeiders
bepalingen bezijn gelijk te
treffende de toestellen, tegen
kenning eener
geldelijke geouderdomsrenvolgen van den
te, de aandacht
ouderdom.
~r op was gevesDeze wet
tigd, dat zoowas het gevolg
velen, die ecovan de omstannomisch
met
(Foto Ver. Fot.o Bureaus; Am Jt.erda.m.)
digheid, dat bij Een der territoors van de Rijksverzekeringsbank te Amsterdam. den in loonde partiëele indienst werkenden arbeider waren gelijk te stellen, van de voordeelen der Invaliditeitswet, voor zoover
die betroffen de ouderdomsrente, waren verstoken. Deze menschen - voor zoover hun welstand beneden zekere grenzen bleef - werden door de overgangsbepalingen van de ouderdomswet 1919 in de gelegenheid gesteld, om hetzij kosteloos, hetzij tegen gereduceerde premie,
de ouderdomsrente te verwerven.
De Invaliditeitsrenten zijn eerst toegekend van 3 Dec. 1922 af, toen de bij de wet gestelde
wachttijd van 3 jaren verstreken was.
De Sociale Verzekeringswetten, waarvan ik in dit opstel het doel en den aard slechts
kan aanstippen, hebben het Nederlandsche volk veel got.ds gebracht. Zij komen tegemoet
aan de nooden van hen, die hun werkkracht - hun eenig bezit - óf door een plotselinge
gebeurtenis geheel of gedeeltelijk zien te loor gaan, óf haar verslijten in den dienst, die
aan haar zware eischen stelt. Behalve dát hebben zij echter ook andere voordeelen gebracht
die, al mogen zij door de betrokkenen niet als een direct op geld waardeerbaar iets worden
beschouwd, toch zeer zeker van groote beteekenis zijn.
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In de
de eerste
eerste plaats
plaats heeft
heeft zich
zich sedert
sedert20
20jaren
jaren ook
ook hier
hier te
te lande
lande dede ongevallengeneeskunde
ongevallengeneeskunde
In
zich voornamelijk
voornamelijk ten doel
doel stelt
stelt het
hetfunctioneel
functioneelherstel
herstelvan
vanden
dengetroffene
getroffeneenen
ontwikkeld, die zich
er zooveel
zooveel mogelijk
mogelijk toe
toebijdraagt
bijdraagt om
omhem
hemals
alswerkkracht
werkkrachtvoor
voorzijn
zijngezin
gezinen
endedemaatschappij
maatschappij
er
te behouden.
behouden. De
De controle,
controle, die
diedoor
doorden
denmedischen
medischendienst
dienstder
der R.V.B.
R.V.B. zoo spoedig
spoedig mogelijk
mogelijk
te
het ongeval
ongeval op
op de
degetroffenen
getroffenen en
enhunne
hunnemedische
medische behandeling
behandeling wordt
wordt uitgeoefend,
uitgeoefend, isis er
er
na het
gericht, om
om door
door een
een juiste
juiste en
envolledige
volledigetoepassing
toepassingvan
van alles,
alles,wat
watde
dewetenschap
wetenschap biedt,
biedt,de
de
op gericht,
physieke en
en de
de psychische
psychische gevolgen
gevolgenvan
vanhet
hetongeval
ongevalzooveel
zooveelmogelijk
mogelijktetebeperken.
beperken.Menig
Menig
physieke
aan deze
deze medische
medische organisatie
organisatie te
te danken,
danken, dat
dat hij
hij door
dooreen
eenjuist
juistenentijdig
tijdig
werkman heeft het aan
werkman
voor een
een verminking,
verminking, die
die hem
hem voor
voor iederen
iederen arbeid
arbeid ongeschikt,
ongeschikt, en
en hem
hem
ingrijpen behoed bleef voor
tot een
een last
lastzou
zouhebben
hebbengemaakt.
gemaakt.
het leven tot
te vermelden
vermelden de
de mogelijkheid,
mogelijkheid, welke
welke door
door de
de gewijzigde
gewijzigde OngeOngeIn verband hiermede is te
van 'pi
1921 is
isgeopend,
geopend,om
omaan
aangetroffenen,
getroffenen,die
dieverminkt
verminktzijn,
zijn,voor
voorrekening
rekeningder
der
vallenwet van
opleiding te
te verstrekken,
verstrekken, die
die hen
hen weder
weder in
in staat
staat stelt,
stelt,zij
zijhet
hetook
ookinineen
eenander
andervak,
vak,
R.V.B. een opleiding
hun resteerende
resteerende werkkracht
werkkracht aan
aan te
te wenden.
wenden. Het
Het instituut
instituut isisnog
nogjong,
jong,maar
maarde
dewijze,
wijze,waarop
waarop
de hun
door onderling
onderling overleg
overleg van
van de
de geneeskundigen
geneeskundigender
derBank
Bankmet
metspeciaal
speciaaldaarvoor
daarvoor aangewezen
aangewezen
er door
technici naar
naar gestreefd wordt, om
om deze
deze mooie
mooie en
ennuttige
nuttigeinstelling
instellingtot
tothaar
haarrecht
rechttetedoen
doenkomen,
komen,
technici
waarborgt resultaten,
bij betrokken
betrokken zijn,
zijn, zonder
zondertwijfel
twijfelmet
metvoldoening
voldoening
waarborgt
resultaten, waarop
waarop allen,
allen, die er bij
terugzien.
zullen terugzien.
Ook de Invaliditeitswet
Invaliditeitswet bevat
bevat een
eenbepaling
bepalingvan
vangroote
grootemaatschappelijke
maatschappelijke beteekenis.
beteekenis.
Ook
Indien n.l.
n.l. gevaar
gevaar bestaat,
bestaat, dat
dat een
eenvolgens
volgensdedebepalingen
bepalingender
derInvaliditeitswet
Invaliditeitswetverplicht-ververplicht-verdit gevaar
gevaar door een doelmatige
doelmatige geneeskundige
geneeskundige behanbehanzekerde, blijvend invalide zal worden, en dit
of verpleging
verplegingkan
kan worden
worden afgewend,
afgewend,dan
dankan
kan die
die behandeling
behandelingofofverpleging
verplegingvoor
voorrekening
rekening
deling of
Het spreekt
spreekt vanzelf, dat
dat de
de toepassing
toepassing hiervan
hiervan in vele
vele gevallen
gevallen een
een
der R.V.B. geschieden. Het
die anders
andersmet
metvrij
vrijgroote
grootezekerheid
zekerheidte te
wachten
staat,
kanvoorkomen,
voorkomen,waardoor
waardoor
invaliditeit, die
wachten
staat,
kan
enververde lijders
lijders zijn
zijngebaat,
gebaat,terwijl
terwijldedekosten
kostenhunner
hunnertijdige
tijdigeenendoelmatige
doelmatigebehandeling
behandeling en
de
pleging,
hetzij geheel,
geheel,hetzij
hetzijgedeeltelijk
gedeeltelijkworden
wordenteruggevonden
teruggevondendoor
dooreen
eenbesparing
besparingop
opde
de
pleging, hetzij
invaliditeitsrente,
anders zeker
zeker zou zijn
zijn ten
ten deel
deel gevallen.
gevallen.
invaliditeitsrente, die
die hun anders
In welke richting
richting de
de Sociale
SocialeVerzekering
Verzekering zich verder
verder moge
moge ontwikkelen,
ontwikkelen, en
en welke
welke der
der
daarbij
op
den
voorgrond
beide grondsystemen: overheidszorg
initiatief, daarbij op den voorgrond zal
zal beidgronsytm:
overheidszorg of particulier initiatief,
treden,
reorganisatie, die
die ons
ons wacht,
wacht, zal,
zal, naar
naar ik
ik hoop,
hoop, er
er rekening
rekening mede
mede houden,
houden, dat
dat de
de
treden, de reorganisatie,
hier
geschetste maatschappelijke
maatschappelijke voordeelen
blijven en
enmet
methen
hendede
hier geschetste
voordeelenbehouden
behouden dienen
dienen te
te blijven
medisch-technische dienst, die,
die,geschapen
geschapendoor
doorde
deoverheidszorg,
overheidszorg,zijn
zijnmoeilijke
moeilijkedoch
dochschoor_e
schoone
taak
ten
bate
van
een
belangrijk
deel
van
het
Nederlandsche
Volk
volvoert.
taak ten bate
belangrijk
van het Nederlandsche Volk volvoert.

562

GESCHIEDENIS EN ONTWIKKELING VAN
DE WERKLOOS.WERKLOOSVAN DE
HEIDSZORG GEDURENDE DE JAREN 1898-1923.
18 98- 92 3•
HElDSZORG
(WERKLOOZENSTEUN, WERKVERSCHAFFING,
WERKVERSCHAFFING, WERKLOOSHEIDSVERZEKERING,
WERKLOOSHEIDSVERZEKERING
ARBEIDSBEMIDDELING)
ARBEIDSBEMIDDELING),,

DOOR
ANTH. FOLMER, Directeur van
vanden
denRijksdienst
Rijksdienst
Werkloosheidsverzekering
en Arbeidsbemiddeling.
derder
Werkloosheidsverzekering
en Arbeidsbemiddeling.

O
O

ngeveer
het midden
middenvan
vandit
dittijdvak
tijdvakvan
van2525jaren
jarenvalt
valtde
dearbeid
arbeidder
derstaatscommissie
staatscommissie
ngeveer in het
over
Werkeloosheid (voorzitter
W. F. TREUB; secretaris
Is. P. DE
over de Werkeloosheid
(voorzitter Mr.
Mr. M.
M. W.
secretaris Ir.
Ir. Is.
VooYS), ingesteld bij
VOOYs),
bij K.B. van
30 Juli
Juli 1909,
1909, No.
No.42,
42,die
dienanaeen
een25-jarigen
25-jarigenarbeid,
arbeid,
van 3o
in 1914
1914 haar
haar eindverslag
eindverslag uitbracht.
uitbracht.
Hare
toenmaligen Minister
Nijverheid
Hare instelling,
instelling, op initiatief
initiatief van
van den
den toenmaligen
Minister van
van Landbouw, Nijverheid
en Handel,
A.
S.
TALMA,
Handel,
S. TALMA, was
TweedeKamer
Kamer in
inOctober
October1908
1908
was gevolg van uitvoerig debat in de Tweede
over de
de werkloosheid
werkloosheid naar
naar aanleiding
aanleiding eener
eener interpellatie
interpellatie van
van Mr.
Mr. P. J. TROELSTRA.
Haar
te onderzoeken:
onderzoeken: a in hoeverre
hoeverre de Regeering
Regeering beschikt
beschikt over midHaar werd
werd opgedragen te
delen,
omsnel
snelenenvoldoende
voldoendeteteworden
wordeningelicht
ingelichtover
overarbeidsgelegenheid
arbeidsgelegenheidenenwerkloosheid;
werkloosheid;
delen, om
bb wat
de
Regeering
kan
doen,
hetzij
door
steun
van
particulieren·
of
corporaties,
hetzijzelfzelfwat
Regeering kan doen, hetzij door steun van particulieren • of corporaties, hetzij
standig,zoowel
of bestrijding
bestrijding van
van werkloosheid
werkloosheid als
als tot
tot leniging
lenigingharer
harer gevolgen.
gevolgen.
standig, zoowel tot voorkoming of
Hieruit
blijkt, dat
dat men
men bij
bij dedeinterpellatie
interpellatie was
wasgestuit
gestuitopoponvoldoendheid
onvoldoendheid der
der
Hieruit blijkt,
tot leniging
leniging van
vande
degevolgen
gevolgender
derwerkloosheid,
werkloosheid,tot
tothet
hethelpen
helpendus
dus van
van hen,
hen, die
die door
door
middelen tot
werkloosheid werden
sterker was gebleken,
gebleken, doordien
doordien in
in de
deeerste
eerstejaren
jarender
der
werkloosheid
werden getroffen,
getroffen, wat
wat te sterker
20e eeuw in meer
meer dan
dan één
éénbedrijfstak
bedrijfstak werkloosheid
werkloosheid van
van vrij
vrij grooten
grooten omvang
omvangwas
was voorgekomen.
voorgekomen.
het bijzonder
bijzonder achtten
achtten velen
velen het
het niet
nietjuist,
juist,dat
datbij
bijdie
diewerkloozenzorg
werkloozem;orgzoo
zooweinig
weinig
In het
gemaakt tusschen
tusschen den
den werklooze,
werklooze,die,
die,volkomen
volkomenvalide,
valide,bereid
bereiden
engeschikt
geschiktisis
onderscheid werd gemaakt
tot werken, doch geen arbeid kan
kan vinden, en den weinig
weinig bekwamen
bekwamen of
of ongeschikten,
ongeschikten,den
denouden
ouden
invaliden en den arbeidschuwen
arbeidschuwen arbeider.
velen, dat
dat de
de overheid
overheid zich
zich de
de
of invaliden
arbeider.Ook
Ook meenden
meenden velen,
gevolgen der
der werkloosheid
werkloosheid meer moest
moest aantrekken
aantrekken dan
dan zij
zij tot
totdusverre
dusverredeed.
deed.
leniging van de gevolgen
men heel
heel kort
kort samenvat,
samenvat, hoe
hoe de
de Staatscommissie
Staatscommissie in
in haar
haar eindverslag
eindverslag zich de
de taak
taak
Als men
óverheidbij
bij de
dewerkloozenzorg
werkloozenzorg dacht,
dacht, dan
dan vindt
vindt men
menals
als hoofdzaken
hoofdzaken genoemd:
genoemd:uitbreiding
uitbreiding
der éverheid
arbeidsgelegenheid, gelijkmatiger
gelijkmatiger verdeeling
verdeeling van
van het
hetoverheidswerk,
overheidswerk, werkverschaffing,
werkverschaffing,
der arbeidsgelegenheid,
arbeidsbemiddeling en werkloosheidsverzekering.
arbeidsmlngwrkosheidvzng.
nu de
deontwikkeling
ontwikkeling inindedewerkloozenzorg
werkloozenzorg wellicht
wellicht het
hetbest
bestkunnen
kunnen
Wij zouden
zouden nu
Wij
door én
én hetgeen
hetgeenvóór
vóór 1914 bestond én hetgeen
hetgeen thans
thans is
is beide
beide tetetoetsen
toetsenaan
aande
dedoor
door
schetsen, door
Staatscommissie geuite
Echter heeft
heeft de
de kort
kort na
na de
de verschijning
verschijning van
van het
hetverslag
verslag
de Staatscommissie
geuite wenschen. Echter
uitgebroken wereldoorlog,
wereldoorlog, die een
eengroote
grooteontreddering
ontredderingopop
arbeidsmarktteweeg
teweegbracht,
bracht,
uitgebroken
dede
arbeidsmarkt
bijgedragen, de werkzaamheid
werkzaamheid van
gemeentebesturen op het
het gebied
gebied der
der
sterk er toe bijgedragen,
van Staat
Staat en gemeentebesturen
werkloozenzorg tete vermeerderen.
heeft hare
hare ontwikkeling
ontwikkeling veel
veel sneller
sneller doen
doen gaan
gaan dan
dan de
de
werkloozenzorg
vermeerderen. Dit heeft
Staatscommissie beoogde,
haar, onder den druk
druk der omstandigheden,
omstandigheden, in
in eenigszins
eenigsûnsandere
andere
Staatscommissie
beoogde, en haar,
banen
banen geleid dan
dan deze
deze wenschte.
wenschte.
In 1921
1921 heeft de
de na-oorlogscrisis
na-oorlogscrisis opnieuw haren
haren grooten
grooten invloed
invloed uitgeoefend;
uitgeoefend;de
deinzininzin-
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king in tal
king
tal van
van industrietakken,
industrietakken, in I92I
I922, de
de slechte
slechtegang
gangvan
vanzaken
zaken in
in den
den tuinbouw
tuinbouw
1921 en 1922,
en de
de groote
grootewerkloosheid
werkloosheidininlandbouw
landbouwen
enveenderij
veenderijhebben
hebbenin
inde
dejongste
jongstejaren
jareneen
eenbijzonder
bijzonder
stuk geschiedenis aan
aan de werkloozenzorg
werkloozenzorg toegevoegd.
Ondanks
na-oorlogscrisis isis de invloed
invloed van
van het
het eindeindOndanks deze
deze inwerking
inwerking van
van oorlogsoorlogs- en
en na-oorlogscrisis
ontwikkeling der
der werkloozenzorg
werkloozenzorg in
jaren 1914-1922
verslag
Staatscommissie op
verslag der
der Staatscommissie
op de ontwikkeling
in de jaren
1914-1922
zegenrijk
ontwerpers der
der crisis-maatregelen
crisis-maatregelen van 1914
I9I4 en
en die
dieder
derlatere
lateremaatmaatzegenrijk geweest.
geweest. De ontwerpers
regelen
uit die
die rijke
rijke bron
bron putten.
putten.
regelen konden volop uit

Over
I908 allerminst
allerminst voldaan.
voldaan. Dat
Datwil
wilgeenszins
geenszins
Over de werkloozenzorg waren
waren dus
dus velen in 1908
zeggen, dat
dat de
de werkloozen
werkloozen aan
aan hun
hunlot
lotwerden
werdenovergelaten.
overgelaten.Integendeel,
Integendeel,dedeoffervaardigheid
offervaardigheid
bleef nimmer
nimmer achterwege,
achterwege, zoodra
zoodra hun
hun nood
noodsterk
sterksprak.
sprak.Doch
Docheen
eenernstig
ernstigbezwaar
bezwaarwas,
was,dat
dat
alle werkloozen,
werkloozen, ongeacht de oorzaak
aanzien der hun
hun te
te verleenen
verleenen
oorzaak hunner
hunner werkloosheid,
werkloosheid, ten
ten aanzien
hulp als
groep werden
hulp
als ééne groep
werden gezien.
Al
bezaten velen wèl een goed
goed inzicht
inzicht in
in die
dieoorzaken,
oorzaken, het
hetjuiste
juistemiddel
middelontbrak,
ontbrak, om
om
Al bezaten
in het
hetgroote
groote complex
complex van
van werkloozen
werkloozen degenen,
degenen, die
die als
alsgevolg
gevolgvan
vaneconomische
economischeomstandigomstandigheden
buiten arbeid
arbeid waren,
waren, te
te onderscheiden
onderscheiden van
van hen,
hen, bij
bijwie
wiepersoonlijke
persoonlijkeoorzaken
oorzakenden
den
heden buiten
toestand
van werkloosheid
werkloosheid in het
het leven
leven riepen.
riepen.
toestand van
Wie
broodeloos werd,
werd, omdat
omdat de
de fabriek,
fabriek, waar
waar hij
hij gewerkt
gewerkt had,
had, hare
hare poorten
poorten moest
moest
Wie broodeloos
sluiten, terwijl
terwijl hij,
hij, ondanks
ondanks naarstig
naarstig zoeken, geen ander
ander werk
werk kon
kon vinden,
vinden,moest
moestden
dengang
gangnaar
naar
diaconie
of armbestuur
armbestuur doen,
doen, evengoed
evengoedals
alsdedepauper.
pauper.Hoe
Hoefijngevoelig
fijngevoeligook
ookhet
hetorgaan
orgaander
der
diaconie of
armenzorg
optrad, die
die gang
gangnaar
naardiaconie
diaconieofofarmbestuur
armbestuurkon
konop
opden
denwerklooze
werklooze een
een ongunongunarmenzorg optrad,
stigen invloed
invloed hebben.
hebben.
Volkomen
reeds vooropgesteld,
vooropgesteld, dat
dat bij
bij het
hetverleenen
verleenenvan
vanhulp,
hulp,
Volkomen terecht
terecht werd
werd ook toen reeds
het
verrichtenvan
vanarbeid
arbeid
het verrichten
- de
de werkverschaffing
werkverschaffing - verre
voorkeur verdient
geldeverre de voorkeur
verdient boven geldelijken steun
steun zonder
zondermeer.
meer.Ook
Ookbij
bijdie
diewerkverschaffing
werkverschaffingdeed
deedzich
zichechter
echterhet
hetgroote
grootebezwaar
bezwaar
lijken
gelden, dat
dat men
men geene
geeneschifting
schiftingmaakte
maaktenaar
naaroorzaak
oorzaak en
enaard
aard der
derwerkloosheid.
werkloosheid.
In
tijden van
van groote
groote winterwerkloosheid
winterwerkloosheid werden
de steden,
steden,dikwijls
dikwijlsmet
metsteun
steun
In tijden
werden in de
der
gemeentelijke overheid,
overheid, speciale
speciale commissies
commissies opgericht,
opgericht, welke
welkegelden
geldenvan
vanparticulieren
particulieren
der gemeentelijke
endie
dielieten
lietenverwerken.
verwerken.Zeer
Zeermoeilijk
moeilijk was
was echter,
echter, zulk
zulk werk
werk te
te vinden,
vinden, dat
dat inderinderinzamelden en
daad den werkloozen
werkloozen vakarbeider
vakarbeider het gevoel gaf,
gaf, dat
dat hij
hij nuttig
nuttig werk verrichtte. Daardoor
Daardoor was
was
daad
ervaring, met
metdedewerkverschaffingen
werkverschaffingenopgedaan,
opgedaan,weinig
weinigbevredigend.
bevredigend.Werkinrichtingen
Werkinrichtingen
de ervaring,
be
bestonden
in vele
vele steden
stedenals
alsgemeentelijke
gemeentelijkeinrichtingen,
inrichtingen,maar
maarvoor
voordedewerklooze
werkloozevakarbeiders
vakarbeiders
stonden in
waren deze
doelhebbende
hebbendehet
hetpauperisme
pauperisme te bestrijden
bestrijden - weinig
weiniggeschikt.
geschikt.
waren
deze-tenten
doel
in het
het begin
beginder
der19e
Igeeeuw,
eeuw,omtrent
omtrentde
desoort
soortvan
vanarbeid
arbeidbetere
betere
Gaandeweg hebben zich, in
baan gebroken
gebroken en de
de arbeid
arbeid van
van meer
meer dan
dan ééne
éénecommissie
commissievoor
voorwerkverschaffing
werkverschaffing in
in
inzichten baan
de groote
groote steden
steden getuigde
getuigde inindedewinters
winters1907/1908
I907/I908enen1908/1909
I908/I909daarvan.
daarvan.
platteland kon
kon men
men door
door wegen-aanleg
wegen-aanleg en
en ontginning
ontginningde
dewerkloozen
werkloozengemakkegemakkeOp het platteland
lijker aan den
den arbeid
arbeid zetten.
zetten. Daar
Daargaf
gafde
dewerkverschaffing
werkverschaffing dan
dan ook
ook de
de meeste
meestevoldoening.
voldoening.
de werkloosheid
werkloosheid in
inAugustus
Augustus1914
I9I4maatregelen
maatregelennoodzakelijk
noodzakelijk maakte,
maakte, stelde
steldede
de
Toen de
het verschaffen
verschaffen van
van werk
werk aan
aan de
de werkloozen
werkloozen op
opden
denvoorgrond.
voorgrond.Ook
Ookzeer
zeer
Regeering vanzelf het
gemeentebesturen aarzelden
aarzelden niet, ondanks
ondanks den
den hoogen
hoogeninterest
interestder
dertetesluiten
sluitenleeningen,
leeningen,
vele gemeentebesturen
crisistijd nieuwe
in April
April 1914
I9I4
in den crisistijd
nieuwe werken
werkente
te doen
doenuitvoeren.
uitvoeren.Gelukkig
Gelukkigwas
was er
er thans
thans in den in
opgerichten Nederlanáhclign
Nederlands-cl1tn Bond
Werkverschaffing een
geopgerichten
Bond van
van Werkverschaffing
eenlichaam
lichaam aanwezig,
aanwezig, dat
dat de ge-
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meentebesturen raad
werkverschaffing oordeelkundig
te richten.
richten. Vele
Vele
meentebesturen
raad kon
kon geven,
geven, hoe
hoe eene werkverschaffing
oordeelkundig in te
maakten daarvan
heeft bijgedragen,
bijgedragen,
maakten
daarvandankbaar
dankbaargebruik,
gebruik,hetgeen
hetgeenontegenzeggelijk
ontegenzeggelijk in
in sterke mate heeft
sedert 1914
1914 de
dewerkverschaffing
werkverschaffingvoortdurend
voortdurendbeter
beter aan
aan haar
haar doel
doel tete doen
doenbeantwoorden,
beantwoorden,alal
blijft het
het natuurlijk,
natuurlijk, vooral
vooral voor
voorde
degroote
grootesteden,
steden,steeds
steedsmoeilijk,
moeilijk,om
omgeschikt
geschiktwerk
werkvoor
voor
blijft
werklooze
arbeiders te vinden.
vinden.
werklooze arbeiders
gaf bij
bij zijne
zijne adviezen
adviezen o.a.
o.a. aan,
aan, dat
dat men
men een
een strenge
strenge scheiding
scheidingmoest
moestmaken
maken
Deze bond gaf
tusschen valide
valide werkwilligen
werkwilligen eenerzijds
eenerzijds en
en invaliden
invalidenenen
arbeidsschuwenanderzijds
anderzijds
tusschen
arbeidsschuwen
daar
eene werkverschaffing,
werkverschaffing, waarbij
waarbij de
eersten tegelijk
tegelijk met
metdedelaatsten
laatstenworden
wordentewerktewerkdaar eene
de eersten
gesteld,
voor
de
eersten,
die
men
zuiver
uit
een
oogpunt
van
werkloosheid
wenschte
gesteld, voor de eersten, die men zuiver uit een oogpunt van werkloosheid wenschte tete
helpen, én
én ve
vernederend
werkverschaffing aan
arbeihelpen,
rn ederend én demoraliseerend is. Voorts, dat werkverschaffing
aan valide arbeizij zoodanig
zoodanig wordt
wordt uitgevoerd,
uitgevoerd, dat allen,
allen, die
die
ders
alleen dan
dán iets goeds
goeds oplevert,
oplevert, wanneer
wanneer zij
ders alleen
eraan
gevoel hebben,
hebben, dat
dat zij
zij nuttigen
eraan medewerken,
medewerken, het gevoel
nuttigen arbeid verrichten.
Inderdaad zijn
beginselen sedert 1914
1914 voortdurend
voortdurend meer
den voorgrond
voorgrond gegeInderdaad
zijn deze
deze beginselen
meer op den
de na-oorlogscrisis
na-oorlogscrisis het
hetandermaal
andermaalnoodzakelijk
noodzakelijk maakte,
maakte,naar
naar
treden, en
en vooral
vooral na
na 1920, toen de
arbeid
vele werkloozen
werkloozen uit
uit allerlei
allerlei bedrijfstakken
bedrijfstakken om te zien.
zien. Ongetwijfeld
Ongetwijfeld heeft
heeftdit
dit
arbeid voor
voor de vele
op den
den voorgrond
voorgrond tredende
tredende middel
middel van
vanwerkloozenzorg
werkloozenzorg aanzienlijk
aanzienlijk in beteekenis
beteekenis gewonnen.
gewonnen.
minder dan
dan de
de Regeering
Regeering der
der jaren
jaren 1914/1915
1914/1915 (oorlogscrisis)
(oorlogscrisis) hebben
hebben de
deMinisters
Ministers
Niet minder
van
Arbeid en van
van Binnenlandsche
Binnenlandsche Zaken
Zaken bij
hunne pogingen
pogingen tot leniging
leniging der
der groote
groote werkwerkvan Arbeid
bij hunne
1920 de
dewerkverschaffing
werkverschaffing op den
den voorgrond
voorgrond gesteld.
gesteld. Steun
Steun verleenen
verleenen
loosheid in de
de jaren
jaren na
na 1920
eerst wanneer
wanneer geen
geen werk
werkkon
konworden
worden verschaft,
verschaft, was
was hun
hun richtsnoer.
richtsnoer. In
In het
hetrondschrijven,
rondschrijven,
eerst
dat den
den Rijkssteun
Rijkssteun bij
bij werkloosheid
werkloosheid voor
voor 1923
1923 regelt,
regelt, wordt
wordt uitdrukkelijk
uitdrukkelijk gezegd,
gezegd, dat
dat het
het
als
duidelijk
blijkt,
dat
geen
Rijk
in
gemeentelijke
steunregelingen
eerst
dàn
subsidie
verleent,
Rijk gemeentelijke steunregelingen eerst dan subsidie verleent, als duidelijk blijkt, dat geen
of
slechts onvoldoende
onvoldoende werk
werk kan
kan worden
worden verschaft.
verschaft.
of slechts
Koninklijk Nationaal Steuncomité
Steuncomitéen
endaarna
daarna het
het Rijk
Rijk hebben
hebben gedurende
gedurendede
deoorlogsoorlogsHet Koninklijk
alswerkverschaffing
werkverschaffingdeden
dedenuitvoeren,
uitvoeren,steun
steunververjaren en nadien
nadien velen
velengemeenten,
gemeenten,die
diewerken
werkenals
jaren
leend. De steun
steun van
vanRijkswege
Rijkswege voor
voorwerkverschaffing
werkverschaffing bedroeg
19I9 f 195.200;
1920
leend.
bedroeg in 1919
195.200; 1920
165o.000; 1921
6000.000.
ff I650.000;
1921 1
f 4300.000
4300.000;; 1922
1922 f 6000.000.
Bij zijn
zijn streven in
in deze
dezerichting
richtingisishet
hetRijk
Rijkdoor
doordedeorganisaties
organisatiesder
derarbeiders,
arbeiders,vooral
vooral
Bij
de vakcentralen,
vakcentralen, die
die aan
aan eene
eenegoede
goedewerkverschaffing
werkverschaffinggroote
grootewaarde
waarde hechten
hechtenen
enhet
het
ook door de
demoraliseerende
volkomen inzien,
inzien, krachtig
krachtig gesteund.
gesteund.
demoraliseerende van
van steunverleening
steunverleening zonder
zonder meer volkomen
1922aan
aan 2500
2500werklooze
werklooze veenarbeiders
veenarbeidersmaandenlang
maandenlang
Drenthe in
in 1922
Van Rijkswege werd in Drenthe
bij het
het verbreeden
verbreeden van
van kanalen
kanalen en
en ontwatering
ontwatering van
van gronden,
gronden,aan
aan1500
1500arbeiders
arbeiders
werk gegeven bij
1500sigarenmakers
sigarenmakers over
over het
het
bij
bebossching in Drenthe,
Drenthe, Friesland
Friesland en
en op
opTerschelling,
Terschelling,aan
aan15oo
bij bebossching
geheele land
land gedurende
gedurende eenige
eenige maanden
maanden bij
bij de
de vervaardiging
vervaardiging van
van sigaren
sigaren ten
ten behoeve
behoeveder
der
geheele
Spaansche Regeering, en
en indirect
indirectaan
aantalrijke
talrijkearbeiders
arbeiders bij
bijparticuliere
particuliereontginningen.
ontginningen.
totleniging,
leniging, dat, hoe
hoe belangrijk
belangrijk ook,
ook,
Werkverschaffing
een middel tot
Werkverschaffingisis echter
echter ten
ten slotte een
Primair, doch ook wel moeilijker,
moeilijker, is de zorg
zorg voor
voor uitbreiding
uitbreiding
eerst
de tweede
tweede plaats komt. Primair,
eerst in
in de
der normale
normale werkgelegenheid
Het Rijk
Rijk schonk
schonkhieraan
hieraan zijn
zijn volle
volle aandacht.
aandacht. Mede
Medemet
methet
hetoog
oogdaarop
daaropisishet
hetvan
vanbelang,
belang,
dat de sedert
sedert 192o
1920 bestaande
bestaande uitgebreide
uitgebreide Rijkscommissie
Rijkscommissie van
van Advies
Adviesvoor
voorde
deWerkverruiming
Werkverruiming
December 1922
1922werd
werdvervangen
vervangendoor
dooreene
eenekleinere
kleinere Rijks-commissie
Rijks-commissie van
van Advies
Advies (voor(voorin December
Dr.NOLENS,
NOLENs, voorzitter
den Werkloosheidsraad).
Werkloosheidsraad).
zitter Dr.
voorzitter van den
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werkloosheid
De gedachte
gedachte aan
aan verzekering tegen
tegen de
degeldelijke
geldelijkegevolgen
gevolgenvanvan
werkloosheid kwam
kwam hier
te lande na 1890
gebracht. Men gevoelde,
en werd
werd daarna
daarna voortdurend
voortdurend ter sprake
sprake gebracht.
gevodde,
te
18go naar
naar voren
voren en
dat
alleen langs
langs dezen
dezenweg
wegvan
van
zelfzorgen
vakbekwamearbeider
arbeiderbij
bijwerkloosheid
werkloosheid aan
aan
dat alleen
zelfzorgen
dede
vakbekwame
de
noodzaak,
„bedeeld"
te
worden,
zou
kunnen
ontkomen.
Juist
aan
den
aanvang
van
het
de noodzaak, "bedeeld"
worden, zou kunnen ontkomen. Juist aan den aanvang van het
25-jarig
staat de
de behandeling
behandeling (1897)
(18g7) in
in de
deVereeniging
Vereeniging voor
voor StaatsStaats25-jarig tijdvak
tijdvak 18g8-1g23
1898-1923 staat
Statistiek van
vanpraeadviezen
praeadviezen over
over„Verzekering
"Verzekeringtegen
tegenwerkloosheid".
werkloosheid".
huishoudkunde
huishoudkunde en Statistiek
Reeds waren
Reeds
waren lang
lang tetevoren
voreneenige
eenigevakvereenigingen
vakvereenigingen(o.a.
(o.a.dedeAlgemeene
AlgemeeneNederlandsche
Nederlandsche
in 1866
1866en
endedeSigarenmakersbond
Sigarenmakersbondinin1871)
1871)ertoe
ertoeovergegaan,
overgegaan,aan
aan werklooze
werklooze
Typografenbond in
leden
steun teteverschaffen.
verschaffen.DeDe
uitbreidingdezer
dezerbemoeiing
bemoeiingdoor
doordedevereenigingen
vereenigingen van
van
leden steun
uitbreiding
enheeft
heeftzich
zicheigenlijk
eigenlijkeerst
eerstgoed
goedontwikkeld,
ontwikkeld,
belanghebbenden
is zeer
zeer langzaam
langzaam gegaan,
gegaan, en
belanghebbenden zelf is
sedert de gemeentelijke
gemeentelijke overheid hier
hier en
en daar
daar zich
zich tot
tot taak
taak ging
ging stellen,
stellen, deze
dezeonderlinge,
onderlinge,vrijvrijen de
deuitkeeringen
uitkeeringenvan
vanmeer
meerbeteekenis
beteekenistetemaken,
maken,door
door
willige, verzekering
verzekering aan
moedigen en
aan te moedigen
den steun der
dervereeniging
vereenigingmet
meteen
eentoeslag
toeslagteteverhoogen
verhoogen(Gentsche
(Gentschestelsel
stelselvan
vanaanmoediging
aanmoediging
der verzekering).
verzekering).
De ontwikkeling
ontwikkeling van
Amstervan dezen
dezen gemeentelijken
gemeentelijken steun
steun valt
valt in
in de
de jaren
jaren Ig03-1g13.
1903-1913. Amsterdam
besloot in
in 1906,
Ig06,om
omhet
hetGentsche
Gentschestelsel
stelselinintetevoeren;
voeren;3131andere
anderegemeenten
gemeentenvolgden
volgden
dam besloot
(gemeentelijke
de uitbreiding
uitbreiding der
derverzekering
verzekering een
eenzeer
zeer
(gemeentelijke werkloosheidsfondsen)
werkloosheidsfondsen); ;dit
dit heeft
heeft op de
Hetaantal
aantal tegen
tegenwerkloosheid
werkloosheidverzekerde
verzekerdearbeiders
arbeidersisisvan
van1906
Ig06
gunstigen invloed uitgeoefend.
uitgeoefend. Het
tot 1911
Igl I geklommen tot 43.600
43.600 en
en steeg
steegdaarna:
daarna:
op II Januari
Januari 1912:
Ig12: tot
tot48.58o,
48.580,waarvan
waarvan aangesloten bij
bij gemeentelijke
gemeentelijke fondsen:
fondsen: -.±j 25.000
25.000
: ± 30.000
1913: „ 58.90o,
op II
op
"„
IgI3:"
58.goo,,,„
"
"tr
"
"
:±
op iI
1914: „ 70.500,
op
"„
IgI4:"
70.500,,,„
"„
"„
"„
"„
± 35.o00
35·000
Door
de vereenigingen
vereenigingen zelf werd
werd in
in 1911,
IgII, 1912
Ig12 en
en1913
Ig13aan
aanhare
harewerklooze
werklooze leden
leden
Door de
uitgekeerd onderscheidenlijk
io.000, f 335.500,
uitgekeerd
onderscheidenlijk ff 58.000, f i110.000,
waarbij
in
de
32
gemeenten
,
waarbij
in
de
32
gemeenten
335.500
aan bijslag
aan
bijslag werd
werd verleend
verleend ff 38.000, ff 42.000
42.000 en
en ff 51.000,
totaal ff 96.00o,
g6.000, ff 152.000,
51.000, totaal
386.000.
ff 386.000.
verzekering was
was voor
voor het
hetovergroote
overgroote deel
deelnationaal
nationaalen
encentraal
centraalgeorganiseerd,
georganiseerd, d.w.z.
d.w.z.
De verzekering
dat hoofdzakelijk
hoofdzakelijk de nationale
nationale vakbonden
vakbonden de
de verzekering
verzekeringhadden
haddeningevoerd,
ingevoerd,gecentraliseerd
gecentraliseerd
voor den
den geheelen
geheelenbond.
bond.(Deze
(Dezestrekking
strekkingisisvoortdurend
voortdurendsterker
sterker geworden
geworden en
en thans
thans isisdeze
deze
voor
vorm
van
verzekering
door
de
vereenigingen
vrijwel
de
eenig
bestaande.)
vorm
verzekering
de vereenigingen vrijwel de eenig bestaande.)
enhet
hetstopzetten
stopzettenvan
vanvele
velebedrijven
bedrijven
op IIAug.
Aug.1914
Ig14dedeoorlogs-crisis
oorlogs-crisisuitbrak
uitbraken
Toen op
groote werkloosheid
werkloosheid veroorzaakte,
veroorzaakte, hadden
hadden dedewerkloozenkassen
werkloozenkassen van
van alle
alle vereenigingen
vereenigingen te
te
groote
zamen een
waarvan die der diamantdiamanteen voor
vooruitkeeringen
uitkeeringenbeschikbare
beschikbarereserve
reservevan
van : ff 750.000, waarvan
bewerkers
alleen 4bewerkers alleen
+ ff 520.000.
reserve zou
zou heel
heel spoedig
spoedigzijn
zijnuitgeput,
uitgeput,waarom
waarom de
de Regeering,
Regeering, het
hetgroote
grootebelang
belang
Die reserve
behoud der
der verzekering
verzekering beseffend,
beseffend, maatregelen
maatregelen trof,
trof, om
omde
deuitkeeringen
uitkeeringenlanger
langertetedoen
doen
van het behoud
en de
degemeenten
gemeententeteontlasten.
ontlasten.Zoodoende
Zoodoende
geschieden, den verzekerde
verzekerde niet te
te ontmoedigen
ontmoedigen en
geschieden,
kwam
TREUB" tot stand
stand 1), welke
welke tetedanken
dankenisisaan
aanden
dentoenmaligen
toenmaligen
kwam de z.g.
z.g. Noodregeling
Noodregeling „"TREUB"
TREUB en
den toenmaligen
toenmaligenvoorzitter
voorzittervan
vanden
den
WerkloosheidsraadIr.Ir.DE
DE VooYS.
VOOYs.
Minister TREUB
en den
Werkloosheidsraad
Rijk nam
nameen
een
deel
bijslag
der
gemeentenover,
over,terwijl
terwijlRijk
Rijken
engemeenten
gemeenten
Het Rijk
deel
vanvan
denden
bijslag
der
gemeenten
„

„

„

I) Vgl.
Vgl.
verzekering
tegen
werkloosheidtijdens
tijdensdedecrisis,
crisis,door
doorANTH.
ANTH. FOLMER, 1915.
1915.
i)
DeDe
verzekering
tegen
werkloosheid
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samen de
de uitkeeringen
uitkeeringen bekostigden,
bekostigden, zoodra
zoodra de
dereserve
reserveeener
eenerkas
kastot
tot2525%%was
wasgedaald.
gedaald.
samen
Deze „Noodregeling"
"Noodregeling"heeft
heeftdedewerkloosheidsverzekering
werkloosheidsverzekeringbehouden;
behouden;zij
zijheeft
heeftererkrachtig
krachtig
Deze
toe
toe bijgedragen,
bijgedragen, de
de arbeiderskringen
arbeiderskringen en de
de kringen
kringen der
der gemeentebesturen
gemeentebesturen van
vanhare
hare beteekenis
beteekenis
te
te overtuigen.
overtuigen.Het
Hetaantal
aantalwerkloozenkassen
werkloozenkassennam
nambelangrijk
belangrijktoe,
toe,het
hetaantal
aantalverzekerden
verzekerdensteeg
steeg
van - :::1-:
op II Augustus
Augustus 1914
1914 tot
tot 90000
90000 op
op II Jan.
Jan. 1915;
1915; 117000
II7000 op
op II Jan.
Jan. 1916
1916 en 143000
143000
van
_ 73000 op
op II Januari
Januari 1917.
1917.
op
Uitgekeerd
in 1914
Uitgekeerd werd
werd aan
aandedewerkloozen-verzekerden
werkloozen-verzekerden in
1914 en
en 1915
1915inintotaal
totaal
uit
146.000
f
(f
2.500.000
onderscheidelijk
f
1.800.000
(f
900.000
uit
de
kassen)
en
2.500.000
(f
146.000
uit
900.000
uit
de
kassen)
en
onderscheidelijk f 1.800.000 (f
kassen).
de kassen).
1916noodzakelijk
noodzakelijkachtte,
achtte, deze
dezenoodregeling
noodregelingtetedoen
doeneindigen
eindigen
Toen de
de Regeering
Regeering in
inMei
Mei1916
Toen
- elke
elke hulpmaatregel
hulpmaatregel ininzaken
dan
goed
- was
was
zakenals
alsdeze
dezedoet
doetbij
bijlangen
langenduur
duurmeer
meerkwaad
kwaad
dan
goed
inmiddels in
in Januari
Januari t.v.
t.V. in
in een
een rondschrijven
rondschrijven aan
aan de
de gemeentebesturen
gemeentebesturendoor
doorMinister
Minister
TREuB
inmiddels
TREUB
grondslag gelegd
gelegd voor
voor een
eennieuwe
nieuweregeling
regelingder
derwerkloosheidsverzekering.
werkloosheidsverzekering. Deze
Dezebedoelde,
bedoelde,
de grondslag
hare beteekenis
beteekenis te
te doen
doentoenemen,
toenemen,dedeverzekering,
verzekering,wat
wataangaat
aangaat den
den steun
steundoor
door de
degemeenten,
gemeenten,
hare
eene algemeene
algemeene en
ennationale
nationaleteteontwikkelen,
ontwikkelen,den
denbijslag
bijslagopopdedeuitkeeringen
uitkeeringentetevervangen
vervangen
tot eene
door een toeslag,
toeslag, evenredig
evenredig aan
aan de door
door de
de verzekerden
verzekerden zelf gestorte
gestorte premies,
premies, en
en het
hetRijk
Rijk
door
blijvend in dien
dien bijslag
bijslag te
te doen
doenbijdragen.
bijdragen.
1916 (Werkloosheids
(Werkloosheids-nieuwe regeling
regeling kwam
kwam tot
tot stand
standbij
bijK.B.
K.B.van
vanDecember
December1916
De nieuwe
I9I7), dat nog steeds den
den grondslag
grondslag onzer
onzer regeling
regelingder
derverzekering
verzekering inhoudt.
inhoudt.Het
Hetbepaalt,
bepaalt,
besluit 1917),
gemeenten te
te zamen,
zamen, elk
elkvoor
voor de
dehelft,
helft,subsidie
subsidiekunnen
kunnenverleenen
verleenenaan
aanvereenigingen
vereenigingen
dat Rijk en gemeenten
van werklieden
werklieden of bedienden,
bedienden, die
die eene
eenewerkloozenkas
werkloozenkas bezitten,
bezitten, waarvan
waarvan het
het reglement
reglement door
door
van
Minister van
van Arbeid
goedgekeurd. Het
subsidie is als
als regel
regel gelijk
gelijk aan
aan het
hetbedrag
bedragder
der
den Minister
Arbeid is
is goedgekeurd.
Het subsidie
premies, dat
door de
leden te
te zamen
zamen in
in een
eenjaar
jaar isis gestort,
gestort, doch
dochkan
kan boven
bovenzoo
100%
%stijgen.
stijgen.
premies,
dat door
de leden
Elke
bepaalt zelf, geheel
geheel vrijwillig,
vrijwillig, of zij
zij aan
aan de
de subsidieering
subsidieering alaldan
danniet
nietzal
zal medemedeElke gemeente bepaalt
werken.
Blijft zij
zij echter
echter ter
terzijde
zijdestaan,
staan,dan
danverleent
verleentniet
nietalleen
alleenhet
hetRijk
Rijkgeen
geensubsidie
subsidieop
opdede
werken. Blijft
premies, die
in die
diegemeente
gemeentewonende
wonendeverzekerden
verzekerden betalen,
betalen, doch
doch mag
mag hun
hun ook
ookslechts
slechts de
de
premies,
die de in
helft
worden uitgekeerd
uitgekeerdvan
vanhet
hetbedrag,
bedrag,waarop
waaropzij
zijoverigens
overigensbijbijwerkloosheid
werkloosheidaanspraak
aanspraak
helft worden
kunnen
maken.
kunnen maken.
De besturen
besturen der
dervereenigingen
vereenigingenbeheeren
beheerende
dekassen
kassenzelf
zelfonder
ondertoezicht
toezichtder
deroverheid.
overheid.
Zij
beslissen,
of
aan
een
lid
mag
worden
uitgekeerd,
doch
hierop
oefenen
gemeente
enRijk
Rijk
beslissen,
of
aan
een
lid
mag
worden
uitgekeerd,
doch
hierop
oefenen
gemeente
en
Zij
kasbepaalt
bepaaltnauwkeurig,
nauwkeurig, hoeveel
hoeveel en
en ininwelke
welkegevallen
gevallen
toezicht
Hetreglement
reglementeener
eenerkas
toezicht uit. Het
slechts
mag worden
worden uitgekeerd,
uitgekeerd, en
en omschrijft
omschrijft eveneens
eveneens nauwkeurig,
'nauwkeurig, in welke
welke gevallen
gevallen niet
niet
slechts mag
mag worden uitgekeerd (staking,
(staking, uitsluiting,
uitsluiting, ziekte,
ziekte,invaliditeit,
invaliditeit,weigering
weigeringom
omwerk
werkteteaanvaaraanvaarden, nalatigheid
nalatigheid om werk te zoeken,
zoeken, werkloosheid
werkloosheid door
Het zorgt,
zorgt, dat
dat de
de
door eigen
eigen schuld,
schuld, enz.). Het
werklooze
steeds
bij
de
arbeidsbeurs
is
ingeschreven
(op
straffe
van
gemis
van
uitkeering),
werklooze steeds bij
arbeidsbeurs ingeschreven (op straffe van gemis van uitkeering),
opdat
hem zooveel
zooveel mogelijk
mogelijk werk
werk kan
kan aanbieden.
aanbieden.
opdat deze hem
Het Werkloosheidsbesluit
Werkloosheidsbesluit heeft thans
thans zes
zes jaren
jaren gewerkt
gewerkt (sedert
(sedert 1I Januari
Januari 1917);
1917);zijne
zijne
regelmatige
werd echter
echter onderbroken
onderbroken door
doorde
deliquidatie
liquidatievan
vanhet
hetKoninklijk
KoninklijkNationaal
Nationaal
regelmatige werking werd
Steuncomité
van 1919
1919 en
ende
dena-oorlogscrisis
na-oorlogscrisis met
metomvangrijke
omvangrijke werkloosheid
werkloosheid
Steuncomité aan
aan het
het einde van
sedert
192I.
sedert 1921.
Bij
liquidatie van
van het Kon.
Kon. Nat.
Nat.Steuncomité,
Steuncomité,dat
datvia
viadedesteuncomité's
steuncomité'saan
aantal
talvan
van
Bij de
de liquidatie
16.000.000) heeft
(1914-1919 steunde het met
met een
een totaal
totaal van
van ff 16.000.000)
werkloozen
verleende (1914-1919
werkloozen steun verleende
door het toetreden
de
Regeering beproefd
beproefd (Werkloosheidsverzekeringsnoodwet),
toetreden tot
tot de
de werkwerk(Werkloosheidsverzekeringsnoodwet), door
de Regeering
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loozenkassen te
verzekerden te vergrooten,
vergrooten, zoodat
zoodat hij
hij zoozooloozenkassen
te vergemakkelijken
vergemakkelijkenden
den kring
kring der
der verzekerden
mogelijk alle
al1e valide
valide arbeiders,
arbeiders, voorzoover
voorzoover voor
hen de
dewerkloosheidsverzekering
werkloosheidsverzekering van
van
veel mogelijk
voor hen
zou gaan
gaan omvatten.
omvatten.
belang is, zou
plaatste zich daarbij
daarbij op
waar het verleden
verleden der
der werkloosheidszorg
werkloosheidszorg
Zij plaatste
op het standpunt, dat, waar
aantoonde, hoe
moeilijk het
de groepen
groepen van
vanwerkloozen
werkloozen teteonderscheiden,
onderscheiden, men
men in
indede
aantoonde,
hoe moeilijk
het is de
verzekering tegen
dus in
in het
hetzelf
zelfsparen
sparenvoor
voortijden
tijdenvan
vangebrek
gebrekaan
aan werk,
werk,
verzekering
tegen werkloosheid,
werkloosheid, d.i. dus
waarzou
zouook
ookdeze
deze
althans een
een objectieven
objectieven maatstaf
maatstaf voor
voor de
de splitsing
splitsing zou
zou bezitten.
bezitten. Wel
Welisiswaar
althans
zijn, doch
doch een
een betere
betere was
was moeilijk
moeilijk aan
aan te
te wijzen.
wijzen. Nu
Nude
dewerkloosheidshulp
werkloosheidshulp
maatstaf gebrekkig zijn,
door het Kon.
Kon. Nat.
Nat. Steuncomité
Steuncomité verviel,
verviel, moest
moest allen,
al1en,die
diebereikbaar
bereikbaarwaren,
waren,gemakkelijk
gemakkelijk de
de
door
worden geboden,
geboden, toe
toetetetreden
tredentot
totden
denkring
kringder
derverzekerden.
verzekerden.
gelegenheid worden
Aan deze
dez~overwegingen
ov~rwegingendankte
danktededeWerkloosheidsverzekeringsnoodwet
Werkloosheidsverzekeringsnoodwet van
van 1919
I9I9haar
haar
Zij heeft
heeftliet
l}etaantal
aantalverzekerden
verzekerden sterk
sterk doen
doen toenemen
toenemen (vgl.
(vgl.de
decijfers
cijfersop
opblz.
blz.569).
569).
ontstaan. Zij
Uiteraard waren
die toegetredenen
toegetredenen velen,
velen,die
diealleen
al1eentot
totdedekassen
kassentoetraden,
toetraden,omdat
omdat
Uiteraard
waren onder
onder die
Regeering gemakkelijke
gemakkelijke toetredingsvoorwaarden
toetredingsvoorwaarden bood.
Zoodra hieraan
hieraan een einde
einde was
was
de Regeering
bood. noodra
gekomen, vielen
zeer velen
velen weer
weeraf.
af.Een
Een
veel
grooter
deel
echteris isgebleven
geblevenenenvoor
voorde
de
gekomen,
vielen zeer
veel
grooter
deel
echter
verzekering gewonnen.
gewonnen.
verzekering
was deze
deze noodwet
noodwetuitgewerkt
uitgewerktenenwaren
warenhare,
hare,voor
voorhet
hetzuiver
zuiverhouden
houden
Nauwelijks was
Nauwelijks
van
van het verzekeringsbeginsel
verzekeringsbeginsel niet
niet in
in elk
elkopzicht
opzichtgunstige,
gunstige.bepalingen
bepalingenvervallen,
verval1en, ofofde
dena-oorna-oorEvenals in
in
logscrisis deed de
de werkloosheid
werkloosheid ininvele
velebedrijfstakken
bedrijfstakkenweer
weeraanzienlijk
aanzienlijkstijgen
stijgen 1). Evenals
logscrisis
I9I4 waren
waren de
gewone inkomsten
moest de
deoverheid
overheid
de gewone
inkomstenvan
vanvele
vele kassen
kassenniet
niettoereikend
toereikenden
en moest
1914
behalve het gewone
gewone subsidie
subsidie aan
aan vele
vele kassen,
kassen, bijzondere
bijzondere hulp
hulp verleenen.
verleenen. Ook
Ook in
in 1923
I923 doet zij
zij
behalve
door aan
aan werkloozenkassen,
werkloozenkassen, die wegens
wegens de
decrisis-werkloosheid
crisis-werkloosheidininden
denbedrijfstak,
bedrijfstak,waarin
waarin
dit, door
hare leden
wo°,%
subhare
leden werkzaam
werkzaamzijn,
zijn,niet
niet met
met de
de gewone
gewone inkomsten
inkomsten (bijdragen
(bijdragen der
der leden
leden +
+ ioo
ó subsidie)
kunnen rondkomen,
rondkomen, meer
wo %
% toe
toe tetekennen
kennen(in
(inuitzonderingsgevallen
uitzonderingsgeval1en zelfs
zelfs
sidie) kunnen
meer dan
dan ioo
200
%)..
200 %)
aantal verzekerden
verzekerden steeg (zie
(zie cijfers
cijfers op
op blz.
blz. 569) tot I921.
aanvang van dat
dat
1921. In den aanvang
Het aantal
jaar begon
(die hiermede
hiermedebewezen,
bewezen,inineene
eenevrijwillige
vrijwil1ige
jaar
begon de daling, gedeeltelijk doordat
doordat vele leden (die
verzekering
thuis tetebehooren),
behooren),onder
onderden
deninvloed
invloedder
derwerkloosheidsverzekeringsnoodwet
werkloosheidsverzekeringsnoodwet
verzekering niet thuis
toegetreden, de kassen
kassen verlieten,
verlieten, doch
doch vooral
vooral door
door daling
dalingininledental
ledentalder
derarbeidersvereeniarbeidersvereenitoegetreden,
gingen
en opheffing
opheffing van
vaneenige
eenigewerkloozenkassen.
werkloozenkassen.
gingen en
Een
op de
de uitkomsten
uitkomsten der
der 6 jaren (1917-1922)
(I9I7-I922) doet
doet desondanks
desondanks duidelijk
duidelijk zien
zien
Een blik op
dat, dank
LELY en Mr. AALBERSE, die achtereenvolgens
dank zij
zij het
het krachtig
krachtig streven
streven der
der Ministers Dr. LELYen
de verzekering
verzekering tegen
werkloosheid onder
hunne hoede hadden
hadden en
en krachtig
krachtig voorstonden,
voorstonden, alsalstegen werkloosheid
onder hunne
mede
dank
zij
de
Rijkscommissie
van
Advie!!
onder
haren
voorzitter
Dr.
NOLENS,
die
vermede dank zij
Rijkscommissie van Advies onder haren voorzitter
NOLENS,
vervooruitgegaan. Deze
Dezebeteekenis
beteekeniswordt
wordt door
door niemand
niemand
zekering
voortdurend in beteekenis
zekering voortdurend
.beteekenis is vooruitgegaan.
meer
niet door
door hen,
hen, die
dieopopdede
tegenwoordigeregeling
regelingscherpe
scherpe critiek
critiek
meer ontkend,
ontkend, ook
ook niet
tegenwoordige
uitoefenen.
Tot
slot nog
nogeenige
eenigecijfers
cijfersomtrent
omtrentden
den
groei
verzekering
harefinancieele
financieele
Tot slot
groei
derder
verzekering
enen
hare
resultaten.
was in
I)
Hetalg.
alg. indexcijfer der werkloosheid
te lande
lande was
in 1911
19II 2.5,
2.5, 1912
4.-, 1913
werkloosheid hier
hier te
I) Het
5•—,
1 9 1 2 4•-,
1 9 1 3 5.-,
9.—.
1920 8.8,
8.8, 1921
1916 5.-,
5.—, 1917
1918 7-5,
7.5, 1919
1914
1917 6.I,
6.1, 1918
7.7, 1920
1921 9.-.
191413.8,
13.8,1915
191512.-,
12.-, 1916
1 9 1 9 7.7,
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Aantal
der werkwerk- iI
Aantal leden
leden der
1 ) op
loozenk.ssen
op
loozenkassen 1)

Bijdragen
Bijdragen der verzekerden

1918

165.000

1916 2)

1o4.oco.
oco. ff 104·

1I

,,

1 911 9
19

21
216.000
6.000

1 917
191
7 22))

„

1

,,

1920

000
397.
397.000

1918
8
191

I

,,

1921

3988.000
. 000

1

,,

1 922
1922

86.000
3386.000

I

,,

1923
1 923

000
335.
335 .00o

1I -

Januari

Steun der
der Overheid

Totaal bedrag
bedrag aan
aan
Totaal
uitkeeringen

490.000.—
490.000.-

ff

600.000.óoo.000. —

300.000.„ 300.000.—

„

650.000.650.000.—

000 .
.—
497.000
„ 497.

„

"„ 1.204.000.—
1.2°4. 000 . -

1919
1919

I. 150.000.— „
" 1.15°·000.-

"„ 2.800.000.—
2.800.000.-

"„ 4.500.000.—
4·5°0.000.-

1 920
1920

",, 2.7oo.oLo.—
2.700 .0 :::0 . -

"„ 12.400.000.—
12·400.000.-

„
" 15.680.000.—
15.680.000.-

—

"

3311 9.000.—
9.000. -

"

ff

60•000. 556o.000.—

1921

,,

" 3.250.000.—
3.25 0 •000 . -

„
" I0.300.030.—
10.300 .0 ::>0.-

"„ 15.500.000.—
15.5°0 •000 . -

1922

3.800.000.—
",, 3.8
00.000.-

„
" 7.400.000.—
7.4 00 •000 . -

"„ 12.000.000.—
12.000.000.-

arbeidsbemiddeling behandelen, geschiedt
Wanneer wij bij de werkloosheidszorg
werkloosheidszorg ook
ook de
de arbeidsbemiddeling
medewerkt, de
de werkloosheid
werkloosheid te
te bestrijden
bestrijden en
en hare
hare gevolgen
gevolgentetelenigen,
lenigen,door
door
zulks, omdat zij medewerkt,
zulks,
voor snelle uitwisseling
uitwisseling van
van vraag
vraag en aanbod
aanbod te zorgen,
zorgen, en,
en, zooveel
zooveelmogelijk,
mogelijk, de
deindividueele
individueele
voor
werkloosheid
werkaanbod te
verkorten. Werk
Werk schep
scheppen
kan zij
zij natuurlijk
natuurlijk niet. Toch
Toch
werkloosheid door
door werkaanbod
te verkorten.
pe n kan
zij een
eenvoortreffelijk
voortreffelijk middel
middeltot
tot bestrijding
bestrijdingder
derwerkloosheid
werkloosheid was, den
heeft juist
juist de
de gedachte,
gedachte,dat
datzij
stoot gegeven
gegeventottotoprichting
oprichting
eerst
van
particuliere,later
latervan
vangemeentelijke
gemeentelijkearbeidsbeurzen.
arbeidsbeurzen.
eerst
van
particuliere,
Even
1898-1923 ziet
Even vóór den aanvang
aanvang van
van het 25-jarig
25-jarig tijdvak
tijdvak 1898-1923
zietmen
mende
deeerste
eerstegemeentelijke
gemeentelijke
arbeidsbeurzen
1896, Schiedam
Schiedam 1902,
het begin
begin van
van de
deoorlogscrisis
oorlogscrisis
arbeidsbeurzen verrijzen
verrijzen (Helder
(Helder 1886,
1902, tot het
-totaal
25-tal, alle
alle alleen
alleen plaatselijk
plaatselijk werkende
werkende instellingen).
instellingen).
totaal een 25-tal,
Eerst
langzamerhand heeft
ware beteekenis
beteekenis der
der arbeidsbeurzen
arbeidsbeurzen en
en het
het belang
belang
Eerst langzamerhand
heeft men de ware
der
overheidsbemoeiing goed
onderscheiden en
instelling los
los gemaakt
gemaakt van
van de
degedachte,
gedachte,
der overheidsbemoeiing
goed onderscheiden
en de instelling
zij zuiver een instituut tot
tot bestrijding
bestrijding der
der werkloosheid
werkloosheid zou zijn,
zijn, alalblijft
blijftzij
zijsteeds
steedsbij
bijdie
die
dat zij
bestrijding een
een belangrijke
belangrijke rol
rol vervullen.
vervullen. Hare
Hare eigenlijke
eigenlijke taak
taak isis:: vraag
vraag en aanbod
aanbod op
op de
de
bestrijding
arbeidsmarkt
het
arbeidsmarkttot
totelkander,
elkander,tevens
tevensden
denrechten
rechtenman
manopopdederechte
rechteplaats
plaatstete brengen,
brengen, in het
belang der
der gemeenschap
gemeenschap en
en inindienst
dienstvan
van
bedrijfsleven
bate
van
werkgeverenen
belang
hethet
bedrijfsleven
tenten
bate
van
werkgever
werknemer.
I9I4een
eengrooten
grooten
der arbeidsbemiddeling
arbeidsbemiddeling heeft
heeftde
deoorlogscrisis
oorlogscrisisvan
van1914
Op de ontwikkeling der
gehad. Van
Van dien
dien tijd
tijdafafdagteekent,
dagteekent,naast
naast de
detot
totdusverre
dusverrezuiver
zuivergemeentelijke
gemeentelijkebebeinvloed gehad.
de bemoeiing
bemoeiing der
derRijksoverheid.
Rijksoverheid. Ook
Ookdagteekent
dagteekent van
van dien
dientijd
tijddedereorganisatie
reorganisatieder
der
moeiing, de
openbare arbeidsbemiddeling
arbeidsbemiddeling tot
totinstelling
instellingten
tendienste
dienstevan
vandederegularisatie
regularisatieder
derarbeidsmarkt
arbeidsmarkt
openbare
ten dienste
dienste van
van het
hetbedrijfsleven.
bedrijfsleven.
en ten
organisatie isis zoodanig
zoodaniggeworden
geworden(zonder
(zonder wettelijke
wettelijke regeling,
regeling, die
die echter
echter in
in voorvoorDe organisatie
bereiding is), dat
dat het
hetRijk
Rijkisisverdeeld
verdeeldinineen
een
40-tal
districten
der
arbeidsbemiddeling,
elk
met
4o-tal districten der arbeidsbemiddeling, elk met
eene
districts-arbeidsbeurs, die
voor de uitwisseling
uitwisseling van
van vraag
vraag en
en aanbod
aanbod binnen
binnen het
het
eene districts-arbeidsbeurs,
die zorgt
zorgt voor
allegemeenten,
gemeenten,waar
waardaartoe
daartoevoldoende
voldoendeaanleiding
aanleiding
district tusschen
tusschen de
de gemeenten
gemeentenonderling.
onderling.InInalle
Iooo
bestaat,
orgaan der arbeidsbemiddeling
arbeidsbemiddeling aanweûg
bestaat, is een orgaan
aanwezig (correspondentschap;
(correspondentschap;er
er zijn
zijn ±
± l000
correspondentschappen), dat
plaatselijk vraag
aanbod tot
tot elkaar
elkaar brengt,
brengt, en,
en,wanneer
wanneerhet
het
correspondentschappen),
dat plaatselijk
vraag en
en aanbod
eene werkgevers-aanvrage
werkgevers-aanvragevan
vanpersoneel
personeelniet
nietkan
kanvoorzien,
voorûen,onmiddellijk
onmiddellijkde
dedistrict-arbeidsdistrict-arbeidsin eene
die dadelijk
dadelijk nagaat,
nagaat, of
ofuit
uitandere
anderegemeenten
gemeentenininhet
hetdistrict
districtinin
aanvraagkan
kan
dede
aanvraag
beurs inlicht, die
I)
1)
2)

Het aantal
aantal kassen
100.
Het
kassenisisthans
thans±
± Ioo.
deze twee
twee jaren
jaren gold
gold nog
nog geheel
geheel of
ofgedeeltelijk
gedeeltelijk het
het Gentsche
Gentsche stelsel.
stelsel.
In deze
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worden voorzien. Blijkt
worden
Blijkt dit
dit niet
nietdadelijk
dadelijk mogelijk,
mogelijk, dan
dan wordt
wordt de
deaanvrage
aanvrage doorgezonden
doorgezondenaan
aan
den Rijksdienst
Rijksdienst der Werkloosheidsverzekering
Werkloosheidsverzekering en
Arbeidsbemiddeling, die haar
haar denzelfden
denzelfden
en Arbeidsbemiddeling,
den volgenden
volgendendag
dagininzijn
zijn
DagelijkschBericht
Berichtaan
aanalle
allearbeidsbeurzen
arbeidsbeurzenmededeelt,
mededeelt,die
die
of den
Dagelijksch
nu tegenover
tegenover de
de aanvrage
aanvrage alle
alleaanbiedingen
aanbiedingen uit
uithaar
haardistrict
districtkunnen
kunnenstellen.
stellen.Zoodoende
Zoodoende
wordt, binnen
binnen enkele
enkele dagen,
dagen,tegenover
tegenoveriedere
iederewerkgevers-aanvrage
werkgevers-aanvrage het
hetgeheele
geheeleaanbod
aanbodvan
van
wordt,
arbûdskrachten
land geplaatst.
geplaatst.
arbeidskrachtenuit
uit het
het geheele land
Het isisduidelijk,
duidelijk,dat
dateen
eenzoodanige
zoodanigeorganisatie,
organisatie,gepaard
gepaard met
metde
dedoelmatige
doelmatigewijze
wijzevan
van
duur
der
werkloosheid
gunstig
kan
beinvloeden.
werken
der
arbeidsbeurzen,
ook
omvang
en
werken der arbeidsbeurzen, ook
duur
werkloosheid
kan beinvloeden.
Hoofdzaak is echter,
echter,dat
datvraag
vraagenenaanbod
aanbodininhet
het
belangvan
vanhet
hetbedrijfsleven
bedrijfslevenelkaar
elkaarsnel
snelen
en
Hoofdzaak
belang
doelmatig ontmoeten.
Het gebruik
gebruik van
van arbeidsbeurzen
arbeidsbeurzen en
en correspondentschappen
correspondentschappen is voor
voor werkgevers
werkgevers en
en
De laatsten
laatsten echter zijn,
zijn, voorzoover
voorzoover werkloos
werkloos en
en verzekerd,
verzekerd,verplicht
verplicht
werknemers volkomen vrij. De
dadelijk als
als werkzoekenden
werkzoekenden te
te doen
doen inschrijven.
inschrijven. Werkgevers
Werkgevers en
en werknemers
werknemers zijn
zijnvoorts
voorts
zich dadelijk
al dan
dan niet
nietgebruik
gebruikmaken
makenvan
vanhet
hethun
hunverstrekte
verstrekteaanbod
aanbod of
ofde
dehun
hunaangeboden
aangeboden
vrij in het
het al
vrij
plaats.
bedrijfsleven te
bewijzen en hare
hare pracpracdoor dwang,
dwang, alleen door haar
haar nut
Niet door
nut voor
voor h~t
het bedrijfsleven
te bewijzen
tische wijze
wijze van
van werken
werken moet
moet de
dearbeidsbemiddeling
arbûdsbemiddeling zich
zich verzekeren
verzekeren van
van de
demedewerking
medewerking
tische
ho~ meer
meer geslaagd,
geslaagd, gelijk
gelijk de
de cijfers
cijfers
van werkgevers
werkgevers en
langer hoe
van
en werknemers.
werknemers. Zij
Zij isis daarm
daarin hoe
hoe langer
aan
slot bewijzen.
bewijzen. Daarmede
Daarmede heeft
heeft de
de organisatie
organisatie van
van arbeidsbeurzen
arbeidsbeurzen en
en correspondentcorrespondentaan het slot
b~teekenis verkregen
verkregm en,
en, gelijk
gelijkvan
vanzelf
zelfspreekt,
'>preekt,ook
ook
schappen
voor het
hetbedrijfsleven
bedrijfsleven groote
groote beteekenis
schappen voor
voor
overheid.
voor de overheid.
navolgende cijfers
cijfers geven
geven de
de ontwikkeling
ontwikkeling der
der openbare
op~nbare arbeidsbemiddeling
arbûdsb~midde1ing sedert
sedert
De navolgende
1915
arbûdsbwrzen en
en correspondentschappen
correspondentschapp~ntetezamen)
zamen)
1915 aan: (de cijfers zijn de totale voor alle arbeidsbeurzen
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Jaar.

gevraagde
Aantal gevraagde
arbeidskrachten.

Aantal
aanbiedingen
Aantal aanbiedingen
van
werkzoekenden
1 van
werkzoekenden

1915
15
19
1916
16
19

135.000
135·000

217.000
2 1 7.000

165.000
165.000

214.000
214·000

1917
17
19
1918
18
19

157.000

271.000

109.000
ro9·000

170
.000
170.000

349.000

127.000

1919
19
19

214.000

420.000

152.000

1920

206.000

1 5. 000
4415.000

I 56.000
156
•000

1 921
1921

222.000

166.00;)
I 66.00a

1922

210.000

541.000
54 1 .000
600.000
600 .00 O

plaatsingen.
Aantal plaatsingen.

92.300
92.3 00
Iro6.000
06.000

1 70.000
.000
170

De laatste
laatste 25 jaar
jaar zijn
armwezen in Nederland wel van
van zeer
zeer bijzondere
bijzondere beteebeteezijn voor
voor het armwezen
pe rk is de armenzorg
kenis. Juist
juist in dit tijd
kenis.
tijdperk
armenzorg uitgegroeid
uitgegroeid tot
tot een
eenbreeden
breedenarbeid
arbeidvan
van hulpbetoon,
hulpbetoon,
die tal
pe lijk en
die
t2l van
vantakken
takken van
van maatschap
maatschappelijk
sociaal werk
uitgroei isis tetedanken
dankenaan
aan
en sociaal
werk omvat.
omvat. Die uitgroei
een sterke mate
mate van
van specialisatie,
specialisatie, waardoor
waardoor elk stuk van
van armenzorg
armenzorg meer
meer tot
tot zijn
zijn recht
recht isisgegekomen
de armenzorg
armenzorg in 't't algemeen
algemeen op
op hechter
hechter grondslagen
grondslagen is
is gebracht.
gebracht. Een
Een en
en ander
ander
komen en
en de
heeft er toe meegewerkt,
meegewerkt, dat
dat aan
aan de organisatie
organisatie meer aandacht
aandacht is geschonken, dat het gemeengemeenschappelijk
meer werd
werd toegepast,
toegepast, dat
dat er
er kwam
kwam een
eenconcentratie
concentratievan
vanarmverarmverschappelijk overleg
overleg meer
meer en meer
zorgende krachten.
krachten.
Een
derbelangrijkste
belangrijkste feiten
feiten van
vanhet
hetarmwezen
armwezentijdens
tijdensdedeRegeeringsjaren
Regeeringsjarenonzer
onzer
Een der
Koningin
de oprichting
oprichting van
van de
de Ned.
Ned.Vereeniging
Vereenigingvoor
voorArmenzorg
Armenzorgen
enWeldadigheid
Weldadigheidinin
Koningin was de
1908.
DezeVereeniging
Vereenigingdankte
dankte haar
haar ontstaan
ontstaan aan
aan de
de groeiende
groeiende belangstelling
zaken
19o8. Deze
be langstelling in
in de zaken
van
armenzorg, aan
sterker wordende geneigdheid
geneigdheid tot
tot het
hetplegen
plegenvan
vanonderling
onderlingoverleg,
overleg,
van armenzorg,
aan de sterker
aan
uitgesproken behoefte tot samenwerken.
samenwerken. Deze Vereeniging
Vereeniging telt
telt nu
nubij
bij honderden
honderden
aan de meer uitgesproken
armverzorgende
personen als
die tezamen
tezamen omvatten
omvatten de
deNederlandsche
Nederlandsche
armverzorgende instellingen
instellingen en
en personen
als leden, die
armenzorg in den
den ganschen
ganschenomvang
omvangvan
vanmaatschappelijk
maatschappelijkhulpbetoon.
hulpbetoon.Sedert
Sedert
teni 5-tal
I s-tal
jarenisis
éen
jaren
de Vereeniging werkzaam
werkzaam tot het bereiken van het in haar
haar statuten
"kennisstatuten omschreven
omschreven doel: „kennisneming
van de verspreide
verspreide pogingen,
pogingen, die op
op het
het gebied
gebiedder
derarmenzorg
armenzorg en
en der
derweldadigheid
weldadigheid
neming van
verbetering ten doel hebben; voorlichting
voorlichting van
van de
de openbare
openbare meening,
meening, de
deregeering,
regeering,de
deopenbare
openbare
colleges en de
de besturende
besturende lichamen
lichamen in
inzaken
zaken van
van armenzorg
armenzorg en
en weldadigheid,
weldadigheid,door
doormededeeling
mededeeling
van
inzichten welke
welke ter
tervergadering
vergadering der
derVereeniging
Vereeniging zijn
zijnverdedigd".
verdedigd".
van de inzichten
Gelet
prae-adviezen, die
jaren door
door vooraanstaande
vooraanstaande perperGelet op de vele prae-adviezen,
diein
inden
denloop
loop der
der jaren
sonen op het gebied
onsopvallen,
opvallen,
gebied van
van maatschappelijk
maatschappelijkhulpbetoon
hulpbetoonzijn
zijn uitgebracht,
uitgebracht, zal
zal het ons
hoe
tal van
van onderwerpen
onderwerpen en
en vraagstukken
vraagstukken op grondige
grondige wijze
wijze werden
werden behandeld
behandeld en
en belicht;
belicht;
hoe tal
evenzoo
ernstige pogingen
pogingen werden
werden in
inhet
hetwerk
werkgesteld
gesteldom
omhet
hetgecompliceerde
gecompliceerdevraagvraagevenzoo vele ernstige
stuk
der armenzorg
armenzorg tot
tot een
een bevredigende
bevredigende oplossing
oplossingtetebrengen.
brengen.Daarbij
Daarbij gevoegd
gevoegd de
deververstuk der
schillende enquetes
enquetesbetreffende
betreffendededeverzorging
verzorgingvan
vanoudelieden,
oudelieden,maatschappelijk
maatschappelijk ongeschikten,
ongeschikten,
minderjarigen, enz.
dan dient
dient gezegd,
gezegd, dat
datdank
dankzijzijdedewerkzaamheid
werkzaamheidvan
vandeze
dezeVereeniging
Vereeniging
minderjarigen,
enz. dan
in de
delaatste
laatstejaren
jarendede
armenzorg
goede
banen
werd
geleid
een
krachtigcentrum
centrumisis
armenzorg
in in
goede
banen
werd
geleid
enen
een
krachtig
gevormd om
om eenheid
eenheidenensamenwerking
samenwerkingtetebrengen
brengenop
ophet
hetgebied
gebiedvan
vanhet
hetNederlandsche
Nederlandsche
gevormd
armwezen.
deoprichting
oprichtingvan
vande
dehierboven
hierbovengenoemde
genoemdevreeniging
vereenigingheeft
heeftzeer
zeermeegewerkt
meegewerkt
Tot de
Tijdsèhrift voor
voor Armenzorg
Armenzorg en Kinderbescherming,
Kinderbescherming, aangevangen
aangevangen in
in 1899.
1299.
de uitgave van het Tijdschrift
Dit tijdschrift,
tijdschrift, dat
dat in
in1922
1922isisomgezet
omgezetininhet
het„Tijdschrift
"Tijdschrift
voorArmenzorg,
Armenzorg,Maatschappelijke
Maatschappelijke
Dit
voor
Hulp En
En Kinderbescherming",
Kinderbescherming", heeft
heeftininden
denloop
loopder
der
jarendoor
doorhaar
haaruitnemende
uitnemendebijdragen
bijdragen
jaren
belangstelling voor
voor den
den arbeid
arbeid van
vanmaatschappelijk
maatschappelijk hulpbetoon
hulpbetoon in
insteeds
steedsbreeder
breederkringenkringende belangstelling
en belangstelling
belangstelling ininwederzijdschen
wederzijdschenarbeid
arbeidaangewakkerd.
aangewakkerd.
opgewekt en
de laatste
laatste 25
25 jaren
jaren hebben
hebben de
depersonen
personenen
enorganen
organenvan
vanarmenzorg
armenzorg zich
zichminder
minder
In de
afgezonderd gehouden en
en heeft
heeft de
degedachte
gedachtevan
vangemeenschappelijk
gemeenschappelijkoverleg
overlegzich
zichruimer
ruimerbaan
baan
afgezonderd
gebroken. Men
kreeg naast
naast dedevergaderingen
vergaderingenvan
vandedeNed.
Ned.Vereeniging
Vereenigingals
alsalgemeen
algemeenververgebroken.
Men kreeg
ook de
de samenkomsten
samenkomsten in
in kleiner
kleiner kring,
kring, de diaconale
diaconale conferenties,
conferenties, de
desamenkomsten
samenkomsten
zamelpunt ook
Gestichtsbesturen enz.
enz. Een
Een uitvloeisel
uitvloeisel hiervan
hiervan was
waseerst
eersteen
eenVereeniging
Vereenigingvan
vanDiakenen
Diakenen
van Gestichtsbesturen
der Ned.
Ned. Herv.
Herv. Kerk,
Kerk, later
laterdedeFederatie
Federatievan
vanNed.
Ned.
Herv.
Diaconieën,voorts
voortsde
deChr.
Chr.
der
Herv.
Diaconieën,
Philantropische Bond
meer andere
andere organisaties,
organisaties, die
die alle
alleverzamel-centra
verzamel-centra werden
werden van
van
Philantropische
Bonden
en meer
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werkers en
en instellingen
instellingenvan
vanmaatschappelijk
maatschappelijk hulpbetoon.
hulpbetoon. Juist
Juist door
doordit
ditgemeenschappelijk
gemeenschappelijk
werkers
overlegt dit
ditgezamenlijk
gezamenlijkbespreken
besprekenvan
vanarmenzorgaangelegenheden,
armenzorgaangelegenheden twaardoor
waardoor de
deorganen
organen
overleg,
en personen
hethet
armenwezen
elkaar
personen op
ophet
hetterrein
terreinvan
van
armenw<:zen
elkaarzijn
zijngenaderd,
genaderdis
eenkrachtige
krachtigeactie
actie
t iseen
openbaar gewordent
heilzaam gewerkt
gewerkt heeft
heeft voor
voor de
de armenzorg
armenzorg in
inNederland.
Nederland.
openbaar
geworden, die heilzaam
wij zeer
zeer zeker
zeker ook noemen de
de instelling
instelling van
van de
de Armenraden
Armenraden in
in
dit verband
verband moeten
moeten wij
In dit
30-tal der
der voornaamste
voornaamste plaatsen van den lande,
lande t een vrucht
vrucht van
van de
de invoering
invoering van
van de
de ArmenArmeneen 3o-tal
1912.
wet 1912.
Dit instituut,
instituuttsaámgesteld
saamgesteld door
door vertegenwoordigers
vertegenwoordigers van
van alle
alle instellingen
instellingen van
vanweldadigweldadigDit
heid t die
die daarvoor
daarvoor in aanmerking
aanmerking koment
tal van
van plaatsen
plaatsen in den
den lande
landevan
vanzeer
zeergroote
groote
heid,
komen, is
is in tal
geworden als
als centraal
centraal bureau
bureau van
van maatschappelijk
maatschappelijk hulpbetoon. Door
Door zijn
zijncentraal
centraal
beteekenis geworden
register van inlichtingen,
inlichtingent zijn
zijn onderzoekdienst,
onderzoekdienstt zijn
zijn adviseerend
adviseerend en
en organiseerend
organiseerend optreden,
optreden t
register
de Armenraad
Armenraad onschatbare
en zal
zal dit
dit
heeft de
onschatbare diensten
diensten aan
aan het
het armwezen
armwezen in
in den
den lande bewezen en
in de
detoekomst
toekomststeeds
steedsvan
vangrooter
grooterbeteekenis
beteekenisworden.
worden.
instituut in
alsgesalarieerde
gesalarieerde ambambde benoemingen
benoemingenvan
vandedesecretarissen
secretarissenvan
vanArmenraden,
Armenradentdie
dieals
Met de
tenaren geheel of grootendeels hun krachten
krachten in dienst van het armwezen stellen,
stellen t is
is het
het element
element
tenaren
van beroepsmenschen
beroepsmenschen ingevoerd
zeker groote
groote w
waarde
voor den
den opbouw
opbouw
aarde heeft voor
van
ingevoerd,t welk
welk feit zeer zeker
uitbouw van
van een
eenkrachtig
krachtig centrum
centrum van
vanmaatschappelijk
maatschappelijk hulpbetoon,
hulpbetoont evenals
evenals zulks
zulks het
het
en uitbouw
met de
devele
veleberoepsarbeiders
beroepsarbeidersop
ophet
hetterrein
terreinder
derburgerlijke
burgerlijkeen
enbijzondere
bijzonderearmenzorg,
armenzorgt
geval is met
wier levenstaak
levenstaak het
gewordent het
het maatschappelijk
maatschappelijk hulpbetoon
banen te
te leiden.
leiden.
wier
het is geworden,
hulpbetoon in
in goede banen
dat er
er in
inhet
hetalgemeen
algemeeneen
eenstreven
strevenisis
groote beteekenis
beteekenis van
van de jaren
jaren na
na 1898
1898 is,
iS t dat
De groote
gekomen om
ter voorziening
voorziening in
in allerlei
allerlei maatschappelijken
maatschappelijken nood
beste wijze
wijze van
van
gekomen
om ter
nood steeds
steeds de beste
passent nu
nuvooral
vooral tijdens
tijdens en
en na
na de
deoorlogsjaren
oorlogsjaren het
het terrein
terrein van
van hulpbetoon
hulpbetoon
hulpverleening toe te passen,
ontzettend heeft
heeft uitgebreid.
uitgebreid. De
Deburgerlijke
burgerlijkearmenzorg
armenzorg isissteeds
steedsmeer
meeruitgegroeid
uitgegroeidtot
tot
zich zoo ontzettend
een organisatie
organisatie van
van maatschappelijk
maatschappelijk hulpbetoon.
hulpbetoon. De
De kerkelijke
kerkelijke en
enparticuliere
particuliere armenzorg
armenzorg
evenzeer
doet bij
bij zoo
zoogrooten
grooten nood,
noodtwaarin
waarin voorzien
voorzienmoet
moetworden,
wordentde
definantieele
finantieeleonmacht
onmacht
evenzeer,t al doet
al meer
meer gevoelen.
gevoelen.
zich al
25 jaar
jaar tijds
tijds isis het
hetbedrag
bedragaan
aan burgerlijke
burgerlijke ondersteuning
ondersteuning gestegen
van ongeveer
ongeveer
In 25
gestegen van
/ 2,
50 millioen,
millioen t aan
aan kerkelijke
kerkelijke van 8 op
op 13
13 ;;aan
aan bijzondere
bijzondere van
van 55op
op 6611/2.
20 op 5o
Bedroeg
jaar het aandeel
aandeel der
der overheidszorg
overheidszorg 21%
21% van
van het
het totaal
totaal bedrag
bedrag aan
aan
Bedroeg voor
voor 25 jaar
aandeel gestegen tot 70%. Dat
Dat isis wel
weleen
eenzeer
zeerbelangrijke
belangrijke verhooverhooondersteuning
ondersteuning,t thans
thans is
is dit aandeel
ging
duidelijk aantoont,
aantoont t dat de armenzorg
armenzorg meer en meer
meer in handen
handen van
van de
de overheid
overheidkomt.
komt.
ging,t die duidelijk
Natuurlijk
laatste jaren
jaren van
van economische
economische depressie
depressie en
enmaatschappelijke
maatschappelijke onevenonevenNatuurlijk hebben
hebben de laatste
toebijgedragen,
bijgedragentom
omook
ookhier
hierdede
balansnaar
naardedezijde
zijdeder
deroverheidszorg
overheidszorgtete
wichtigheid
wichtigheid er toe
balans
doen doorsl
doorslaan.
aa n.
De fondsen
fondsen der
der kerkelijke
kerkelijke en bijzondere
bijzondere instellingen van armenzorg
armenzorg waren
op
waren er
er niet op
berekend
bij deze
deze massale
massale steunverleening,
steunverleeningt die
die door
door den
dennood
noodder
dertijden
tijdennoodzakelijk
noodzakelijkwas
was
berekend bij
gewordent
de overheid.
overheid. Zoo moest noodwendig
noodwendig steeds
steeds meer
meer terrein
terrein
geworden, gelijken tred te houden met de
aan
burgerlijke armenzorg
armenzorg worden
worden overgelaten.
overgelaten.
aan de burgerlijke
Juist
de laatste
laatste jaren
jaren isisde
dekerkelijke
kerkelijkeen
enparticuliere
particulierearmenzorg
armenzorgsterker
sterker en
enbreeder
breeder
Juist in de
gaan
er een
een sterke
sterke ontwikkeling
ontwikkeling der
derparticuliere
particuliere armenzorg
armenzorg gekomen
gekomen en
en
gaan werken.
werken. Vooral
Vooral is er
1898 bebeoveral
vóór 1898
overal werden
werden Vereenigingen
Vereenigingen opgericht
opgericht,
die naar
naar het
het voorbeeld
voorbeeld van
van de
de reeds vóór
t die
staande
instellingen
als „Liefdadigheid
"Liefdadigheid naar
naar Vermogen"
Vermogen" te
te Amsterdam,
Amsterdam t „Vereeniging
"Vereeniging tot
tot
staande instel
li ngen als
Dordrecht t „Vereeniging
"Vereeniging
verbetering
verbetering van
van Armenzorg"
Armenzorg" te
te Rotterdamt
Rotterdam, "Tot
„Tot heil der Armen" te Dordrecht,
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tot verbetering
tot
verbetering van
van Armenzorg"
Armenzorg" tete Utrecht,
Utrecht,„Vereeniging
"VereenigingArmenzorg"
Armenzorg" tete 's-Gravenhage
's-Gravenhage
en
ten doel
doel hadden
hadden gezonde
gezonde begrippen
begrippen
en Arnhem,
Arnhem, Vereeniging
Vereeniging "Hulpbetoon"
„Hulpbetoon" te
te Nijmegen e.a. ten
omtrent armenzorg
omtrent
armenzorg te verspreiden.
verspreiden.
Het
wel jammer,
jammer, dat
dat deze
deze particuliere
particuliere organisaties
organisaties wegens
sterke vermindering
vermindering
Het is wel
wegens de sterke
der inkomsten in den laatsten
der
laatsten tijd
tijd voor
voor een
een groot
grootdeel
deelhare
harewerkzaamheden
werkzaamhedenmoeten
moeteninkrim
inkrimpen.
pe n.
Zij
gedaan en hebben nog een
een gewichtige
gewichtige taak
taak te
te vervullen,
vervullen, indien
indien
Zij hebben
hebben groot
groot en goed werk gedaan
zij geldelijk
zij
geldelijk daartoe
daartoe in staat worden
worden gesteld.
gesteld.
Minister HEEMSKERK
HEEMSKERK heeft
bij
de
indiening
"Nederland
heeft bij de
indieningvan
vandedeArmenwet
Armenwet1912
1912 gezegd:
gezegd: „Nederland
is steeds geweest het land
land der
der vrije liefdadigheid" en dit is
is wel
wel een
een waar
waar woord.
woord. De
De vele
vele stichstichtingen
ter verpleging
verpleging van
vanouden
oudenvan
vandagen,
dagen,van
van
weezen,
maatschappelijkongeschikten
ongeschikten
tingen ter
weezen,
vanvan
maatschappelijk
liefdadigheidszin onzer
getuigen van den liefdadigheidszin
onzervaderen
vaderen door
door alle
alle eeuwen
eeuwen heen.
heen.Overal,
Overal,tot
tot in
in de
de kleinste
kleinste
dorpen,
worden
ze
aangetroffen
en
staven
de
waarheid
dezer
woorden.
De
rijke
fondsen
dorpen, worden
aangetroffen
staven de waarheid dezer woorden. De rijke fondsenvoor
voor
allerlei
van armenzorg
armenzorg en weldadigheid,
weldadigheid, ons
ons door
door onze
onzevoorouders
vooroudersnagelaten,
nagelaten,de
de
allerlei doeleinden
doeleinden van
vele
instellingen van
van liefdadigheid,
liefdadigheid, stichtingen
stichtingen en
envereenigingen
vereenigingen van
vanmaatschappelijk
maatschappelijk nut
nut
vele instellingen
en van
van philantropischen
philantropischen aard
aard ininlater
laterjaren
jaren opgericht
opgericht en
en niet
nietminder
minderde
debree
bret:de
arbeid op
op
de arbeid
het gebied
der laatste
laatste 25
25 jaar
jaar-ditdit
alles
het
gebied van
van maatschappelijk
maatschappelijk hulpbetoon
hulpbetoon der
alleslegt
legtvan
vanonzen
onzen
Hollandschen weldadigheidszin
weldadigheidszin een
eenhartelijke
hartelijke getuigenis
getuigenisaf.
af.Wanneer
Wanneerde
demaatschappelijke
maatschappelijke toetoestanden verbeteren,
standen
verbeteren, zullen
zullen kerkelijke
kerkelijke en
en particuliere
particuliere liefdadigheid
liefdadigheidweer
weerhet
hetterrein
terreinbezetten,
bezetten,
hetwelk
nu noodgedwongen
noodgedwongen aan
aandedeoverheid
overheid
moest
worden
overgelatenenendedebijzondere
bijzondere
hetwelk nu
moest
worden
overgelaten
armenzorg
zal
weer,
in
overeenstemming
met
het
karakter
onzer
natie,
de
oudste
eneerste
eerste
armenzorg zal weer, in overeenstemming met het karakter onzer natie, de oudste en
plaats innemen. De
Dewerkzaamheid
werkzaamheid en
ende
degroei
groeidezer
dezerarmenzorg
armenzorgvan
vandedelaatste
laatste2525jaren
jarenstaan
staan
plaats
daarvoor borg.
daarvoor
Het armenzorgvraagstuk
armenzorgvraagstuk isisop
25 jaren
jaren wel een
een der
der leidende,
leidende, zeer
zeer
op het
het einde
einde van
van deze 25
ingewikkelde,
vraagstukken geworden.
de zware
zware jaren,
jaren, die
die men
mendoorworsteld
doorworsteld
ingewikkelde, vraagstukken
geworden. De
De vrucht van de
dat de
de armenzorg
armenzorg in
in het
het algemeen
algemeen aan
aan bezonnenheid
bezonnenheid heeft
heeft gewonnen,
gewonnen,een
eenzegen,
zegen,die
die
heeft, is, dat
armenverzorging en geheel
geheel ons
onswerk
werkvan
vanmaatschappelijk
maatschappelijk hulpbetoon
hulpbetoon in
in de
dekomende
komende
onze armenverzorging
jaren
ten goede zal
jaren ten
zal komen.
komen.
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orlogsjaren: distributiejaren.
distributiejaren.Zegt
Zegt men
men het
orlogsjaren:
het één,
één, men
menmeent
meentseffens
seffens't'tander.
ander.Onze
Onze
oorlogservaring
distributie drukte
drukte de
de oorlog
oorlog zijn
zijn
oorlogservaringisis distributie-ervaring.
distributie-ervaring.Door
Door de distributie
r stempel van verschrikking ook op ons land. Is er feitelijk ànder wezenlijks vanstemplvanrchikgopnslad.Ierfitjkwznlsva
het
crisis-gebeuren in de herinnering
herinnering nagebleven
nagebleven dan juist
juist de
de distributie?
distributie? Wekt ook
ook niet
niet zelfs
zelfs
het crisis-gebeuren
der crisis
de aanvang
aanvang der
crisis in het
het herdenken
herdenken al
al een
een beeld
beelduit
uitde
dedistributie?
distributie?
Vraag
nog weet
weet van
van de
de reactie
reactie ten
ten onzent
onzentop
ophet
heteerste
eerste
Vraag den
den eersten
eersten den besten, wat hij nog
oorlogsluien.
Hij zal uu niet
niet wijzen
wijzen op
op de
deonverwachte
onverwachte overkomst
overkomst der Koningin
Koningin van het
het Loo
Loo
oorlogsluien. Hij
naar den
den Haag
Haag eene week vóór de
naar
de oorlog
oorlog uitbrak,
uitbrak, noch
noch op
op de
degedenkwaardige
gedenkwaardige officieele
officieele publipublicatiën, die
die achtereenvolgens
sprakenvan
van"oorlogsgevaar
„oorlogsgevaar
denzin,
zin, waarin
waarin dat
dat woord
catiën,
achtereenvolgens spraken
ininden
woord in
in
's Lands
op de
dezoo
zoo
Landswetten
wettenvoorkomt",
voorkomt",van
van"staat
„staatvan
vanoorlog"
oorlog"en
envan
van "staat
„staat van
van beleg",
beleg", noch op
feilloos
verloop en eerste
eerste mobilisatie
mobilisatie of
ofop
opde
devordering
vorderingder
derspoorwegen
spoorwegenvoor
voor's'sRijks
Rijksdienst
dienst
feilloos verloopen
door den Minister
Minister van
van Oorlog,
Oorlog,met
metzijn
zijnverschrikkelijke
verschrikkelijke verkeersontreddering
verkeersontreddering voor
voor het
hetburgerburgerlijke
niet, dat
dat hij
hij uu tetebinnen
binnenzal
zalbrengen
brengende
deop
opgeen
geenenkele
enkelewet
wetgegronde
gegronde
lijke leven.
leven. Geloof ook niet,
van het eerste uitvoerverbod van goud, de
uitvaardiging van
de opzienbarende
opzienbarende Beurssluiting
Beurssluitingop
op28
28Juli
Juli
I9I4,
vorming van
diedagen
dageneen
eensom
somom
omvan
vanteterillen
rillen van het
het 20o-millioen
Zoo-millioensyndicaat
syndicaat- inindie
1 9 1 4, de vorming
ter voorziening in de
de dringendste
dringendste reëele
reëele credietbehoeften
credietbehoeftenvan
vanhandel
handelen
ennijverheid,
nijverheid,het
hetterug-.
terugbrengen van
van de
de verplichte
verplichte metaaldekking
metaaldekking bij
bij de
de Nederlandsche
Nederlandsche Bank
Bank van
van40
40%
%op
op 20
20 %, de
wettelijke
mogelijkheid van
der verplichte
verplichte betaling
betaling van
vanbankbiljetten,
bankbiljetten,de
destormstormwettelijke mogelijkheid
van opschorting der
loop van
van beangstigde
beangstigdeinleggers
inleggersopopdedeRijkspostspaarbank
Rijkspostspaarbanken
ende
deuitgifte
uitgiftevan
van gemeente-noodgeld
gemeente-noodgeld
In de
de woorden
woorden „stormloop"
"stormloop" en
en„bons"
"bons"hebt
hebtgegeechter
echterhet
hetaanknoopingspunt
aanknoopingspuntal;
al;
en zilverbons. In
onvermijdelijk stellen
het distributietijdperk,
distributietijdperk, toen
toenmen
men
onvermijdelijk
stellen die
die voor
voor oogen de bitterste periode uit het
uren in de
de rij
rij had
had tetestaan
staanter
terverkrijging
verkrijging van
vanlevensmiddelenkaarten
levensmiddelenkaarten en bonboekjes
bonboekjes en
en van
van
uren
eenen uitverkochten
uitverkochten winkel
winkel naar
naar den
den anderen
anderen holde
holde ter
terverovering
verovering van
vanzijn
zijnschamel
schamel
den eenen
rantsoen om strijk
strijk en zet ook
ook daar
daar te hooren,
hooren, dat
dat alles
alles er
er eveneens
eveneensuitverkocht
uitverkocht was.
was.Zóó
Zóóonuiton uitrantsoen
wischbaar isis dit
beeld in de
de herinnering
herinnering gegrift,
gegrift, dat
dat deze weigert
weigert iets anders
anders te zien,
zien, en
en als
als
wischbaar
dit beeld
dan ook vraagt,
vraagt, wat
weet van
van de
de eerste
eerste reactie
reactie ten
ten onzent
onzent op
op het
heteerste
eerstegelui
geluivan
van
ge dan
wat men nog weet
zienkrijgt:
krijgt:dedevoorafschaduwing
voorafschaduwingvan
vanden
den
den oorlog, dan is
is het
het dit
diten
enniet
nietanders,
anders,wat
watgegetetezien
donkersten distributietijd:
distributietijd: een zich voor
voor de
de winkels
winkels verdringende
verdringende menschenmassa,
menschenmassa, die
diehonger
honger
donkersten
te hamsteren
hamsteren poogt,
poogt, die
die een
een ander
ander vóór
vóór wil
wil zijn,
zijn,die
dieèlken
èlkenprijs
prijs betalen
betalen wil,
wil,omdat
omdat
vreest, die te
hier gaat
gaat om het
het leven
leven „en
"en alal wat
watiemand
iemand heeft
heeft zal
zal hij
hij geven
geven voor
voor zijn
zijn leven."
leven."
het hier
het isis van
van uit
uitdezen
dezengezichtshoek,
gezichtshoek,dat
datmen
meninindedeallereerste
allereersteplaats
plaatshet
hetregeeringsregeeringsEn het
In het
hetbrandpunt
brandpunt staan
staan dan
dan
beleid in de
de crisisjaren
crisisjaren ziet:
ziet: distributie
distributie en
en distributiewetgeving.
distributiewetgeving. In
dadelijk de beide wetten van
van 33Augustus
Augustus 1914:
I9I4: de
dewet
wetten
tenaanzien
aanzienvan
vanuitvoerverboden
uitvoerverboden en
en
al dadelijk
eerste maakte
maakte het
het mogelijk
mogelijk hetgeen
hetgeen voor
vooreigen
eigenverbruik
verbruikbenoodigd
benoodigd
levensmiddelenwet. De eerste
de levensmiddelenwet.
het land
land tetehouden;
houden;dedetweede
tweedebeoogde
beoogdedoor
doorinbezitneming
inbezitnemingofof
bedreigingdaarmede,
daarmede,
was in het
bedreiging
alsook door het
het vaststellen
vaststellen van
vanmaximumprijzen,
maximumprijzen, tetevoorkomen,
voorkomen,dat
datvoorraden
voorradenwerden
werdenvastvastalsook
gehouden of de
de prijzen
prijzen opgedreven.
opgedreven. Wel
Wel merkwaardig
merkwaardig mag
mag het
het heeten,
heeten, dat
dat juist
juistde
deeerste
eerste
gehouden
wet, hoewel
hoewel zij
zij volgens
volgensde
deuitdrukkelijke
uitdrukkelijke verklaring
verklaring der Regeering niet
niet zou
zou gebezigd
gebezigd worden,
worden,
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Eenige bescheiden
het distributiedistributie-en
enrantsoeneeringstijdperk.
rantsoeneeringstijdperk.
Eenige
bescheiden uit het

m

"invloed te
te oefenen
oefenenop
opde
deprijzen
prijzenbinnenslands"
binnenslands"met
metbetrekking
betrekkingtot
totden
denstrijd
strijdtegen
tegenprijsprijsom „invloed
opdrijving
onvergelijkelijk meer
geweest dan
dan de
delevensmiddelenwet
levensmiddelenwet zelf.
zelf.
opdrijving van
van onvergelijkelijk
meer beteekenis
beteekenis is
is geweest
zulks om
om meer
meer dan
dan één
éénreden.
reden.Allereerst
Allereerstwas
washet
hetmogelijk
mogelijkelk
elkartikel
artikelonder
onderhaar
haarwerkingswerkingsEn zulks
sfeer
te brengen,
brengen, terwijl
terwijl de
delevensmiddelenwet
levensmiddelenwet slechts
slechtsbetrekking
betrekking had
hadop
oplevensmiddelen,
levensmiddelen,
sfeer te
grondstoffen van levensmiddelen,
levensmiddelen, huishoudelijke
huishoudelijke artikelen
artikelen en
enbrandstoffen.
brandstoffen.Vervolgens
Vervolgensomdat
omdat
de levensmiddelenwet
levensmiddelenwet geen
geen andere
andere sanctie
sanctie kende
kendedan
daninbezitneming;
inbezitneming;dedeprijsopdrijver,
prijsopdrijver,die
die
de maximumprijzen
maximumprijzen overschreed,
overschreed, liep dus
dus hoogstens
hoogstens kans
kans op
op zeker
zekerverlies,
verlies,gewoonlijk
gewoonlijkechter
echter
mijeen
eengeval,
gevaJ,
slechts winstderving.
winstderving. Soms
Somszelfs
zelfswerd
werdook
ookdeze
dezeniet
nieteens
eensgeleden;
geleden;zoo
zooherinner
herinnerikikmij
waarin
N.O.T.enenhet
hetDepartement
Departementmaanden
maandenlang
langachter
achtereen
eenberucht
berucht
kettinghandelaar
waarin de
de N.O.T.
kettinghandelaar
gezeten hadden,
hadden, tot men er
er eindelijk
eindelijk in slaagde zijn goederen op te sporen
sporen en
en in
in bezit
bezit te
te nemen.
nemen.
overeenkomstig de
de wet
wet aangewezen
aangewezen schatters
schatters kenden
kenden echter
echter aan
aan de
de goederen
goederende
dewaarde
waarde
De overeenkomstig
toe,
toe, die
die zij
zij in
in den
denkettinghandel
kettinghandel bezaten,
bezaten, wat
wat dus
dus zeggen
zeggen wilde,
wilde, dat
dat de
despeculatie
speculatie van
van den
den
kettinghandelaar beter
in zijn
zijn stoutste
stoutstedroomen
droomen had
haddurven
durvenhopen.
hopen.
kettinghandelaar
betergelukt
gelukt was
was dan
dan hij
hij ooit in
Een derde
derde inconvenient
inconvenientwas
wasook,
ook,dat
datinden
indiendede
prijsopdrijverhet
hetop
opinbezitneming
inbezitnemingliet
lietaanaanprijsopdrijver
komen,
Staat eigenlijk
eigenlijk maar
maar half
met de
de inbezit
in bezitgenomen
genomen waar,
waar, zoodra
zoodra deze
deze van
van
komen, de Staat
half weg wist met
zeter
terbeschikking
beschikkingvan
vanéén
ééngemeente
gemeente
eenige beteekenis
beteekenis was.
was. De
Departij
partij was
wasdan
danvaak
vaak te
te groot
grootom
omze
stellen, doch
doch teteklein,
klein,om
omerereen
eenaparte
apartedistributieregeling
distributieregelingmet
metrantsoeneeringsvoorschriften
rantsoeneeringsvoorschriften
te stellen,
ontwerpen.
voor te ontwerpen.
Vergelijk
hanteering van de
de wet
wet op
opde
deuitvoeruitvoerVergelijk daarmede
daarmedeeens
eens de
de voordeelen,
voordeelen, die
die de hanteering
washet
hetmogelijk
mogelijkvoor
voortaltalvan
vanartikelen
artikelenden
denprijs
prijsvoor
voorhet
het
verboden verstrekte;
verstrekte; hierdoor
hierdoortoch
tochwas
binnenland op
redelijk peil
door den uitvoer
uitvoer teteregelen.
regelen. Op
Opdeze
dezewijze
wijzeheeft
heeft
binnenland
op een
een redelijk
peil te houden door
in 1915
1915 en
en 1916
1916de
deexport
exportonze
onzemeeste
meestelandbouwproducten
landbouwproducten niet
niet alleen
alleen ver
ver beneden
beneden den
den
wereldprijs voor
binnenland beschikbaar
beschikbaar gesteld,
beneden den productieproductiewereldprijs
voor het
het binnenland
gesteld, doch
doch zelfs ook beneden
prijs; m.a.w.
m.a.w. er
er werd
wed voor
voorbinnenlandsch
binnenlandsch verbruik
verbruik met
met verlies
verliesgeleverd,
geleverd, waarbij
waarbij dan
dan de
de
prijs;
winst
het exportgedeelte
eJ\.portgedeelte moest
moest zorgen,
zorgen, dat
dat de
demiddenprijs
middenprijs voor
voor de
degeheele
geheeleproductie
productie
winst op het
voldoende
bleef. Somwijlen
Somwijlen had de
de exporteur
exporteur zelfs
zelfs uit
uit zijn
zijn exportwinsten
exportwinsten op een
eenbepaald
bepaald
voldoende bleef.
artikel
ander artikel
artikel goedkoop geleverd zou kunnen
kunnen worden;
worden;
artikel bedragen
bedragen af
af te
te staan,
staan, opdat een ander
zoo stelde
stelde de
deexporteur
exporteurvan
vankaas
kaasniet
nietalleen
alleengoedkoope
goedkoopekaas
kaasvoor
voorhet
hetbinnenland
binnenland beschikbaar,
beschikbaar,
maar stond
stond hij
hij bovendien
bovendien gelden
gelden af
afvoor
voor de
devoorziening
voorzieningmet
metgoedkoope
goedkoopeconsumtiemelk.
consumtiemelk.
maar
Weigerden
exporteurs van
van eenig
eenigartikel
artikelzoodanige
zoodanigeregeling
regeling teteaanvaarden
aanvaarden of liep
liep de
de
Weigerden de
de exporteurs
binnenlandsche prijs
stond de
de uitvoer
uitvoer eenvoudig
eenvoudig stop;
stop; de
deprijsstijging
prijsstijging gold als
als bebebinnenlandsche
prijs op,
op, dan stond
in
voor ontstane
ontstane schaarschte,
schaarschte, welke op
op zich
zich zelf
zelfweer
weer aanleiding
aanleiding was
was een
een uitvoerverbod
uitvoerverbod in
wijs voor
te sstellen.
werking te
tellen.
Natuurlijk was
middel alleen
alleen doeltreffend,
doeltreffend, zoo
zoo lang
lang erereen
eenexportoverschot
exportoverschotwas;
was;
Natuurlijk
was dit
dit middel
vandaar dat
productie begon
begon te dalen,
dalen, terwijl
terwijl daartegenover
daartegenover de
consumtie toenam,
toenam,
vandaar
dat toen
toen de
de productie
de consumtie
zoodat geen uitvoer
uitvoer meer
meer kon
kon worden
worden toegestaan
toegestaan en de
de geheele
geheele productie
productie vcor
voor het
hetbinnenbinnenzoodat
landsch
verbruik beschikbaar
een groot
groot deel
deelder
derbevolking
bevolkingalleronverklaaralleronverklaarlandsch verbruik
beschikbaar bleef,
bleef, het
het voor een
baars te feit
voordeed, dat
dat de
de prijzen
prijzen omhoog
omhoog liepen,
liepen, hoewel
hoewel er
erheelemaal
heelemaal geen
geen uitvoer
uitvoer
baarste
feit zich voordeed,
nut ervan
ervan zijn
zijnonbeonbewas. Had
methode ook
ook hare
hare gebreken,
gebreken, de
debruikbaarheid
bruikbaarheid en het
het nut
was.
Had deze methode
z;ij inin1919
1919opnieuw
opnieuwingevoerd
ingevoerd
twistbaar,
wat wel
wel het
hetbest
besthieraan
hieraantetedemonstreeren
demonstreerenis,
is,dat
dat zij
twistbaar, wat
tot in
in 1921
1921gevolgd
gevolgdwerd,
werd, niettege
niettegEmtaande
strijd was met den geest
N.U.M.en tot
nstaande zulks in strijd
geest der N.U.M.duvolksvertegenwoordiging.
volksvertegenwoordiging.
en de
deuitdrukkelijke
uitdrukkelijke verlangens
verlangens der
wet en
aanzien van goederen,
goederen, die Nederland
Nederland niet
niet of
ofininniet
nietvoldoende
voldoeademate
mateproduceert,
produceert,
Ten aanzien

577
1898-1923.

19

stond
zaak natuurlijk
natuurlijk weer
weer anders
anders enengold
gold
dienaangaandebovenal
bovenalhet
hetbevorderen
bevorderenvan
van
stond de zaak
dienaangaande
Bij het
het uitbreken
uitbreken van
van den
den oorlog
oorlog hadden
hadden de
de oorlogvoerenden
oorlogvoerend en
den import, afgezien
afgezien van
van den
den prijs.
prijs. Bij
welhaast
artikel tot conditioneele contrabande
contrabande verklaard,
verklaard, en
mogelijkheid van inbeslag
inbeslagwelhaast elk artikel
en de mogelijkheid
neming in uitzicht
uitzicht gesteld,
gesteld, zelfs
zelfs als
als de
deartikelen,
artikelen, bestemd
bestemd voor
voor een
eenneutrale
neutrale haven,
haven, aan
aan order
order
geconsigneerd
invloed hiervan
hiervan nam
nam de
de Regeering
Regeering tweeërlei
tweeërlei maatregel.
maatregeL
geconsigneerd waren.
waren. Onder
Onder den
den invloed
Vooreerst deed zij
zij door
door ( (igen
vertegenwoordigers in
in Amerika
Amerika graan
graan aankoopen,
aankoop en, welk
welk graan,
graan,.
Vooreerst
igen vertegenwoordigers
aan
haar geadresseerd,
geadresseerd, naar
naar hier werd
werd aangevoerd
aangevoerd om
om dan
danter
terbeschikking
beschikkinggesteld
gesteldteteworden
worden
aan haar
van het
het Rijksdistributiebureau
Rijksdistributiebureau voor graan
graan en meel,
meel, hetwelk
hetwelk het
hettegen
tegeneen
eenvast
vastmaalloon
maalloondeed
deed
verwerken
meel tegen
tegenvaste
vasteprijzen
prijzenaan
aande
debakkers
bakkers leverde
leverdeen
endusdoende
dusdoendevolle
vollecontrole
controle
verwerken en het meel
grondstof zoowel
zoowel als over
over eindproduct.
eindproduct. Daarnevens
Daarnevens stelde
Regeeringvoor
voorbebehield over grondstof
stelde de Regering
paalde goederen
goederen de
gelegenheid open
open die
die aan
aan haar
haar te
te adresseeren,
adresseeren, hetgeen
hetgeen aan
aan de
de onderonderpaalde
de gelegenheid
zoekende marineautoriteiten
marineautoriteiten van
afdoende waarborg
waarborg zou
gelden, dat
dat
zoekende
van oorlogvoerenden
oorlogvoerenden als
als afdoende
zou gelden,
goederen voor
voor home
home consumption
consumption bestemd
bestemd waren.
waren. Laatstgemelde
Laatstgemelde taak
taak werd
werd alal spoedig,
spoedig,
deze goederen
1914 opgerichte
opgerichte Nederlandsche
Nederlandsche Overzee
Overzee Trust
Trust MaatMaatovergenomen door
November 1914
overgenomen
door de
de eind November
schappij,
door enkele
enkelebankinstellingen,
bankinstellingen, scheepvaartmaatschappijen
scheepvaartmaatschappijen en
groote handelshandelsschappij, die door
en groote
lichamen
leven geroepen
geroepen werd
werd met
met het
het doel
doel tot
tot„het
"hetverleenen
verleenenvan
vanhare
haretusschenkomst
tusschenkomst
lichamen in het leven
ruimsten zin
zin des
des woords
woords ten
ten behoeve
behoeve van
van Nederlandsche
Nederlandsche kooplieden
kooplieden of
ofNederlandsche
Nederlandsche
in den ruimsten
vankoophandel
koophandelter
terverzekering
verzekering van
van den
denongestoorden
ongestoordenaanvoer
aanvoervan
van overzee
overzeevennootschappen van
van artikelen, welke door oorlogvoerende mogendheden tot absolute dan wel conditioneele'vanrtikel,wdo gvernmdhtoabsluenwcditol
contrabande
verklaard of
daartoe alsnog verklaard
verklaard zouden kunnen
kunnen worden".
worden". Door
Doorververcontrabande zijn
zijn verklaard
of daartoe
N.O.T.later,
zooalsoud-minister
oud-ministerTREUB
TREUB het uitdrukte,
uitdrukte, een
een„alge"algeruiming harer taak
taak werd
werd de N.O.T.
later, zooals
overconsignatie-kantoor voor
internationalen handel"
handel" (dus
(dus niet
niet alleen
alleenvoor
voorden
den overmeen consignatie-kantoor
voor den internationalen
zeeschen handel),
evenalsdedeNederlandsche
Nederlandsche Regeering
Regeering -metmet
betrekkingtottotdededoordoorzeeschen
handel),dat
dat- evenals
betrekking
zijn bemiddeling ingevcerde
ingevcerde goederen
goederendistributieregelingen
distributieregelingenenenprijsvoorschriften
prijsvoorschriftenvaststelde
vaststelde
en er
er ook,
ook, door
door het
hetuitoefenen
uitoefenenvan
vaneen
eenstrenge
strengecontrole
controleenenhet
hetopleggen
opleggenvan
van
zwarestraffen,,
straffen,.
zware
over
geheel merkwaardig
merkwaardig goed
geslaagd is zijne
zijne voorschriften
voorschriften stipt te
te doen
doennaleven.
naleven.
over het geheel
goed in geslaagd
Principieele
het systeem
systeemder
derregeling
regelingder
der
levensmiddelenvoorziening::
Principieele wijziging
wijziging in het
levensmiddelenvoorziening
kwam met de Distributiewet 1916. Belangrijke veranderingen op schier elk gebied haddenkwametdDisrbuw196.Belangrijkvd opschierlkgbdan
zich inmiddels voltrokken.
voltrokken. In 1914
1914 was
was de
de hoofdtaak
hoofdtaak der
der Regeering
Regeering geweest
geweest het
het weer
weer'op
opgang
gang
brengen
van het
het economisch
economisch raderwerk,
raderwerk, zulks
zulks door
door de
deaangegeven
aangegeven wettelijke
wettelijke regelingen,
regelingen,
brengen van
alsmede
hulpverleening aan
aan in
inmoeilijkheid
moeilijkheid geraakte
geraakte bedrijven,
bedrijven, ininverband
verbandwaarmede
waarmedealsmede door hulpverleening
wel in
in de
de eerste
eerste plaats
plaats te
te herdenken
herdenken isis de
deoprichting,
oprichting,ingevolge
ingevolgepersoonlijk
persoonlijkingrijpen
ingrijpen door
door
H. M.
M. de
deKoningin,
Koningin,van
vanhet
hetKoninklijk
KoninklijkNationaal
Nationaal Steuncomité,
Steuncomité, en
envoorts
voortsde
demaatregele
maatregelen
n
ter voorkoming van werkloosheid,
werkloosheid, de
de georganiseerde
georganiseerde arbeidsbemiddeling,
arbeidsbemiddeling, de
de werkloosheidswerkloosheidsden
verzekering, de organisatie
organisatie van het
het middenstandscrediet
middenstandscrediet ten
ten behoeve
behoevevoornamelijk
voornamelijk van
van den
verzekering,
kleinen middenstand. Het jaar 1915 was het jaar van den export:
export: de
de kosten
kosten van de levensmidlevensmid-kleinmdsta.Hjr195wshetavnd
z.g~
delenvoorziening
producenten, die door
door bemiddeling
bemiddeling van
van de
dez.g..
delenvoorziening werden
werden gedragen
gedragen door
door de
de producenten,
exportvereenigingen
onder
controle
der
Rijkscommissies
van
Toezicht
de
voor
binnenlandsch
exportvereenigingen
Rijkscommissies van
de voor binnenlandsch
verbruik benoodigde
benoodigde voedingsmiddelen
voedingsmiddelen tegen
tegen vrijwel
vrijwelvooroorlogsche
vooroorlogscheprijzen
prijzenbeschikbaar
beschikbaar
verbruik
19 15
15 was ook
ook het
het jaar
jaar geweest
geweest van
vanaanvang
aanvang van
vanbemoeilijking
bemoeilijking van
van import
import
stelden. Evenwel
Evenwel 19
en steeds verder
verder gaande schending van het
het volkenrecht
volkenrecht door
door de
de oorlogvoerende
oorlogvoerende mogendheden.
mogendheden.
Aanvoer van
veevoeder en
en meststoffen
meststoffen werd
werd belemmerd,
belemmerd, de
deonbeperkte
onbeperkteduikbootenoorlog
duikbootenoorlog
Aanvoer
van veevoeder
verklaarde onze
handelsvloot practisch
practisch vogelvrij.
vogelvrij. Zienderoogen
Zienderoogen kromp
kromp onze productie
productie in,
In.
verklaarde
onze handelsvloot
-

.
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waar nog bij kw2m,
waar
kw"m, dat
dat velen
velen hoe
hoelanger
langerhoe
hoemeer
meerzich
zichpoogden
poogdentetewerpen
werpenop
ophet
hetvoortbrengen
voortbrengen
van exportgo:
exportgo: deren.
gelden; met
met de
deschaarschte
schaarschte
deren. Schaarschte
Schaarschteaan
aanallerlei
allerleibegon
begon zich
zich te
te doen gelden;
ging gepaard
gepaard een
In19
1916
washet
hetzaak
zaakgeworden
geworden vóór
vóór alles
alles de
deproductie
productie
een toenemende
toenemende duurte.
duurte. In
i6 was
te bevorderen
geproduceerde
bevorderen en die
die in
inde
degewenschte
gewenschterichting
richtingteteleiden.
leiden.Werd
Werdhethet
geproduceerdeartikel
artikel
nude
deexportvereenigingen
exportvereenigingen niet
nietlanger
langer de
dekosten
kostenkonden
kondendragen,
dragen, met
met
duur, dan
dan moest
moest dit,
dit, nu
te duur,
bijslag van overheidswege verstrekt worden. Aldus
Aldus de
de kern
kern der
der denkbeelden,
denkbeelden,die
diehebben
hebbengeleid
geleid
het tot
tot standkomen
standkomen der
der Distributiewet
Distributiewet 1916.
1916.
tot het
De eerste
eerste vier
vier artikelen
artikelen regelen
regelen de
de beschikbaarstelling
beschikbaarstelling der
der goederen;
goederen; de
de minister
minister ververstrekt
zooveel mogelijk
mogelijk aan
aan de
degemeentebesturen,
gemeentebesturen,die
dievan
vanbehoefte
behoeftedaaraan
daaraantijdig
tijdigdeden
deden
strekt deze zooveel
blijken, en stelt ook
ook de
de prijzen
prijzen vast,
vast, tegen
tegenwelke
welkedeze
dezegoederen
goederenhoogstens
hoogstensaan
aanden
denverbruiker
verbruiker
blijken,
mogen worden
prijs, dien de gemeente
gemeente betaalt
betaalt hooger
hooger dan
prijs, waarvoor
waarvoor
mogen
worden geleverd.
geleverd. Is de prijs,
dan de
de prijs,
zij verkoopt, dan komt negen tiende
tiende van
van het
het nadeelig
nadeeligverschil
verschilten
tenlaste
lastevan
vanhet
hetRijk
Rijken
endederest
rest
zij
gemeente.
ten laste der gemeente.
Een tweetal
tweetal verdere artikelen
artikelen regelt de productie
productie en
en de bestemming
bestemmingvan
vanhet
hetgeproduceerde;
geproduceerde;
de minister
minister erlangt
erlangt daarin
daarin de
debevoegdheid
bevoegdheidhet
hetverbouwen
verbouwenvan
vanbepaalde
bepaaldegewassen
gewassenteteverbieden
verbieden
den;ook
ook
te beperken,
beperken,alsmede
alsmede de
deverwerking
verwerkingvan
van voedingsmiddelen
voedingsmiddelenininbepaalde
bepaalderichting
richtingtetele:Ie.·den;
of te
kan de minister het
het gebruik
gebruik van
van levensmiddelen
levensmiddelenvoor
vooreen
eenander
anderdan
dan een
eenbepaald
bepaalddoel
doelverbieden.
verbieden.
Een
drietal artikelen
artikelen staat
nauwste met
met de
de distributie
distributie in
inverband.
verband. De
Deminister
minister
Een drietal
staat ten
ten nauwste
kan
opgaven van
van voorraden
voorraden vorderen,
vorderen, kan
voorraden in bezit
bezit nemen,
nemen, kan
kanbepalen
bepalendat
dat
kan opgaven
kan die voorraden
a flevering van
goederen slechts
slechts overeenkomstig
overeenkomstig vast
vast tetestellen
stellendistributieregelingen
distributieregelingen mag
mag
aflevering
van goederen
plaats vinden, en
en kan
kan ten
ten slotte
slottemaximumprijzen
maximumprijzenvaststellen.
vaststellen.
plaats
regelingen, ingevolge
ingevolgede
deDistributiewet
Distributiewetgetroffen,
getroffen,zijn
zijnvan
vanzware
zwaresanctie
sanctievoorzien;
voorzien;
Al de regelingen,
de strafbaar
strafbaar gestelde feiten worden,
worden, op
opeen
eenenkele
enkeleuitzondering
uitzonderingna,
na,beschouwd
beschouwdalsalsmisdrijven;
misdrijven;
overschrijding
maximumprijzen b.v. kan
kan den
den overtreder
overtreder op
op ff 10.000
boete of
ofvier
vierjaar
jaar
overschrijding van
van maximumprijzen
io.000 boete
gevangenisstraf
komen
te
staan.
gevangenisstraf komen staan.
zijop
op
uitgebreid de bij
bij de
de Distributiewet
Distributiewet gegeven
gegeven bevoegdheid
bevoegdheid ook
ook was,
was, bleek
bleek zij
Hoe uitgebreid
den duur nog
nog niet
niet voldoende.
voldoende. Krachtens
Krachtens de
de Distributiewet
Distributiewet kon
kon wel
wel de
deaaflevering
eenig
flevering van eenig
doch niet
niet het
hetvervoer;
vervoer; een
eenspeciale
specialeVervoerswet
Vervoerswet isissindsdien
sindsdientot
totstand
stand
goed verboden worden, doch
gekomen. Krachtens
Krachtens de Distributiewet
Distributiewet kon
kon wel
welverboden
verbodenworden
wordenvleesch
vleeschteteconserveeren,
conserveeren,
gekomen.
doch niet
niet het
het afslachten
afslachten van
van voor
voor de
demelkproductie
melkproductie benoodigd
benoodigd vee;
vee; een
eenwet,
wet,dedegelegenheid
gelegenheid
gevende
slachtverboden uit te
te vaardigen
vaardigen isis sedert
sedertininhet
hetleven
levengeroepen.
geroepen.Verschillende
Verschillende bebegevende slachtverboden
zij een
een beletsel
beletsel vormden
vormden
palingen der
der Boterwet
Boterwet zijn sedert
werking gesteld,
gesteld, omdat
omdat zij
palingen
sedert buiten werking
voor
hetvervaardigen,
vervaardigen,van
vanmargarine
margarine met
met meer
meer dan
dan 25
25 %
% boter.
boter. De minister
minister kon
kon wel de
de
voor het
teelt van
van bepaalde
bepaalde gewassen
gewassen verbieden,
verbieden, maar
maar niet
niet bewerken,
bewerken, dat
datland
landbestemd
bestemdwerd
werd voor
voor de
de
teelt van voedingsgewassen;
voedingsgewassen; een
een Scheurwet
Scheurwetheeft
heeftsedert
sederthet
hetscheuren
scheurenvan
vangrasland
grasland verplichtend
verplichtend
gesteld. Ook
Ook een
een wet
wet voor
voor de
deproductie-statistiek
productie-statistiek isissedert
sederttot
totstand
standgekomen,
gekomen,terwijl
terwijlvoorts
voorts
stranddenzij
zijten
ten
diepgaande
voorstellen tot
tot wijziging
wijziging der
derDistributiewet
Distributiewetzijn
zijningediend,
ingediend,alalstrandden
diepgaande voorstellen
slotte op
op den
den tegenstand
tegenstandder
dervolksvertegenwoordiging.
volksvertegenwoordiging.
De beschikbaarstelling
beschikbaarstelling van levensmiddelen beneden
beneden kostprijs
kostprijs vergde
vergde van
van de
de Staatskas
Staatskas
buitengewoon groote
groote offers;
offers; voor
1917 werd
werd een
een crediet
crediet van
van f 80.000.000
voor de
de eerste
eerste
80.000.000 en voor
buitengewoon
voor 1917
aangevraagd en
en ook gevoteerd,
drie
kwartalen van
crediet van
van ruim
ruim f 200.000.000 aangevraagd
gevoteerd,
drie kwartalen
van 1918
19 i8 een crediet
alhoewel
verbruikt, omdat
omdat ten
tenslotte
slotteveel
veel
geringer
voedselhoeveelhedenbeschikbaar
beschikbaar
alhoewel niet verbruikt,
geringer
voedselhoeveelheden
kwamen dan was
was geraamd.
geraamd.
kwamen
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Met
regelmaat en
een overvloed,
overvloed, als
als waarmede
waarmede thans in enkele
enkele landen
landen de
de bankbankMet de regelmaat
en in een
biljettenpers werkt,
werkt, zijn
zijn na
na de tot standkoming
biljettenpers
standkoming der
der Distributiewet
Distributiewet de
deministerieele
ministerieeleen
enandere
andere
beschikkingen losgekomen,
losgekomen, telkens
telkens gewijzigd
gewijzigd of aangevuld
beschikkingen
aangevuld al
al naar
naar de stand van het
het oogenblik
oogenblik
scheen te eischen.
scheen
eischen. Steeds
Steeds dieper
dieper gaand
gaand werd
werdhet
hetingrijpen,
ingrijpen,naarmate
naarmate de
deoorlog
oorlogvoortduurde
voortduurde
en
naarmate door
door maatregelen
maatregelen der
der oorlogvoerende
oorlogvoerende mogendheden
meer kwam
kwam
en naarmate
mogendhedenons
ons land
land meer
te verkeeren
verkeeren in
in den
den toestand van eene belegerde, van de
te
de buitenwereld
buitenwereld afgesloten
afgesloten vesting.
vesting. Meer
Meer
en meer
werd de
de functie
functie van
van den
den Minister
Minister van
van Landbouw
Landbouwdie
dievan
vanvoedselregelaar
voedselregelaar
en
meer werd
. ..... van
van
het
maar
al
te
schaarsche
voedsel,
een
voedselregelaar
bovendien,
die
vooral
het
oog
had
te
het maar al schaarsche voedsel,
voedselregelaar bovendien, die vooral het
had te
richten
toekomst en
en daarom
daarom genoopt
genoopt was
was de
de rantsoenen
rantsoenen steeds
steedskleiner
kleiner tetemaken,
maken,maar
maar
richten op
op de toekomst
die
slotte er
er toch
toch in
ingeslaagd
geslaagd isis de
deproductie
productie en
endistributie
distributie zoodanig
zoodanig in
in teterichten,
richten,dat
dat
die ten slotte
Nederland, zij
zij het
hetop
op schamele
schamele wijze,
wijze, in
in staat
staat was
was zijn
zijn eigen behoefte
Nederland,
behoefte aan
aan voedsel
voedsel te
te dekken.
dekken.
Het is
is waar:
waar: de
de vetrantsoenen
vetrantsoenen waren
waren in
in den
denzomer
zomervan
van1918
J9I8huiveringwekkend
huiveringwekkendklein,
klein,maar
maar
zij
waren ininallen
allengevalle
gevalletoch
tochgrooter
grooterdan
danininEngeland,
Engeland,Frankrijk
Frankrijkofofwelk
welkander
anderEuropeesch
Europeesch
zij waren
land;
niet-overtreder van
van distributievoorschriften
distributievoorschriften in
in den
den zomer
zomer van
van 1918
I9I8
land; waar
waar is
is ook,
ook, dat de niet-overtreder
practisch
gegeten, doch
doch even
evenwaar
waar is,
is,dat
datmillioenen
millioenenkilogrammen
kilogrammen van
vanhet
het
practisch geen
geen vleesch heeft gegeten,
beste vleesch in dien
beste
dien zomer
zomer zijn
zijn ingevroren
ingevroren in,
in, als
alshet
hetware
ware m't
een
tooverstaf
te
vo::>rschijn
met
te voDrschijn
geroepen koel- en
en vrieshuizen
vrieshuizen om
omals
alsvoedselreserve
voedselreservetetedienen
dienenininden
denverschrikkelijken
verschrikkelijkenwinter
winter
I9I8/
I9; het is
is ook
ookwaar,
waar, dat
datininden
denzomer
zomervan
van1918
I9I8het
hetbroodrantsoen
broodrantsoen te
te klein
klein was
was om
om tete
1918/19;
leven
sterven, maar
maar het
het isisniet
nietminder
minderwaar,
waar,dat
daterertoen
toenin
ingeen
geen zeventien
zeventien
leven en te groot om
om te sterven,
maanden
elders was
was aangevoerd
aangevoerd en
enniettemin
niettemininindat
dattijdsverloop
tijdsverloop de
debevolking
bevolking
maanden graan
graan van
van elders
nooit rekenschap
rekenschlp van heeft gegeven,
gegeven,
steeds brood heeft
heeft gehad,
gehad, waarbij
waarbij die bevolking er zich nooit
dat de
ambtsaanvaarding
voorraad
brood
kc re n
dat
de voedselregelende
voedselregelende bewindsman
bewindsmanbijbijzijn
zijn
ambtsaanvaardingeen
een
voorraad
broodkcren
aantrof,
voldoende voor
voor de
de voedselvoorziening
voedselvoorziening gedurende
gedurende ééne
ééneweek.
week.
aantrof, nog
nog niet voldoende
centraal verband
verband was op
op het
hettijdstip
tijdstipder
dergrootste
grootstedistributiemoeilijkheden,
distributiemoeilijkheden,
Tweeërlei centraal
welke
tevens het eind
eind der
der crisisperiode
crisisperiode inluidden,
inluidden, te
te onderscheiden.
onderscheiden. Voor
Voor den
den export
exportwas
was
welke tevens
I9I8dit
ditcentrale
centraleverband
verbandde
deNederlandsche
NederlandscheUitvoermaatschappij,
Uitvoermaatschappij,welker
welker
het begin
begin van
van 1918
sinds het
oprichting te danken
danken is aan
aan tal
tal van
van motieven,
motieven, waaronder
waaronder in
in de
deeerste
eersteplaats
plaatstetenoemen
noemen zijn:
zijn:
oprichting
de wijze van betaling door de verschillende oorlogvoerenden (schatkistbiljetten), de wensche-dewijzvanbtlgordeschinlogverd(schatkibljen),dwschlijkheid, dat zooveel
zooveel mogelijk
mogelijk de
de credietmiddelen
credietmiddelen der
derNederlandsche
Nederlandsche bankinstellingen
bankinstellingen voor
voor
lijkheid,
binnenlandsche doeleinden
het geval
geval
binnenlandsche
doeleinden zouden
zouden worden
worden beschikbaar
beschikbaargehouden,
gehouden, hetgeen
hetgeen niet
niet het
zou zijn, indien de
de betalingswijze
betalingswijze niet
nietcentraal
centraal werd
werdgeregeld;
geregeld;dedenoodzakelijkheid
noodzakelijkheidvan
vanhet
het
meer regelmatig
regelmatig verdeelen
verdeelen van
lasten op
op den
denexport
exportover
overde
deverschillende
verschillendeuit
uittetevoeren
voeren
meer
van de lasten
artikelen; het uitbreiden
uitbreiden van
van de
de binnenlandsche
binnenlandschevoorziening
voorzieningtegen
tegenpassende
passendeprijzen,
prijzen,de
de wenwenartikelen;
om, voor
voor zoover
zoover de
de overheid
overheiddaarop
daarop rechtstreeks
rechtstreeks of
ofindirect
indirect invloed
invloedkan
kan uitoefenen,
uitoefenen,
schelijkheid om,
binnenlandsche productie
productie van
vanhuishoudelijke
huishoudelijkeartikelen
artikelengelijkmatig
gelijkmatigdienstbaar
dienstbaar tetemaken
makenaan
aan
de binnenlandsche
binnenlandsche behoeften
behoeften bij
bij mogelijke
mogelijke afsluiting
afsluiting van
van den
dentoevoer;
toevoer;dedenoodzakelijkheid
noodzakelijkheid
de binnenlandsche
uitvoer beter in de
de hand
hand te
te houden
houden ook
ook na
na de
de mobilisatie,
mobilisatie, en
enten
tenslotte
slottede
dewenschelijkheid
wenschelijkheid
den uitvoer
sterker te
te staan
staan tegenover
tegenover het
het buitenland,
buitenland, ten
ten einde
einde de
debetaling
betalingvan
vannaar
naarhet
hetbuitenland
buitenland
om sterker
geëxporteerde goederen
goederen in de
de eerste
eerste plaats
plaats teteverkrijgen
verkrijgen in
ingrondgrond-enenhulpstoffen,
hulpstoffen,waaraan
waaraan
geëxporteerde
nijverheid en landbouw
landbouw behoefte
behoefte hebben en
en betaling
betaling in
in credietpapier
credietpapier of met
met goud
goud tot
tot
onze nijverheid
den tweeden
tweeden rang
rang terug
terug te
te brengen.
brengen.
Centraal verband
verband - onder den Minister
Minister van
van Landbouw
Landbouw - van alles
alles wat
wat de
de binnenbinnenraakte, was de Commissie
Commissie van
van Bijstand
Bijstand inzake
inzake de
de uitvoering
uitvoeringder
derDistriDistrilandsche voorziening raakte,
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I9 I6, die
die zich
zichdaarbij
daarbijvoor
vooreen
eenschier
schierbovenmenschelijke
bovenmenschelijketaak
taak zag
zag geplaatst.
geplaatst. Hoe
Hoe ininbutiewet 1916,
gewikkeld de verhoudingen
gewikkeld
verhoudingen allengs
allengs waren
warengeworden
gewordenenenhoe
hoeheel
heelhet
heteconomisch
economischleven
leveninineen
een
harnas van
van bepalingen
bepalingen was
was gekneld,
gekneld,daarvan
daarvanheeft
heeftop
opdit
ditoogenblik
oogenblikniemand
niemandmeer
meervoldoende
voldoende
denkbeeld kan
kan men
men er
erzich
zichvan
vanmaken,
maken,door
dooraan
aaneen
eenenkel
enkelartikel
artikeltetedemonstreedemons treebegrip. Eenig denkbeeld
welke bepalingen
bepalingen ererwel
welop
opvan
vantoepassing
toepassingwaren
warenen
enwelke
welkeorganen
organenererwel
welmee
meetetemaken
maken
ren, welke
Uit den
denaard
aardder
derzaak
zaakkomt
komthiervoor
hiervoorinindedeallereerste
allereersteplaats
plaatshet
hetbrood
broodininaanmerking.
aanmerking.
hadden. Uit
Wat is er
er al
al zoo
zoo met
met het
het brood
broodgebeurd,
gebeurd,eer
eerhet
hetaan
aanden
denconsument
consumentisisafgeleverd?
afgeleverd? In
In
I9IS was
was brood een merkwaardig
merkwaardig product, verkregen uit binnenlandsch
binnenlandsch en/of
en/of
den zomer van 1918
graan, met
met allerlei
allerlei bijmengsels.
bijmengsels. Voor den aanvoer
aanvoer van het
het buitenlandsche
buitenlandsche graan
graan
buitenlandsch graan,
was gebruik gemaakt van een
een ingevolge
ingevolge de Schepenvorderingswet
Schepenvorderingswet gevorderd
gevorderd schip,
schip, dat
datkrachkrachwas
tens de
de bepalingen
bepalingen van
van de
deSchepenuitvoerwet
Schepenuitvoerwet voor
voor Nederland
Nederland behouden
behoudenwas
wasgebleven,
gebleven, en
en
tens
van de
de Oorlogsmolestverzekeringwet
Oorlogsmolestverzekeringwet profiteerde,
profiteerde, terwijl
terwijl de
de bemanning
bemanningonder
onderde
deOorlogsOorlogsnu van
zeeongevallenwet viel.
schepenuitvoercommissie, de commissie
commissie voor
voor de
deoorlogsmolestoorlogsmolestzeeongevallenwet
viel. De schepenuitvoercommissie,
verzekering
haar Regeeringsgemachtigde,
Regeeringsgemachtigde, het
het Bureau
BureauUitvaren
Uitvarenvan
vanschepen,
schepen,het
hetRijksRijksverzekering met haar
voor de
de scheepvaart
scheepvaart met
metzijn
zijnRaad
Raadvan
vanBijstand
Bijstandenendede
commissie
voordedeSchepenSchepenbureau voor
commissie
voor
InAmerika
Amerika
vorderingswet waren,
ander gekend.
gekend. In
vorderingswet
waren, voor
voor zoover
zoover noodig
noodig of
of mogelijk,
mogelijk, in
in een
een en ander
aangeland
het schip
schip beladen
beladenmet
metdoor
doorRegeeringsvertegenwoordigers
Regeeringsvertegenwoordigers aangekocht
aangekocht graan,
graan,
aangeland werd het
dat aan
aandedeNederlandsche
NederlandscheRegeering
Regeeringwerd
werdgeadresseerd.
geadresseerd.
Veel
waren de lotgevallen
lotgevallen van
inlandsche graan.
graan. Dit
Dit toch
tochwerd
werd
Veel romantischer
romantischer nog
nog waren
van het inlandsche
geteeld
landbouwer, die
die met
met inachtneming
inachtneming der
der ingevolge
ingevolge art.
art. 66der
derDistributiewet
Distributiewet
geteeld door
door een landbouwer,
uitgevaardigde teeltregeling
na het
het
uitgevaardigde
teeltregelingzijn
zijnteeltplan
teeltplanhad
had opgemaakt,
opgemaakt,in
in het
het vertrouwen,
vertrouwen, dat
dat de na
van het
hetadvies
adviesder
der„Prijsbepalingscommissie"
"Prijsbepalingscommissie"voor
voorgraan
graanvastgestelde
vastgestelde „garantieprijs"
"garantieprijs"
inwinnen van
een „minimumprijs"
"minimumprijs" zou
zouzijn
zijnenenniet
niet
tevens
"maximumprijs",
waartegenlater
lateringevolge
ingevolge
tevens
dede
„maximumprijs",
waartegen
art. 88 der
der Distributiewet
Distributiewethet
hetgraan
graangeleverd
geleverdzou
zoumoeten
moetenworden.
worden.De
Debemoeienissen
bemoeienissen en
enbebevoegdheden
van
de
"gemeentelijke
productiekantoren",
"provinciale
cultuurcommissies",
voegdheden van de „gemeentelijke productiekantoren", „provinciale cultuurcommissies",
"provinciale
hunne „commissies
"commissies van
van advies"
advies" waren
waren den
den landbouwer
landbouwer
„provinciale productiekantoren" met hunne
hij het verstandigst
verstandigst oordeelde
oordeelde ter
ter verkrijging
verkrijging van
van de
de benoobenooevengoed bekend, zoodat hij
niet alle evengoed
al deze
deze organen
organen maar
maar voorbij
voorbij tetegaan,
gaan,evenals
evenals trouwens
trouwensook
ookde
de„commissie
"commissie
digde kunstmest al
van
advies inzake
inzake de
de bereiding
bereiding van
van stikstofhoudende
stikstofhoudende meststoffen",
meststoffen", en
en zich
zich rechtstreeks
rechtstreeks tete
van advies
wenden tot de „Kunstmestcommissie",
"Kunstmestcommissie", die
die met
met inachtneming
inachtneming van
van het
het bestaande
bestaandeafleveringsafleveringszij het dan
dan ook
ook van
van een
een andere
andere
verbod en maximumprijs
maximumprijs het
het vastgestelde
vastgestelde rantsoen
rantsoen afleverde,
afleverde, zij
meststof dan
dan de
degevraagde
gevraagdezwavelzure
zwavelzureammoniak,
ammoniak, omdat
omdat juist
juist deze
deze soort
soortniet
nietgedistribueerd
gedistribueerd
de"vprovincie,
provincie, waarin vorenbedoelde
vorenbedoelde landbouwer
landbouwer woonde.
woonde. Hierdoor
Hierdooraangeaangemocht worden
worden in de
dez~ het
het ook
ook om
omvia
viaeen
een „aankoopvereeniging"
"aankoopvereeniging"een
eenberoep
beroeptetedoen
doenop
ophet
het"
promoedigd waagde deze
„provinciaal veevoederkantoor"
veevoederkantoor"of
ofde
de„toewijzingscommissie
"toewijzingscommissievoor
voorveevoeder"
veevoeder"ter
terverkrijging
verkrijgingvan
vanhet
het
hij evenwel
evenwel de
de
veevoeder,
verbouw te
te gebruiken
gebruiken paarden;
paarden; daar
daar hij
veevoeder, benoodigd
benoodigdvoor
voor zijn
zijn bij
bij den verbouw
"bij voorbaat genoegen
genoegen te nemen met
met de
de soort
soort krachtkracht-of
ofander
ander
verklaring weigerde
weigerde te teekenen „bij
voeder, die voor hem beschikbaar
beschikbaar zou worden gesteld", kreeg
kreeg hij
hij hier
hier nul
nul op
ophet
hetrekest.
rekest.DesDesvoeder,
niettegenstaande teelde
teelde de
de landbouwer
landbouwernaar
naarbehooren
behoorenzijn
zijngraan,
graan,dorschte
dorschtehij
hijhet
hetnaar
naarbehooren
behooren
niettegenstaande
- het Rijkskantoor
Rijkskantoor voor verlichtings- en aanverwante
aanverwante producten
producten verschafte
verschafte hem
hem de
de voor
voorde
de
dorschmachine
benoodigde benzine,
benzine, evenals
evenals het
hetRijkskantoor
Rijkskantoorvoor
voorsmeerolie
smeeroliededebenoodigde
benoodigde
dorschmachine benoodigde
naar
behooren
ook
Regeeringscommissaris voor
voor de
de
smeerolie
leverde
smeerolie-leverde
hijhij
hethet
naar
behooren
ook
af af
aanaan
denden
Regeeringscommissaris
Rijksgraaninzameling, die
zoowel voor
garantieprijs als
als ook
ook voor
voor
Rijksgraaninzameling,
die ht
h€mmtete goed
goed schreef
schreef zoowel
voor den garantieprijs
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bewaarloon. Van
Regeeringscommissaris belandde
graan op aan
aan den
denverbouwer
verbouwer
bewaarloon.
Van den Regeeringscommissaris
belandde het
het graan
onbekende wijze
bij den Regeeringsmolenaar,
Regeeringsmolenaar, die
ëen
een vast
vast maalloon
maalloon tot
tot het
hetvoorvooronbekende
wijze bij
die het
het tegen een
geschreven percentage
percentage uitmaalde
ter beschikking
beschikking van
van het
hetRijksgraanbureau
Rijksgraanbureau hield.
hield. De
geschreven
uitmaalde en
en ter
De
schaarschte aan
aan grondstof voor de bakkerij
was echter
echter te groot dan dat het
bakkerij was
het meel
meel op
opdeze
dezewijze
wijze
De„Regeeringsadviseur
"Regeeringsadviseur voor
voor aardappelaangelegenheden"
aardappelaangelegenheden" en
het
kon afgeleverd
afgeleverd worden.
kon
worden. De
en het
"Rijkskantoor voor aardappelen
aardappelen en
enaardappelverwerking"
aardappelverwerking" hadden
haddenvoor
vooraardappelpoeder
aardappelpoeder gege„Rijkskantoor
zorgd, dat
dat nu
nu met
met het
hettarwemeel
tarwemeel werd
werdvermengd,
vermengd,waarna
waarna het
het mengsel
mengselden
denbekoorlijken
bekoorlijken naam
naam
verwierf. Eer
Eerdit
ditechter
echterbij
bijden
denbakker
bakker belandde!
belandde! Die
Diehad
haddaarto
daarto;
eerstde
de
van Regeeringsmeel verwierf.
: eerst
behoorlijk op vellen
vellen geplakte
geplakte broodbons
broodbonster
terbestemde
bestemdeplaatse
plaatseininteteleveren,
leveren,waarna
waarna
benoodigde behoorlijk
t.z.t. het
hetCentraal
Centraal Broodkantoor
Broodkantoor met
met bijbehoorende
bijbehoorende commissie
commissie van
van zdvies
.:dviesbereikten.
bereikten.
deze t.z.t.
z;ijn
Vergissingen waren
waren bij
bij toeval
toeval niet
niet begaan,
begaan, zoodat
zood atde
debakker
bakkerde
debeschikking
beschikkingover
over zijn
Vergissingen
meel verkreeg en nu aan het bereiden kon gaan. Helaas, hij had geen zout, want de zout-melvrkgnuahetbridkonga.Hels,hijdnzoutwaez;ijnvoorraad
voorraad inbezit
inbez;itgenomen
genomenzag,
zag,
leverancier overschreed
maximumprijs, zoodat
zoodat deze
dezezijn
leverancier
overschreed den
den maximumprijs,
beslag werd
werdgelegd
gelegdenenook
ookprocesverbaal
procesverbaalwerd
werdopgemaakt.
opgemaakt.Dit
Ditwas
wasintusintusterwijl daarop tevens beslag
schen nog
nog het
het geringste
geringste der
derongelukken.
ongelukken. Van
Vanhoe
hoegoeden
goedenwil
wildedeplaatselijke
plaatselijkeBrandstoffenBrandstoffenschen
ook zijn
zijn mocht,
mocht, hoe
hoehulpvaardig
hulpvaardigde
deRijkskolendistributie,
Rijkskolendistributie,de
decommissie
commissievan
vanadvies
advies en
en
commissie ook
commissie van
vanBeroep,
Beroep,mitsgaders
mitsgadershet
hetCentraalverrekenkantoor
Centraalverrekenkantoor voor
voor brandstoffen
brandstoffen zich
z;ich
de commissie
beto:mden,
zij allen
allen konden
kondendit
ditfeit
feitniet
nietverbloemen,
verbloemen,dat
datdedebewuste
bewustebakker
bakkergeen
geenbrandbrandook beto
anden, zij
stoffen genoeg
het gevaar
gevaar al voorvoeld
voorvoeld en zich
zich dus
dus pogen
pogentetedekken
dekkendoor
doorzich
z;ich
stoffen
genoeg had.
had. Deze
Deze had het
andere brandstof te
te verzekeren.
verzekeren. De
De onder
onder rantsoen
rantsoenen
enmaximumprijs
maximumprijsvallende
vallendeturf
turfkon
konhij
hijniet
niet
andere
bekomen;
vandaar
dat
hij
z;ich
maar
bepaalde
tot
nog
niet
geveld
brandhout,
hetgeen
ongebekomen; vandaar dat hij zich maar bepaalde tot nog niet geveld brandhout, hetgeen ongeTeelfder
elfderure
ure
lukkigerwijs onder
Noodboschwet bleek
bleek tetevallen.
vallen.Te
lukkigerwijs
onder het
het kapverbod
kapverbod ingevolge
ingevolge de Noodboschwet
werd een
een wel
welleverbare
leverbarepartij
partijaangekocht,
aangekocht,doch
dochdeze
dezebereikte
bereikteniet
nietop
optijd
tijdhaar
haarbestemming,
bestemming,
werd
daar
gedupeerde bakker
"natte" gemeente
gemeente woonde
dus niet
niet per
perwagon
wagon doch
doch
daar de
de gedupeerde
bakker in
in een
een „natte"
woonde en dus
volgens beurtbootregeling
beurtbootregeling hout had
had te
te ontvangen.
ontvangen.
zal wel een altijd
Ten slotte
slotte - het is een feit - het brood is gebakken.
gebakken. Het hoe zal
altijd onoponoplosbaar
bereiding niet
niet gebruikt,
gebruikt,evenmin
evenminals
alsmelkproducten
melkproducten
losbaar raadsel
raadsel blijven.
blijven. Melk mocht bij de bereiding
(art.
plaatbrood kon
kon niet
niet vervaardigd
vervaardigd worden,
worden, want
want de
de voor
voorhet
hetinsmeren
insmeren
(art. 6 der Distributiewet);
Distributiewet); plaatbrood
der
vormen benoodigde
benoodigde vetten
vetten vielen
vielen onder
ondervervoervervoer-enenafleveringsverbod,
afleveringsverbod,terwijl
terwijlandere
andere
der vormen
geschikte
niet mochten
mochten gebezigd
gebez;igd worden
worden krachtens
krachtens het
het verbod
verbod om
om voor
voor menmengeschikte oliën
oliën of vetten niet
schelijk
bezigen; vloerbrood
vloerbrood kon
kon
schelijk verbruik
verbruik geschikte
geschiktevetten
vettenvoor
voor technische
technische doeleinden
doeleinden te
te bezigen;
evenmin gebakken
gebakken worden,
daar het benoodigde strooimeel
strooimeel ontbrak,
ontbrak, sedert de
de Regeering
Regeering alle
alle
worden, daar
bez;it had
had genomen
genomen en
enalleen
alleenvoor
voorzieken
z;iekenen
enkinderen
kinderendistribueerde.
distribueerde.
rijst
rijst in bezit
En toch - het zij
z;ij herhaald
herhaald - het brood is gebakken, en
en wat
wat meer
meerzegt
zegt:: ook
ook afgeleverd.
afgeleverd.
Afgeleverd
overeenkomstig de rantsoeneeringsvoorschriften
rantsoeneeringsvoorschriften tegen
inname van
van broodbons;
broodbons;
Afgeleverd overeenkomstig
tegen inname
de bakker
bakker niet,
niet, ofofdit
ditdedemaximumprijzen
maximumprijzen
met inachtneming
inachtneming van
van maximumprijzen,
maximumprijzen, al
al weet de
z;ijn,
art. 2, art.
art. 88 der
der Distrib
DistribJtiewet.
hij wèl
wèl weet,
weet,is,
is,dat
dathij
hij behalve
behalve
art. 3 of art.
a tiewet. Wat hij
zijn, bedoeld in art.
op
broodkaart ook
ook brood
brood afleverde
afleverde op
opbroodkaartbewijzen,
broodkaartbewijzen,schippersboekjes,
schippersboekjes,aanvullingsaanvullingsop broodkaart
speciale bons,
bons,die
die
broodkaarten,
broodkaarten,dagbroodkaarten,
dagbroodkaarten,militair.!
militairedagkaarten
dagkaartenenenten
tenslotte
slotte op
op de speciale
dokters
"Geneeskundig Bureau
Bureau voor de
de voedselvoorziening
voedselvoorz;iening van
van kinderen
kinderen en
en zieken"
zieken"
dokters van
van het „Geneeskundig
ontvingen,
speciale bewijzen,
bewijzen, afgegeven
afgegeven door de „Commissie
"Commissie voor
voor de
de gestichtsgestichtsontvingen, alsmed;
alsmed ; op
op speciale
voorziening",
verscheidenheid hem de
de ontboezeming
ontboezeming ontlokte,
ontlokte, dat
dat de
deuitzonderingen
uitzonderingen
voorziening", welke
welke verscheidenheid
een
regel
schenen
te
vormen.
Laat
ons
voor
hem
hopen,
dat
alles
terecht
is
geschied,want
want
een regel schenen vormen. Laat ons voor hem hopen, dat alles terecht is geschied,
.
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anders
hij het
het zwaar
zwaar te
te verantwoorden
verantwoorden hebben
hebben gehad
gehad tegenover
tegenover de
controleurs, die
die de
de
anders zal
zal hij
de controleurs,
afd. Inspectie-Crisiszaken
afd.
Inspectie-Crisiszaken ongetwijfeld
ongetwijfeld op hem
hem heeft
heeft afgezonden.
afgezonden.
Het
aantal Regeeringscommissies
Regeeringscommissies en
en -bureaux,
-bureaux, tijdens
tijdens de
decrisis
crisisininhet
hetleven
levengeroepen,
geroepen,
Het aantal
overschrijdtstellig
stellig de
de driehonderd;
de plaatselijke
crisis-organenzijn
zijn hierbij
hierbij buiten
buiten beoverschrijdt
driehonderd; de
plaatselijke crisis-organen
beschouwing gelaten
danken
aan
schouwing
gelaten evenals
evenals de
deinstellingen,
instellingen,die
diehaar
haarontstaan
ontstaan
danken
aanHuurcommissiewet
Huurcommissiewet
of Huuropzeggingswet
Huuropzeggingswet e.d.
Nu,
na zoovele
zoovele jaren
jaren is
is het
hetmogelijk
mogelijk met
meteene
eenezekere
zekeregemoedelijkheid
gemoedelijkheid over
over heel
heel de
de
Nu, na
Regeeringsbemoeienis te spreken;
spreken; na het
het bezien
bezienvan
vande
dereeks
reeksvoorschriften
voorschriftenen
endedekennisname
kennisname
van de vele bureaux,
bureau x, die
die alle
alle bij
bij één
éénartikel
artikel althans
althans te
te pas
pas konden
konden komen,
komen, valt
valthet
hetgemakkelijk
gemakkelijk
<ie
denken, waarin
waarin producent,
producent, handelaar
handelaar en
en verbruiker
verbruiker in het
het ergst
ergst der
derdistridistri.de benauwenis
benauwenis in te denken,
butieperiode
hebben verkeerd.
verkeerd. Inderd
Inderdaad
anders dan
dan gebod
gebod op gebod,
gebod, regel
regel op
op
butieperiode moeten hebben
aad niet anders
regel.
- zijn
al zijn
aard
zaak
foutenenenzelfs
zelfsvele,
vele,helaas
helaasook
ookmet
metbehulp
behulpvan
van
regel. En toch al
uit uit
denden
aard
derder
zaak
fouten
·den
"crisisrechter" niet
niet teteherstellen
herstellen fouten
fouten gemaakt
gemaakt —
- toch
tochwaren
waren op
opdat
dattijdstip
tijdstipde
devoorvoor.den „crisisrechter"
'Schriften
zonder die de
de toestand
toestand nog
nogveel
veelonhoudbaarder
onhoudbaarder zijn
zijn geweest.
geweest.
schriften onmisbaar
onmisbaaren
en zou
zou zonder
Hoe
voorschriften overtreden
overtreden zijn,
regel zijn
zijn zij
zij althans
althans ininhoofdzaak
hoofdzaak we
wél
.Hoe vaak
vaak ook
ook de voorschriften
zijn, als regel
nagelfdszoihebnjudolkwebrit.
nageleefd en als zoodanig hebben zij hun doel ook wel bereikt.
Van
degenen, die
diedededistributie
distributieopbouwden,
opbouwden,zijn
zijnererslechts
slechtsenkelen
enkelengeweest,
geweest,die
diehaar
haar
Van degenen,
welhet
hetgeval
gevalis,is,deden
dedenzij
zijdit,
dit,voor
voor
afbraak ook geheel
Voorzoover
zooverdit
ditwel
geheel hebbzn
hebben med!gemaakt.
med hgekt. Voor
zooveel
zulks heb
hebkunnen
kunnen'• beoordeelen,
beoordeelen, met minstens
minstens evenveel
evenveel ambitie,
ambitie,als
alswaarmede
waarmede zij
zij
zooveel ik zulks
aan den
den opbouw
opbouw hadd~n
hadin medegewerkt.
aan
medegewerkt.Den
Denmeesten
meestenhunner
hunnerging
gingde
deafbraak
afbraak niet
niet snel
snel genoeg
genoeg
en menig
menig hunner
hunner heeft
heeft er
er zich
zichover
oververbaasd,
verbaasd, dat
datna
nadedeeigenlijke
eigenlijkedistributieperiode
distributieperiode weer
weer
nieuwe
crisis-organen zijn
zelfs thans
thans de
de afbraak
afbraak der
der distributie
distributie nog
nog niet
nietisis
nieuwe crisis-organen
zijn opgericht
opgericht en dat zelfs
Nog bestaat
bestaatb.v.
b.v. het
hetRijkskantoor
Rijkskantoorvoor
voorsteen
steen
"altruïstisch~"steen
steen is eigenaardig
beëindigd. Nóg
- de
de„altruïstische"
wapenstilstand uitgevonden
datvoor
voorhuiden
huidenenenleer;
leer;nog
nógbestaat
bestaat
genoeg pas
na dd;n
genoeg
pas na
:n wapenstilstand
uitgevon den- enendat
de N.U.M.;
N.U.M.;nog
nógbestaan
bestaandedeverschillende
verschillendecrisiswetten,
crisiswetten,tengevolge
tengevolgewaarvan
waarvan merkwaardigerwijze
merkwaardigerwijze
ook nog op dit oogenblik de Koningin op grond van art. 186 der Grondwet verklaart, datokngpditeblKongprdvat.186eGrondwvklat,
in den
denzin,
zin,waarin
waarindat
datwoord
woordinin's 'slands
landswetten
wettenvoorkomt,
voorkomt,aanwezig
aanwezigisis(art.
(art.76a
76ader
der
oorlogsgevaar in
merkwaardig is, dat tot op dit
dit moment
momentop
opgrond
grondder
derwet
wet inzake
inzake de
deuituitonteigeningswet). Even merkwaardig
de uitvoer
uitvoervan
vanboer
boter
kaasverboden
verbodenis,is,voor
voorzoover
zooverniet
nietvoorzien
voorzienvan
van een
eenRijksRijksvoerverboden de
enen
kaas
kaasmerk,
niettegenstaand. het buitengewoon
kaasmerk, niett~genstalnd!
buitengewoon groote
groote exportoverschot
exportov.!rschot van boter
boter en
en kaas.
kaas.
vrijwel alles,
alles,wat
watzichtbaar
zichtbaaraan
aandededistributie
distributieherinnert,
herinnert,verdwenen;
verdwenen;
Behalve dit isis vrijwel
Behalve
uit het
hettijdperk
tijdperk zelf
zelfblijvend
blijvendover
overis:
i<;:werkloosheidsverzekering,
werkloosheidsverzekering, arbeidsbemiddeling,
arbeidsbemiddeling, het
het
wat uit
middenstandscredietwezen, nijverheidsraad,
nijverheidsraad,middenstandsraad,
middenstandsraad,hooge
hoogeraad
raadvan
vanarbeid,
arbeid,socialisocialimiddenstandscredietwezen,
wdde
dezilverbon
zilverbon
satiecommissie, behoort
behoort niet
niet tot
tot de
deeigenlijke
eigenlijke distributie.
distributie. Eene
Eeneaanwinst
aanwinstisiswz1
satiecommissie,
- voor
zeer
velen
althansde- uitdeden
uit kolennood
den kolennood
geboren
zomertijd.
Blijvende
aanwinst
en voor
zeer
velen
althans
geboren
zomertijd.
Blijvende
aanwinst
dedistributie
distributiezelf
zelfis ook
is ook
de zooveel
grootere
onafhankelijkheid,
waarinwijwijverkeeren
verkeeren
uit de
de zooveel
grootere
onafhankelijkheid,
waarin
aanzien onzer
onzerkolenvoorziening,
kolenvoorziening, wat
wat van
vanmoeilijk
moeilijk teteoverschatten
overschatten beteekenis
beteekenis is. En
En
ten aanzien
ten slotte
slotte ook
ook een
een winst
winst is,
is, isisdit
dittweeërlei
tweeërleibesef:
besef:dat
datonze
onzemaatschappij
maatschappij toch
toch oneindig
oneindigharharwat ten
zijmet
meteen
eenkunstmatig
kunstmatigininelkaar
elkaargezet
gezet
monischer en
en gecompliceerder
gecompliceerder in
in elkaar
elkaar zit
zitdan
dandat
datzij
monischer
distributiestplsel isis te
te regeeren,
regeeren, en
envoorts,
voorts,dat
datindien
indiendedenood
noodaan
aanden
denman
mankomt,
komt,erertoch
toch
distributiestelsel
zijn, die
diebereid
bereidzijn
zijnmet
metopoffering
opofferingvan
van eigen
eigenbelang,
belang,onder
onder smaad
smaad en
enhoon,
hoon,
altijd weer lieden zijn,
zonder verwachting
verwachting van
van eer
eerofofonderscheiding,
onderscheiding,tetearbeiden
arbeiden ininhet
hetbelang
belangvan
vanhun
hunland,
land,
zonder
doende wat hunne
hunne hand vindt om te
te doen.
doen.
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A
A

an
het einde
eindevan
vandedenegentiger
negentiger
jarenwerden
werdenvoor
voordedevolksgezondh
volksgezondh~id
hoogstb b~la!lg
an het
jaren
.id hoogst
21angrijke plannen voorbereid.
rijke
voorbereid.
THORBECKE'S werk
ook op
op dit
dit gebied
gebiednog
nog overeind.
overeind. De
De wet
wet van
van 11 Juni
Juni
werk stond ook
1865
(Stb!. no.
no. 58),
58),„regelende
"regelendehet
hetgeneeskundig
geneeskundigStaatstoezigt"
Staatstoeûgt"stempelde
stempelde tot
tot taak
taak van
van
1865 (Stbl.
staatstoezicht: a. het onderzoek
onderzoek naar
naar den
waar noodig, de
de aanaanden staat der volksgezondheid en, waar
de middelen
middelenter
terverbetering;
verbetering; b. de
handhaving der
wetten en
wijzing en bevordering
bevordering van de
de handhaving
der wetten
verordeningen
volksgezondheid vastgesteld.
Juni
verordeningenin
in het
het belang
belang der
der volksgezondheid
vastgesteld. Daarnaast
Daarnaastde
de wet
wet van 11 Juni
Juni 1865
r865 (Stbl.
(Stbl.
r865
(Stb!.no.6o)
1865 (Stbl.
no. 6o)regelende
regelendede
de uitoefening
uitoefeningder
der geneeskunst
geneeskunsten
en die
die van
van 1r Juni
no. 61),
6r), regelende
regelende de
deuitoefening
uitoefeningder
derartsenijbereidkunst.
artsenijbereidkunst.
Later, in 1872,
Later,
1872, zorgde
zorgde GEERTSEMA voor wettelijke
wettelijke voorzieningen
voorzieningen tegen
tegenbesmettelijke
besmettelijke
ziekten, die HEEMSKERK in r877
1884
uitbouwde.
Laat
men
ter
de
wet
van
25 December
December
en
1884
uitbouwde.
Laat
men
ter
zijde
de
wet
van
25
1877
1878 (Stbl.
r878
(Stb!. no.
no. 222) regelende
voorwaarden tot verkrijging
verkrijging der bevoegdheid
bevoegdheid van
van arts,
arts,
regelende de voorwaarden
tandmeester, apotheker,
vroedvrouwen
apothekers-bediende,
een
wet,
die
meer
op
het
gebied
apotheker, vroedvrouw en apothekers-bediende, een wet,
het gebied
van het onderwijs
onderwijs ligt, dan
de opgesomde
opgesomde wetten
wetten alle
alle machtsmiddelen
machtsmiddelen ter
ter bevorbevordan heeft men in de
de landsregeering
landsregeering tot
tothaar
haar beschikking
beschikking had.
had. Wel
Welkwam
kwam
dering
de volksgezondheid,
volksgezondheid, die
die de
dering van de
in 1881
r88r tot
tot stand
stand de
de wet,
wet, regelende
regelendeden
denkleinhandel
kleinhandelininsterken
sterkendrank,
drank,maar
maar die
die wet
wetwerd
werddestijds
destijds
allerminst
hygiënische beschouwd;
beschouwd; zij
hoofdzaak politiair
een sociale
sociale
allerminst als
als een
een hygiënische
zij was
was in hoofdzaak
politiair met een
strekking.
gemeenten, steunende
steunende op
op THORBECKE'S schepping:
hadden bij
bij
De gemeenten,
schepping : de
de Gemeentewet, hadden
bonte verscheidenheid
verscheidenheidbepalingen
bepalingengemaakt,
gemaakt,waarmede
waarmedezij
zijopenbare
openbare
plaatselijk verordeningen in bonte
gezondheidsbelangen
wilden dienen.
dienen.Vooral
Vooral wat
wat men
men summierlijk
summierlijk kon
kon aanduiden
aanduiden met
met den
den term:
term:
gezondheidsbelangen wilden
„bouwpolitie" was
"bouwpolitie"
was meer of
of minder
minder uitvoerig
uitvoerig geregeld.
geregeld.
grootste keurmeesteres:
keurmeesteres: de
de praktijk,
praktijk, had over
over dit
dit alles
alles uitspraak
uitspraak gedaan.
gedaan. De
DewetenwetenDe grootste
schap wierp
menige duisternis.
duisternis. Het besef
besef van
van den
den samenhang
samenhang en de
de onderlinge
onderlinge ververschap
wierp licht
licht in menige
antwoordelijkheid
gewekt; men
men had
had zekere
zekere toestanden
toestanden als
alssociale
sociale
antwoordelijkheidvan
van de
de enkelingen
enkelingen was
was gewekt;
misstanden leeren
vrede
mocht
hebben.
Met
name
- om
omtete
misstanden
leeren zien,
zien,waarmede
waarmedemen
menniet
nietlanger
langer
vrede
mocht
hebben.
Met
name
warendedegewetens
gewetensvan
vanvelen
velenpijnlijk
pijnlijkgetroffen
getroffen
blijven op
blijven
op het gebied
gebied van
van de
de volksgezondheid
volksgezondheid-waren
door de wijze
wijze waarop
waarop een
een breede
breede zoom
zoomder
dersamenleving
samenlevingwas
wasgehuisvest.
gehuisvest.Hier
Hierwoekerden
woekerden
door
~nde
ziekten, criminaliteit,
criminaliteit, degeneratie.
woning werd
werdonderkend
onderkendininhaar
haaroverheersch
overheersch:nde
ziekten,
degeneratie. De
De woning
beteekenis
voor
het
volksbestaan
en
de
onverbiddelijke
keurmeesteres
had
laten
zien,
dat
beteekenis voor het volksbestaan en de onverbiddelijke keurmeesteres had laten zien, dat
plaatselijke vrijheid,
begeerenswaard op
onderlag bij
bij het
het kwaad.
kwaad.
plaatselijke
vrijheid, hoe
hoe begeerenswaard
op zich zelve, onderlag
in 1897
r897 het
hetkabinet
kabinet PIERSON
PIERSON optrad,
optrad, was
tijd voor
Na
Toen in
was de
de tijd
voor voorzieningen
voorzieningenrijp.
rijp. Na
Woningwet van
van 1901
r901 tot stand.
stand. Haar
Haar doel
doel isis in
inhoofdzaak
hoofdzaak
ampele voorbereiding
voorbereiding kwam
kwam de Woningwet
ampele
vierledig:
vierledig: 1rO.
de gemeenten
grmeenten worden
worden verplicht
verplicht voorschriften
voorschriften voor
voor het
het bouwen
bouwen tete maken
maken en
en
°. de
daarbij ten aanzien van woningen
voorzieningentreffen
treffenop
opspeciale,
speciale,in
inde
dewet
wetgenoemde
genoemde
moeten daarbij
woningen voorzieningen
punten; 22°.
woningen,die
dievoor
voormenschelijk
menschelijkverblijf
verblijfongeschikt
ongeschiktzijn,
zijn,worden
wordendoor
dooronbewoononbewoon°. woningen,
baarverklaring enendaaraan
woningmarkt geweerd;
geweerd; 3°.
3°.rijk
rijk
baarverklaring
daaraanverbonden
verbonden maatregelen
maatregelenvan
van de woningmarkt
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en jaarlijkschen
en gemeente
gemeente kunnen
kunnen voorschotten
voorschotten voor
voor den
denbouw
bouwen
jaarlijkschen steun
steun voor
voor de
de exploitatie
exploitatie
van
woningen geven
geven ter
ter verbetering
verbetering van
van de
de volkshuisvesting;
volkshuisvesting; 4°.
4°. de
de gemeenten
gemeenten worden,
worden,
van woningen
voor zoover
te te
boven
gaan,
gedwongen
plannen
te te
maken
waarnaar
voor
zoover zij
zijzeker
zekerzielental
zielental
boven
gaan,
gedwongen
plannen
maken
waarnaarhaar
haar
uitbreiding zal moeten
uitbreiding
moeten geschieden;
geschieden; zij
zijkunnen
kunnenop
opeenvoudiger
eenvoudigerwijze
wijze dan
dan de
de Onteigeningswet
Onteigeningswet
van
1851 toeliet,
toeliet, den
den eigendom
eigendom verkrijgen
verkrijgen van
van gronden
gronden en
en woningen,
woningen, die
die noodig
noodigzijn
zijnvoor
voor
van 1851
de verbetering
de
verbetering van de
de volkshuisvesting.
volkshuisvesting.
Er
was durf
durf noodig
noodig om
om met
metdeze
dezemaatregelen
maatregelen tetekomen!
komen!De
Degemeentelijke
gemeentelijkevrijheid,
vrijh~id,
Er was
te doen of te laten naar eigen
Minister van
van Binnenlandsche
BinnenlandscheZaken,
Zaken,
eigen inzicht, kreeg een knauw. De Minister
Mr. GOEMAN
GOEMAN BORGESIUS,
hadhad
heelheel
watwat
aanvallen
te teverduren
gedrenkt waren
waren
BORGESIUS,
aanvallen
verdurenvan
vanhen,
hen, die gedrenkt
met de dogmatiek
dogmatiek van de
de autonomie.
autonomie. Hij
Hij won
won het
hetpleit
pleiten
enwas
wasdaarmee
daarmeede
dewegbereider
wegbereidervoor
voor
verdere inmenging
inmenging van het
verdere
het centraal
centraal gezag
gezag in
in de
debehartiging
behartigingvan
vande
devolksgezondheid.
volksgezondheid.Maar
Maar
ook
de Minister
Ministervan
vanJustitie
Justitie
in het
kabinet
PIERSON, Mr. CORT
ook de
in het
kabinet
PIERSON,
CORT VAN
VANDER
DERLINDEN,
LINDEN,had
had te
vechten. Het
Het eigendomsrecht
eigendomsrecht werd
werd aangerand.
aangerand. Een aloud,
aloud, heilig
hûlig instituut,
instituut,waaraan
waaraan getornd
getornd
werd,
dat nu iets van zijn
zijn absoluutheid
absoluutheid dreigde te verliezen! Hij won den
den slag
slag —
- en
enwerd
wud op
op
werd, dat
zijn
wegbereider. De
De onteigeningsparagraaf
onteigeningsparagraaf van
Woningwet heeft
heeft bij
bij herhaling
herhaling tot
tot
zijn beurt wegbereider.
van de Woningwet
voorbeeld
wanneer maatregelen
maatregelen genomen
wordm om het
hetabsolutisme
absolutism!
voorbeeld gediend,
gediend, wanneer
genomen moesten
moesten worden
van het persoonlijk eig-endomsrecht
doen wijken
wijken voor
voor levensbelangen
levensbelangen van
van de
degemeenschap.
gem~enschap.
eigendomsrecht te doen
En ten
ten slotte
slotte --- dedekabinetsformateur,
kabinetsformateur,Minister
Ministervan
vanFinanciën,
Financiën,Mr.
Mr.PIERSON,
PIERSON, die
die met
met een
een
finantiëele
gezag en
en slagvaardigheid
slagvaardigheid waren
waren noodig
noodig om
om
finantiëele nieuwigheid
nieuwigheid kwam!
kwam! Veel
Veel optimisme, gezag
de bezwaren
bezwaren te overwinnen.
overwinnen. Het
Het gelukte.
gelukte. Het
HetNederland
Nederlandvan
van1914
I9I4en
enlater
laterheeft
heeftred
red!n
en t t!
pver
drie pioniers
pioniers dankbaar
dankbaar te
te zijn,
zijn, zooals
zooals hieronder
hieronder zal
zalblijken.
blijken.
,over om
om deze drie
Minister GOEMAN
GOEMAN BORGESIUS
voltooide
zijnzijn
werk
door
IgOI
BORGESIUS
voltooide
werk
doordedegezondheidswet
gezondheidswetvan
van 19oi
tot stand
stand te
te brengen.
brengen.De
Detaak,
taak,diedie
THORBECKE ininde
1865 had
had aangegeven
aangegeven voor
voorhet
h~t
THORBECKE
de wet
wet van 1865
staatstoezicht
volksgezondheid, bleef onveranderd
onveranderd in
wet van
van 1901
IgOIgehandhaafd.
gehandhaafd.
staatstoezichtop
op de
de volksgezondheid,
in de wet
Het instrument werd
werd veranderd.
veranderd. Meer
Meer activiteit,
activiteit, meer
meer leiding
leidingen
envooral
vooralmeer
meergebruik
gebruikmaken
maken
van de
de resultaten
resultaten van
van wetenschappelijk
wetenschappelijk onderzoek
onderzoek -— dat alles
alles kon
kon met
met de
deoude
oudeorganisatie
organisatie
van
het centrale
centrale orgaan,
orgaan, den
den CenCenniet .bereikt
bereiktworden.
worden.De
De nieuwe
nieuwe organisatie
organisatiespitste
spitste zich
zich toe
toe in het
tralen Gezondheidsraad;
Gezondheidsraad; een
keurkorps van
Neerlands knapste
knapste mannen
mannen zou dat
dat college
college ter
ter
tralen
een keurkorps
van Neerlands
zijde staan.
staan. Van dat
d~t centrum
centrum zou
zou de
de leiding
leidingvoor
voorde
deinspectie
inspectieuitgaan.
uitgaan.Een
Eenlaboratorium,
laboratorium,
zijde
eenige jaren
jaren later tot stand
stand kwam,
kwam, zou
zou de
de wetenschap
wetenschap op
opde
depraktijk
praktijk helpen
helpen toepassen.
toepassen.
dat eerst eenige
groote werk van opbouw stond
stond een
een klein
klein begin
begin van
van een
eennieuwen
nieuwenkoers:
koers: op
opde
debegroobegrooNaast dit groote
van Binnenlandsche
Binnenlandsche zakenvoor
Zaken voor1899
I8ggwerd
werd f 10.000
uitgetrokken voor
voor subsidie
subsidie aan
aan drankdrankting van
io.000 uitgetrokken
bestrijdersvereenigingen. Staat en
en particulier
particulier initiatief!
initiatief! De
Dedrankbestrijders
drankbestrijders waren
waren reeds
reedsvele
vele
bestrijdersvereenigingen.
jaren
georganiseerd
in
verschillende
vereenigingen
1).
jaren georganiseerd verschillende vereenigingen
De Drankwet
Drankwet van 1881
hen; eigeneigenDe
1881 bevredigde
bevredigde de
de drankbestrijders
drankbestrijdersniet
niet meer.
meer. Niet alleen hen;
men overal,
overal, waar
waarmen
menhet
heternstig
ernstignam
nammet
met
hetalcoholisme
alcoholismeenenhet
hetgezag
gezagder
derwet,
wet,onvolonvollijk was men
het
t,daan.
De wet
wetwerd
werdschromelijk
schromelijkontdoken.
ontdoken.Het
Hetministerie
ministerieKUYPER
KUYPER stelde
vrijwel algeheele
algeheele
daan. De
stelde een vrijwel
De grondgedachte,
grondgedachte, dat
dat de
de gelegenheid
gelegenheidden
dendief
dief maakt,
maakt, bleef
bleef behouden,
behouden, maar
maar
herziening voor. De
veel straffer
straffer doorgevoerd.
doorgevoerd.Daarbij
Daarbij werd
werdniet
nietalleen
alleen aa
aandacht
geschonken aan
aan het
hetaantal
aantal
werd veel
ndacht geschonken
drankge1egel1heden maar
maar ook
ookaan
aanhaar
haarinrichting,
inrichting,die
dievan
vangrooten
grooteninvloed
invloedkan
kanzijn
zijn op
ophet
het
der drankgelegenheden
I) D
D-!e, oudste
oudste vereeniging
vereeniging is
is de
de Nederlandsche
NederlandscheVereeniging
Vereenigingto:
to~Afschaffing
Afschaffing van Alcoholhoudende
Alcoholhoudende
1)
dranken, opgericht
1842; in
in 1 1875
volgde de
deVolksbond
Volksbond tegen
tegen Drankmisbruik;
Drankmisbruik; in
1881 de
de Nationale
Nationak
dranken,
opgericht in
in 1842;
875 volgde
in 1881
Christ;n GeheE
Gehed-Onthouders
Vereeniging_
Christen
l-Onthouders Vereeniging.
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de kroegen
kroegen geweerd.
g~weerd.De
De
gebruik van
van sterken
sterken drank.
drank.Aan
Aande
dejeugd
jeugdwerd
werdgedacht;
gedacht;zij
zijmo~st
moest uit
uit de
moest terug
terug gedrongen
gedrongen van
vanhet
hetpubliek
publiekterrein
terreinalsals
wachtkamersvan
vanspoor
spooren
entram,
tram,
jenever moest
wachtkamers
lokalen' voor
publieken dienst.
dienst. Tegen
Tegen wetsovertreding
wetsovertreding werden
werden krasse
krasse bepalingen
bepalingen voorvoorlokalen
voor den
den publieken
gesteld.
gesteld. Bier
Bier en
en andere
andere niet-gegiste
niet-gegiste dranken
dranken moesten
moesten onder
onder de
de wet
wet komen.
komen.Na
Naveel
veelstrijd
strijd
moeilijkheden kwam
kwam in
in 1904
1904dedewetswijziging
wetswijzigingtot
totstand.
stand.Er
Erwerd
werdeen
eenspeciale
spzcialeinspectie
inspectie
en moeilijkheden
haar naleving
naleving toe
zien en
en de
de Regeering
Regeering voor
voor tetelichten.
lichten.
ingesteld om op haar
ingesteld
toe te zien
waren jaren
jaren van
die laatste
laatste jaren
jaren van de vorige
vorige eeuw.
eeuw. De
Dealgemeene
algemeene
Het waren
van nieuw leven, die
ziekenzorg en de
de hygiënische
hygiënische volksopvoeding
volksopvoeding werd
werd ter
ter hand
hand genomen
genomen door
door het
het Witte Kruis,
Kruis,
ziekenzorg
1875 opgericht,
opgericht, in
in Noordholland
Noordhollandwerkte.
werkte.Daarnaast
Daarnaastontpopte
ontpoptezich
zichhet
het Groene
Groene Kruis,
Kruis,
dat, in 1875
klein in
in enkele
enkele plaatselijke
plaatselijke afdeelingen
afdeelingen maar
maar in een sterken
sterken groei
groei sinds
sinds 1901,
1901,toen
toendede
eerst klein
eerste provinciale
provinciale vereeniging
vereeniging tot stand
stand kwam,
kwam, in
in Zuidholland,
Zuidholland, dra
dra gevolgd
gevolgd door
doorFriesland,
Friesland,
eerste
Groningen, Overijssel,
Overijssel, Drenthe,
Drenthe, Gelderland,
Gelderland, Zeeland,
Zeeland,Noordbrabant,
Noordbrabant, Limburg,
Limburg, Utrecht
Utrecht 1).
Groningen,
de ontplooiing
ontplooiing van
van de
dekracht
kracht werd
werd ook
ookde
detaak
taakuitgelegd;
uitgdegd; ziekenzorg,
ziekenzorg, wijkverpleging,
wijkverpleging,
Met de
bestrijding van
vanbesmettelijke
besmettelijkeziekten
ziekten in het
het algemeen
algemeen en in
in 't'tbijzonder
bijzond:!r van
van de
d:! tuberculose;
tuberculose;
bestrijding
hygiënische volksopvoeding.
volksopvoeding. De
goede gezondheidstoestand
gezondheid~toestand van
:!d~rland is
een niet
niet
hygiënische
De goede
van N
Nederland
is voor een
gering
deel
mede
te
danken
den
onverdroten
arb:!id
d~z~
vereenigingen,
die
bijna
den
onverdroten
arbeid
van
deze
vereenigingen,
die
bijna
aan
gering
mede te danken
uitsluiterdd bestaan
bestaan van
van particuliere
particuliere bijdragen.
bijdragen.
uitsluiter
tuberculose vroeg
vroeg afzonderlijke
afzonderlijke aandacht.
aandacht. Het eerste
eerste volkssanatorium
volkssanatorium voor t.b.c.t.b.c.De tuberculose
lijders in Nederland
Nederland was
was de
de Sophiastichting
Sophiastichting te
te Scheveningen,
Scheveningen, opgericht
opgericht in
in 1880.
1880.Daarna
Daarna
lijders
volgden er
er onderscheidene;
onderscheidene; het
het aantal
aantal bedraagt
bedraagt thans
thans 26 met
met rond
rond 2000
2000bedden;
b~dden;daarbij
daarbij
volgden
klasse-sanatoria met 203 bedden. Uit
Uitden
denkring
kringder
dersanatoria
sanatoria kwam
kwam de
de stoot
stoot tot
totoprichting
oprichting
I I klasse-sanatoria
1904 van
van de
deNederlandsche
Nederlandsche Centrale
Centrale Vereeniging
Vereeniging tot
tot bestrijding
bestrijding der
der Tuberculose,
Tub:!rculose, die
die
in 1904
haar Beschermvrouw,
de Koningin-Moeder,
Koningin-Moeder,heeft
heeftgepropageerd
gepropageerd
onder de auspiciën van haar
Beschermvrouw, H.
H. M. de
de t.b.c.
t.b.c. door
doorhet
hetvolk
volkzelf.
zelf.Zij
Zijbewerkte
bewerktede
deoprichting
oprichtingvan
vanplaatselijke
plaatselijkeververden strijd tegen de
eenigingen, waarvan
waarvan er thans rond
rond 300
300 bestaan.
bestaan. Daarnaast
Daarnaast en
en daarboven
daarboven ontwikkelden
ontwikkeld~n zich
zich
provinciale vereenigingen.
particulier initiatief
staat gesteund;
gesteund; in
in 1904
1904
provinciale
vereenigingen. Ook
Ook dit particulier
initiatief werd door den staat
werd een
een bescheiden
bescheidenpost
postvan
van!f i10.000
van Binnenlandsche
BinnenlandscheZaken
Zakenuitge
uitgetrokken
begrooting van
trokken
o.000 op de begrooting
subsidieering van
strijd
tegen de t.b.c.
t.b.c. Voor
Voor de
de bestrijding
bestrijding van
van lupus
lupus en
en vallende
vallende
rijd tegen
voor subsidieering
van den st
ziekten
werd
in
1907
een
bescheiden
steun-bedrag
op
de
Staatsbegrooting
uitgetrokken.
Het
ziekten
1907 een bescheiden steun-bedrag op de Staatsbegrooting uitgetrokken. Het
was alles klein
klein stukwerk,
stukwerk, dat
dat uiterst
uiterst langzaam
langzaam groeide.
groeide.
.
In 1910
IglObracht
brachtde
deMinister
Minister
van
Binnenlandsche
Zaken,
HEEMSKERK, iets met wijder
van
Binnenlandsche
Zaken,
Mr.Mr.
HEEMSKERK,
perspectief
tot stand.
stand. De
De drinkwatervoorziening,
baarde veel zorg
zorg en
en
vooral ten
ten platten
platten lande, baarde
drinkwatervoorziening, vooral
perspectief tot
moeite en
en het
hetontbreken
ontbrekenvan
vanbehoorlijk
behoorlijkdrinkwater
drinkwaterberokkende
berokkende in
in hygiënisch
hygiënisch en
eneconomisch
economisch
opzicht
schade. Een
staatscommissie
Regeering voor
lichten. In
In
tscommissie werd
werd ingesteld
ingesteld om
om de
de Regeering
voor te lichten.
opzicht schade.
Een staa
1914 ontwikkelden
ontwikkelden zich
zich hieruit
hieruithet
hetRijksbureau
Rijksbureau en
en de
deCentrale
Centrale Commissie
Commissie voor
voorDrinkwaterDrinkwatervoorziening.
Dank zij
zij den
den Regeeringssteun,
Regeeringssteun, die
die bestond
bestondin
invoorlichting
voorlichting en
enfinantiëelen
finantiëelen bijbijvoorziening. Dank
stand in verschillenden
verschillenden vorm,
vorm,kwamen
kwamen belangrijke
belangrijke drinkwaterleidingen
drinkwaterleidingen tot stand, als die
die voor
voor
Zuid-Beveland
doen.
Zuid-Beveland en
en West-Noordbrabant.
West-Noordbrabant.In
In de
de toekomst
toekomst valt
valt nog
nog veel
veel in
in die richting te doen.
Worde
volledigheidshalve nog vermeld, dat
dat het
het verleenen
verleenen van
van verloskundige hulp
hulp
Worde hier volledigheidshalve
door
bevorderd werd
salariëering van vroedvroeddoor bevoegden
bevoegden bevorderd
werd door
door subsidies
subsidies aan
aan gemeenten
gemeenten in
in de salariëering
~wen
gemeente-geneesheeren. Voor
Voor de
de opleiding
opleidingder
der vroedvrouwen
vroedvrouwen wordt
wordt van
van Rijkswege
Rijkswege
vrouwen en gemeente-geneesheeren.
I)
de laatste
laatste jaren
jaren kwam
kwam in
in Noordbrabant
Noordbrabant het
het Wit-Gele
Wit-Gele Kruis
Kruistot
totstand,
stand,dat
dathetzelfde
hetzelfdedoel
doel
In de
1) In
beoogt
de andere
andEre genoemde
genoEmde kruisvereenigingen,
kruisvereenigingen, maar
maar op
R.K. grondslag.
grondslag.
beoogt als de
op R.K.
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gezorgd
twee Rijkskweekscholen,
Rijkskweekscholen, één
Amsterdam, één
Rotterdam. In
In later
later jaren
jaren isis
gezorgd in
in twee
één te
te Amsterdam,
één te Rotterdam.
daarbij
door het Rijk
Rijk met
met
daarbijgekomen
gekomende
de particuliere
particuliereschool,
school,Wilhelminaschool,
Wilhelminaschool,tete Heerlen,
Heerlen, die
die door
groote bedragen
groote
bedragen gesteund wordt.
wordt.
Ziet men thans terug op die
Ziet
die jaren
jaren vóór 1914,
1914, dan
dan treft
treft een
een aarzeling
aarzeling na den
den frisschen
frissehen
aanloop
Woningwet ging
ginger
erniet
nietin;
in;opruimen
opruimenvan
vani 1rotten
rottenhad
hadsporadisch
sporadischplaats;
plaats;
aanloop van
van 1901.
1go1. De Woningwet
bouwen van
van goede
bouwen
goede woningen
woningen - men
besloot er schoorvoetend
schoorvoetend en na
na lange
lange discussies
discussies toe.
toe.
men besloot
En veel andere
andere gezondheidsbelangen
gezondheidsbelangen - om
paar voorbeelden
voorbeelden te
noemen: de zorg
zorg voor
voor
om een paar
te noemen:
de
bescherming tegen
tegen knoeierijen
knoeierijen met
met levensmiddelen
levensmiddelen ,de zuigelingen en de schoolgaande jeugd, bescherming
het was alles
alles overgelaten
overgelaten aan
aan de
de gemeenten,
gemeenten,die
dieop
openkele
enkeleuitzonderingen
uitzonderingennanazich
zichdaarmede
daarmede
niet inlieten.
niet
inlieten. Wel
Wel waren
waren er
er denkbeelden
daarin verandering
verandering te
te brengen
brengen
denkbeelden ontwikkeld
ontwikkeld om daarin
en der
der overheid
overheid een leidende
leidende taak
taak aan
aan te wijzen
wijzen bij
bij deze
dezemassale
massalevolksbelangen,
volksbelangen,maar
maar de
de
gedachten waren
waren te stout,
stout, tetegedurfd.
gedurfd. Er
moest
eerst
iets
geweldigs
gebeuren
om
in
anderen
Er
geweldigs gebeuren om in anderen
stijl te leeren
van 1914-1918
stijl
leeren denken.
denken. De oorlogsjaren
oorlogsjaren van
1914-1918hebben
hebbendat
datbewerkt.
bewerkt.
De volkshuisvesting
volkshuisvesting kwam
kwam spoedig
het gedrang.
gedrang. Een
Een woningtekort,
woningtekort, dat
dat voor
vóór 1914
1914
spoedig in het
reeds groeide door velerlei oorzaken, wies
wies snel
snel aan,
aan, toen
toendoor
doorden
denoorlog
oorlogde
dematerialen
materialenschaarsch
schaarsch
en duur
duur werden. De
De Regeering
Regeering trachtte
trachtte den
den woningbouw
woningbouw met
metRijkshulp
Rijkshulp tetebevorderen
bevorderen door
door
jaarlijksche bijdragen
huren niet
niet meer
meer gedekt
gedekt konden
konden
jaarlijksche
bijdragenininde
de exploitatiekosten,
exploitatiekosten,die
die door
door de
de huren
worden. Het groeiend
groeiend woningtekort
woningtekort leidde
leidde spoedig
spoedigtot
totwoningwoeker,
woningwoeker,waartegen
waartegenmaatregelen
maatregelen
werden getroffen
werden
getroffen bij de
de Huurcommissiewet
Huurcommissiewet van
Maart 1917, Stbl.
Stbl. 257.
257. Het
Het systeem
systeemwas
was
van 26 Maart
eenvoudig:
huurverhoogingen
boven
het
peil
van
1
Januari
1916
kwamen
onder
controle
eenvoudig: huurverhoogingen boven het
van 1 Januari 1916 kwamen onder controle
van
officieele commissies, die niet
niet meer
meer mochten
mochtentoestaan
toestaandan
danvoor
voorverhoogde
verhoogdeonderhoudsonderhoudsvan officieele
kosten
Toen de
de huiseigenaren
huiseigenaren daarna
daarna de huren
huren opzegden
opzegden en
en de
de huurders
huurders dakloos
dakloos
kosten noodig was. Toen
maakten,
1918 de
de woning-crisismaatregelen
woning-crisismaatregelen uitgebreid
uitgebreid door
door ook
ook beëindiging
beëindiging van
van
maakten, werden
werden in 1918
huurcontracten binnen het bereik van de huurcommissie te brengen,
brengen, de
de z.g.
z.g. Huuropzeggingswet.
Huuropzeggingswet.
Men bleek er nog niet
niet te
te zijn.
zijn.De
Dewoningen
woningenwerden
werdentetekoop
koopaangeboden
aangebodenen
enmenig
menighuurder
huurder
gaf de voorkeur
voorkeur aan koop
koop tegen
tegen hoogen
hoogen prijs
prijs boven
boven het
hetgetob
getobmet
methuurverlenging,
huurverlenging,telkens
telkens
voor
maanden. Tallooze
T allooze woningen,
woningen, die
die vrij
vrij kwamen,
kwamen,waren
warenalleen
alleentegen
tegenhoogen
hoogenprijs
prijstete
voor zes maanden.
koop. Dit werd
koop.
werd beteugeld
beteugeld door
door de
de Hu
Huuraanzeggingswet
huurcommissies
uraa nzeggi ngswet van 1921,
1921, die aan
aan de huurcommissies
de bevoegdheid
bevoegdheid gaf,
gaf, woningen
woningen tegen
tegen den
denzin
zinvan
vanden
deneigenaar
eigenaarteteverhuren.
verhuren.Onttrekken
Onttrekkenvan
van
haar bestemming, bijv.
bij v • om
om er
er pakhuis,
pakhuis, kantoor
kantoor of winkel
winkel van
van te
te maken,
maken, werd
werd
woningen aan haar
woningnoodwet afhankelijk
afhankelijk gesteld
gestdd van
van de
de goedkeuring
goedkeuring van
van BurgeBurgedoor een aanvulling van de woningnoodwet
recht van beroep
beroep op den
den Minister
Minister van
van Arbeid.
Arbeid. De
Dehuiseigenaren
huiseigenaren
meester en Wethouders, met recht
waren nu ter
ter dege
dege aan
aan banden
banden gelegd;
gelegd; de
dewoningprijzen
woningprijzengingen
gingendalen.
dalen.
waren
ontspanning was evenwel niet alleen
alleen een
een gevolg
gevolg van
van de
dewettelijke
wettelijke omspanning
omspanning
Deze ontspanning
Regeering had
had gedaan
gedaan wat
wat zij
zij kon
kon om
omde
dewoningproductie
woningproductieteteprikkelen.
prikkelen.
der huiseigenaren. De Regeering
Bij tientallen
tientallen werden
werden woningbouwvereenigingen
woningbouwvereenigingen opgericht, die
die toelating
toelating vroegen,
vroegen,op
opgrond
grond
Bij
Woningwet. Iedere
Iedere politieke
politieke richting
richting moest
moestzooveel
zooveelmogelijk
mogelijkin
iniedere
iederegemeente
gemeentehaar
haar
van de Woningwet.
eigen vereeniging voor woningbouw hebben. Opdat traagheid
traagheid of
onwil
van
gemeentebesturen
of
van gemeentebesturen
mede te
te werken
werken tot woningbouw,
woningbouw,kbn
kon worden
worden overwonnen,
overwonnen,werd
werdeerst
eerstin
inde
de Woningnoodwet
Woningnoodwet
om mede
van
van 1918,
1918, later
later in de
de Woningwet
aan de Regeering
Regeering de
de bevoegdheid
bevoegdheid gegeven,
gegeven, gemeenten
gemeenten tete
Woningwet aan
het verleenen
verleenen van
van voorschotten
voorschotten en
en bijdragen
bijdragen voor
voor woningbouw.
woningbouw. Ook
Ook op
opandere
andere
dwingen tot het
d.w.z. werd
werd aan
aan de gemeenten opgelegd te
te doen
doenwat
wat
punten werd de
de Woningwet
Woningwet versterkt
versterkt--- d.w.z.
noodigwas.
was.De
Dealgemeene
algemeenenood
noodleidde
leiddeererook
ookop
opdit
ditterrein
terreintoe,
toe,dat
datdedecentrale
centraleregeering
regeeringmeer
meerenen
noodig
58 7
58

enerervoor
voorplaatselijke
plaatselijkevrijheid
vrijheidminder
minderruimte
ruimtebleef.
bleef.DeDecentrale
centraleregeering
regeering
leiding gaf
gaf en
meer leiding
financierdh
de glnsche
gansche woningproductie
financierd~ de
woningproductie en gaf
gaf bovendien
bovendien 5o
50 %, later
later 75
75%
%van
vanhet
h~ttekort
tekort
de exploitatierekening
exploitatierekening als
alsjaarlijksche
jaarlijksche bijdrage.
bijdrag~. De
D~rest
restmoesten
moestende
degemeenten
g~meentenbijpassen.
bijpassen.
op de
mogen duidelijk
duidelijk maken,
maken, hoezeer
hoezeermen
menininanderen
anderenstijl
stijlwas
wasgaan
gaanwerken.
werken.
Enkele getallen mogen
1905 werden
werden voorschotten
voorschotten voor
voor woningbouw
woningbouw toegekend
toegekend tot
tot een
eenbedrag
bedragvan
van f 46.500; in
in
In 1905
1914 werd
werd voor
voor ruim 12
12 millioen
millioen aan
aan voorschotten
voorschotten toegekend;
toegekend; in
in 1918
1918 voor
voor 49.5 millioen;
millioen;
1 /4', 1673
in 1919,
1919, 1920
1920 en
en 1921
1921 ondersch.
ondersch. voor
voor 102
1021/4
I6i/44 en
en 209.5
209.5 millioen.
millioen. De
Deverbetering
verbetering van
van de
de
volkshuisvesting
was
geheel
losgelaten
en
de
productie
van
woningen
was
het
eenige
doel.
volkshuisvesting was geheel losgelaten en
productie van woningen was het eenige doel.
om het
het particulier
particulier bouwbedrijf
bouwbedrijf tot
tot activiteit
activiteit tetebrengen,
brengen,waren
warenmislukt;
mislukt;dedeloonen
loonen
Pogingen om
nog steeds
steeds op;
op; de
dematerialen
materialen werden
werden"alalduurder.
duurder.Dit
Ditnoopte
nooptetot
totnieuwe
nieuwemaatregelen.
maatregelen.
liepen nog
evenwicht tusschen
tusschen vraag
vraag naar
naar en
enaanbod
aanbodvan
vanarbeidskrachten
arbeidskrachten en
enmaterialen
materialenwas
wasververHet evenwicht
broken ten voordeele van het
het aanbod;
aanbod; de
de vraag
vraag moest
moest dus
dusbeperkt
beperktworden
wordenom
omprijsdaling
prijsdalingtete
broken
bewerken. Daarbij
Regeering bedacht
bedacht zijn
zijn op
op gevaar
gevaar voor
voor het
hetstaatscrediet:
staatscrediet: tot
tot
bewerken.
Daarbij moest
moest de
de Regeering
192I had
had de
de staat
staat in
in totaal
totaal 627
627 millioen
millioen crediet
crediet verleend
verleend voor
voor woningbouw.
woningbouw. Dat
Dat geld
geld
eind 1921
werd, wel
waar, belegd
woningen en zou dus,
dus, zij
zij 't't ook
ook uit
uit huren
huren en
en bijdragen,
bijdragen, in
in den
den
werd,
wel is waar,
belegd in
in woningen
der jaren
jaren terugbetaald
terugbetaald worden,
maar de
gezond. De
Degroote
grooteleeningen
leeningen
loop der
worden, maar
de toestand was niet gezond.
den staat
staat bedierven
bedierven de
decredietmarkt;
credietmarkt; het
hetNederlandsche
Nederlandschevolk
volkwerd
werdovervoerd
overvoerdmet
metstaatsstaatsvan den
papier. Ging
de staat,
staat, die
die ook
ook voor
voor andere
andere doeleinden
doeleinden kapitaal
kapitaal noodig
noodig had,
had, op deze
deze wijze
wijz;e
papier.
Ging de
dan zou
zou er
er voor
voor particuliere
particuliere kapitaalbehoeften
kapitaalbehoeften geen
geen gelegenheid
gelegenheid voor
voor voldoening
voldoeningoveroverdoor, dan
blijven. De
De Regeering
Regeering had
hadherhaaldelijk
herhaaldelijk verklaard,
verklaard, dat woningproductie
woningproductie taak
taak was
was van
van het
het
blijven.
particulier
bedrijf
en
dat
zij
zich
daarvan
hoe
eer
hoe
liever
wilde
terugtrekken
om
zich
particulier bedrijf en dat zij
daarvan hoe
liever wilde terugtrekken
zich tete
beperken tot het oorspronkelijk
oorspronkelijk doel
verbetering van de
de volkshuisvesting.
volkshuisvesting. Terwijl
Terwijl
beperken
doel van
van de wet: verbetering
in 1921
I921 de
de vloed
vloedvan
vannieuwe
nieuweplannen
plannenvan
vanwoningbouwvereenigingen
woningbouwvereenigingen werd
werd gestuit
gestuit en
en de
de
nu in
prijs, waartoe
uitvoering van oude
oude plannen
plannen zou
zou worden
worden toegelaten,
toegelaten, sterk
sterk werd
werdgedrukt,
gedrukt,
prijs,
waartoe de
de uitvoering
krachtige, hernieuwde
hernieuwde poging gedaan
gedaan om het
het particulier
particulier bedrijf
bedrijf tot
tot medemedewerd tevens een krachtige,
werd
werken te
beweg~n. De Regeering
Regeering zegde
zegde premies
premies toe
toe voor
voorwoningen,
woningen, die
diegebouwd
gebouwdzouden
zouden
werken
te bewegen.
worden door
InInI921
aanvankelijk
- 't't was
tenhoogste
hoogste
worden
doorparticulieren.
particulieren.
1921
aanvankelijk
wasnog
nogde
deduurste
duurstetijd
tijd- ten
ff 2000 per
per woning;
stijgend
aantalvan
vanverzoeken
verzoekenom
ompremie,
premie,dalende
dalendetot
tot f 600
woning; daarna
daarna-bijbij
stijgend
aantal
in 't't laatst
laatst van 1922.
bouwkapitaal verstrekt.
moeite,
schaal werd ook bouwkapitaal
verstrekt. Het
Het loont de moeite,
1922. Op beperkte schaal
enkele
cijfers vast te leggen.
leggen.
enkele cijfers

premies

toegekend voor
voor
woningen

I

daarvan woningen
i dlarvan

I

waarvoor
waarvoor bouwvoorschot
onder
hypothecair
onder hy
po thecair verband
toegekend
band werd toegekend

14228
ff 67.872.864.
8077
1921
f 44·759.55
228077
1 92 1 f
44.759.55 I1
1922 ff 22.975.106
f 15.077.og6.
15.077.096.
427
42711
29594
De premiebouw
premiebouw betrof
betrofaanvankelijk
aanvankelijk alleen middenstandswoningen,
middenstandswoningen, later
later ook
ook arbeidersarbeiderswoningen. Dank zij deze
deze beweging
beweging werd
werd de
de woningnood
woningnoodvoor
voorden
denmiddenstand
middenstandoverwonnen.
overwonnen.
Door de
de groote
groote productie
productie werd
werd hij
hij voor
voorden
denarbeidsstand
arbeidsstandverzacht,
verzacht, hier
hieren
endaar
daarnagenoeg
nagenoeg
overwonnen.
De maatregelen
maatregelen der
op gericht
gericht waren,
waren, de
de productie
productie op
opgang
gang te
te
der Regeering,
Regeering, die
die er op
houden
prijs te
te drukken,
drukken, troffen
troffen doel.
doel.DeDe
bouwkostenliepen
liepensterk
sterkterug.
terug. BeBehouden maar
maar den
den prijs
bouwkosten
88
5588

van de
droegen ZIJ
1n 1921
320 %
% van
de kosten
kosten van
van 1914,
1914,ininhet
hetlaatst
laatstvan
van1922
1922waren
waren zij
zij gege1921 320
droegen
zij in
daaldtot
totongeveer
ongeveer170
17o%,%,begin
begin1923
1923tot
tot160
16o àà 17o
van die
170 % van
die van
van 1914.
1914. De
Dewoningwoningdaald
productie,
die in
in 1921
1921 ruim
ruim 40.000
40.000 woningen
woningen beliep,
beliep, steeg
steeg in
in 1922
productie, die
1922 tot
tot ruim
ruim 45.000.
45.000. En
En bleek uit
uit bovenstaande
bovenstaande cijfers,
cijfers, tot
toteen
eenaanmerkelijk
aanmerkelijkbedrag
bedragwerd
werdzij
zijgefinancierd
gefinancierdmet
met
het bleek
kapitaal.
particulier kapitaal.
De behoefte
behoefte aan
aan woningen,
woningen, vooral
vooral aan
aan goedkoope
goedkoope arbeiderswoningen
arbeiderswoningen isis nog
noglang
langniet
niet
bevredigd; de
werkeloosheid dringen
Maar het
het gevaar
gevaar
bevredigd;
de loondaling
loondaling en
en de
de werkeloosheid
dringennaar
naarlagere
lagere huren.
huren. Maar
Nederlandsche volk
volk zeer
zeer ernstig
ernstig geschaad
geschaad zouden
zoudenworden
worden
dat gezondheid en moraliteit van het Nederlandsche
door een
een grootera
grooten woningnood is
is afgewend.
afgewend. Bedriegen
Bedriegen de
deteekenen
teekenenniet,
niet,dan
danmag
magnog
nogeenige
eenige
daling van de bouwkosten verwacht
verwac~t worden
te voorzien,
voorzien, dat
datde
dewoningnood
woningnoodzal
zalworden
worden
worden en is te
overwonnen.
De daling
daling van
van de
de bouwkosten
bouwkosten stelde
stelde de
deRegeering
Regeeringininstaat,
staat,voor
voordedehuiseigenaren
huiseigenarenden
den
weg naar vrijheid
bescheiden stap,
stap, in
in 1921
1921 door
door een
een wijziging
wijziging
vrijheid van
van bedrijf
bedrijf te
te ontsluiten.
ontsluiten. Een zeer bescheiden
1922gevolgd
gevolgddoor
dooreen
eenwetsontwerp,
wetsontwerp,dat
datdedestrekking
strekking
van de Huurcommissiewet
Huurcommissiewet gezet,
gezet, werd
werd in
in1922
50 %
%boven
bovende
dehuur
huurvan
vanJanuari
Januari
heeft, de eigenaren
eigenaren vrij
vrij te laten,
laten, een
een huurverhooging
huurverhooging van
van 5o
1916 te bedingen zonder toestemming
toestemming van
van de
de huurcommissies.
huurcommissies.Dalen
Dalendedebouwkosten
bouwkostenopop150
150%,
%
boven die van 1914,
1914, dan
dan is
is volledig
volledig herstel
herstel van
van de
de vrijheid
vrijheid door
door intrekking
intrekking van de
de z.g.
z.g. HuurHuurwetten te
te voorzien.
voorzien.
ongeëvenaarde prae
statie van
Nederlandsche volk
van zijn
zijn huishuisDe ongeëvenaarde
praestatie
van het
het Nederlandsche
volk ten behoeve van
heeft de
de gezondheid,
gezondheid, de
de moraliteit
moraliteit en
ende
delevensenergie
levensenergievan
vantienduizenden
tienduizendengered.
gered.
vesting heeft
Tot het
het einde
einde van
van den
denoorlog
oorlogbleef
bleefhet,
het,wat
watde
devolksgezondheid
volksgezondheidbetreft,
betreft,bij
bijdeze
dezemaatmaatregelen. De subsidies
subsidies voor
voort.b.c.-bestrijding
t.b.c.-bestrijding werden
werden in
in 1917
1917gebracht
gebracht op
op ff 200.000.
200.000.-,,
regelen.
16 een
Nederl.kankerinstituut,
kankerinstituut,dat
datde
deoorzaken
oorzakenvan
vanden
denkanker
kankeropspoort,
opspoort,werd
werdininP916
1916een
Voor het Nederl.
subsidie van
van ff II8oo.staatsbegrootinguitgetrokken.
uitgetrokken.Het
Hetkind
kinddeed
deedinindezen
dezentempel
tempel
11800. opop
dede
staatsbegrooting
zijn blijde
blijde intree
intreeinin11917:
van ff 500
vacantiekolonies
g 1 7 :een
eensubsidie
subsidie van
5oo voor de kinderherstellings- en vacantiekolonies
en een
een van
van ff 1000.voorden
denNederl.
Nederl.Bond
Bondtottot
Beschermingvan
vanZuigelingen.
Zuigelingen.
10oo. voor
Bescherming
Aan
van den
den oorlog
oorlog was
was de
de voedingstoestand
voedingstoestand ongunstig;
ongunstig; de
de gezondheid
gezondheid van
van
Aan het einde van
aan t.b.c. gestegen.
gestegen. De
Debeklemming
beklemmingvan
vanden
denoorlog
oorlogviel
viel
het volk was terug gegaan, de sterfte aan
de dageraad
dageraad van vrede
vrede en
en voorspoed
voorspoed lachte
lachte tegen.
tegen.Het
Hetmaatschappelijk
maatschappelijk gebouw
gebouwmoest
moest
weg; de
grondig
volksgezondheid, de grondslag
grondslag voor de
de volksvolksgrondig onder
onder handen
handen genomen
genomen worden.
worden. De volksgezondheid,
kracht, stond
aller belangstelling.
belangstelling. De
machinerie van
de wetgeving
wetgeving werd
werd plots
plots
kracht,
stond vooraan
vooraan in
in aller
De machinerie
van de
onder
druk gezet.
gezet.
onder hoogen druk
deopenbare
openbarebehandeling
behandelingten
tenslotte
slottegereed
gereedgegeVóór het
het uitbreken
uitbrekenvan
vanden
denoorlog
oorlogwas
wasvoor
voorde
komen
een
wetsontwerp,
dat
bepalingen
inhield
ter
wering
van
voor
de
volksgezondheid
schaddijk
komen een wetsontwerp, dat bepalingen inhield ter wering van voor de volksgezondheid schade lij k
vleeschkeuring bestond groote behoefte;
vleesch
en schadelijke
schadelijke vleeschwaren.
vleeschwaren.Aan
Aan een
eenalgemeene
algemeene vleeschkeuring
vleesch en
rretet vleeschwaren
geknoeid; gevallen
gevallen van
vanvleeschvergiftiging
vleeschvergiftigingdoor
doorgebruik
gebruik
rr
vleeschwaren werd
werd veelvuldig geknoeid;
van besmet
besmet vleesch
vleesch kwamen
kwamen herhaaldelijk
herhaaldelijk voor.
voorjaarsstorm van
en 1919
1919was
was
van
voor. De voorjaarsstorm
van 1918 en
om dit
dit wetsontwerp
wetsontwerp in
in het
het staatsblad
staatsblad te
te brengen;
brengen; het
het werd
werd de
de wet
wetvan
van25
25Juli
Juli1919
1919
noodig, om
Stbl. no.
no. 524.
524.Iedere
Iederegemeente
gemeentemoet
moeteen
eenkeuringsdienst
keuringsdiensthebben,
hebben,alleen
alleenofofininsamenwerking
samenwerking
andere gemeenten.
gemeenten. Een
Een veearts
veearts moet
moet de
deverantwoordelijke
verantwoordelijke leider
leider zijn,
zijn, onder
onder wien
wienkeurkeurmet andere
Besluit bepaalde
bepaalde grenzen
grenzen van bevoegdheid.
bevoegdheid.
werkzaam zijn
meesters kunnen werkzaam
zijn binnen
binnen de
de bij
bij Kon. Besluit
Deze wet,
wet, die
die in
instedelijke
stedelijkeen
enlandelijke
landelijke belangen
belangendiep
diepingrijpt,
ingrijpt,heeft
heeftgele
geldd
tot veel
veel uitvoeringsuitvoeringsDeze
id tot
b( palingen
verkregen ervaring,
hygiëne behartigd
behartigd isis
bf
palingen waarbij,
waarbij, te
te oordeelen
oordeelen naar
naar de
de dusver
dusver verkregen
ervaring, de hygiëne
89
5
589

en tevens
tevens geoorloofde
geoorloofde economische
economische belangen
belangen zijn
kosten, die
die de
de gemeenten
gemeentendoor
door
en
zijn ontzien.
ontzien. De kosten,
de uitvoering
uitvoering der
der wet
wetmoeten
moetenmaken,
maken,worden
wordengedekt
gedektdoor
doordedeopbrengst
opbrengstvan
vankeurloonen,
keurloonen,die
die
de
in
werking.
1922
gemiddeld
11/2
cent
per
pond
vleesch
bedragen.
De
trad
I
Juni
1922
in
werking.
cent
per
pond
vleesch
bedragen.
De
wet
trad
i
juni
gemiddeld 1 1/ 2
De
De organisatie
organisatie van
van het
het staatstoezicht
staatstoezicht op
op de
devolksgezondheid,
volksgezondheid,zooals
zooalsdie
dieinin 1901
1901 was
was
vastgesteld, voldeed
voldeed niet.
niet.Schier
Schierjaarlijks
jaarlijkswerd
werdzij
zij inindedeStaten-Generaal
Staten-Generaalbij
bijdedebehandeling
behandeling
vastgesteld,
van de
de staatsbegrooting
staatsbegrooting besproken,
besproken, in critischen
criti sc hen zin.
zin. Minister
Minister HEEMSKERK
HEEMSKERK deed
deed in
in 1908
1908 en
en
van
een
poging
tot
reorganisatie;
hij
diende
een
wetsontwerp
in,
dat
evenwel
bleef
steken
in
I909
een
poging
tot
reorganisatie;
hij
diende
een
wetsontwerp
in,
dat
evenwel
bleef
steken
in
1909
de
de onderlinge
onderlinge verdeeldheid,
verdeeldheid, waaraan
waaraan het staatstoezicht
staatstoezicht in
in zoo
zoo hevige
hevigemate
matelijdende
lijdendewas.
was.Men
Men
bij
bleef door
door tobben
tobben tot
- tot
alweer
weldadige
voorjaarsstormalle
allenesterijen
nesterijenwegblies
wegbliesenenbij
bleef
alweer
diedie
weldadige
voorjaarsstorm
de wet
wet van
van 27
27 November
November 1919
1919 Stbl.
Stbl. no.
no. 784
784 een
een grondige
grondige herziening
herziening tot
tot stand
stand kwam.
kwam. Het
Het
de
dat eenheid
eenheiden
enstuur
stuurhad
hadmoeten
moetengeven,
geven,werd
werdadviseerend
adviseerendcollege
college:
deGezondGezondcentrale college dat
: de
heidsraad.
inspectie werd
werd gesplitst
gesplitst in
inverschillende
verschillende takken,
takken, die
die ieder
iederonder
ondereen
eeneigen
eigenhoofd
hoofd
heidsraad. De inspectie
zouden staan,
staan, hetzij
hetzij een hoofdinspecteur,
hoofdinspecteur,hetzij
hetzij den
dendirecteur-generaal
directeur-generaalvan
vande
de volksgezondheid,
volksgezondheid,
zouden
hoedanig het hoofd
hoofd van
van de
de afdeeling
afdeeling Volksgezondheid
Volksgezondheid van
van het
het in
in 1918
1918 ingestelde departedeparteals hoedanig
ment van
van Arbeid
Arbeid optrad.
optrad. Deze
Deze directeur-generaal
directeur-generaal zou tevens
tevens de
de dagelijksche
dagelijksche bemoeiingen
bemoeiingen
de inspectie
inspectie en
enhaar
haar leiding
leidinghebben.
hebben.Tegelijkertijd
Tegelijkertijdwerd
werdingesteld
ingesteldeen
eenRijkswoningraad
Rijkswoningraad
met de
de Regeering
Regeering van
van voorlichting
voorlichtipg te
te dienen
dienen bij
bij de
dezaken
zakenvan
vande
devolkshuisvesting;
volkshuisvesting;deze
dezeraad
raad
om de
IS in
in 1922
1922 opgelost in
in den
denGezondheidsraad.
Gezondheidsraad.
is
de organisatie
organisatie van
van het
hetstaatstoezicht
staatstoezicht op
opde
deVolksgezondheid,
Volksgezondheid, die
diekrachtens
krachtensdeze
deze
In de
verschillendevragen
vragenenenbelangen
belangen
bij Kon.
Kon. besluit
besluitisisontwikkeld,
ontwikkeld,weerspiegelen
weerspiegelen zich
zichdedeverschillende
wet bij
de volksgezondheid.
volksgezondheid. Er
Er werd
werd ingesteld:
ingesteld: 1.
I. een inspectie
inspectie voor
voor de
de volkshuisvesting;
volkshuisvesting; 2.
2, een
van de
inspectie voor de
wet op de
dewet
de uitoefening
uitoefening van
van de
de artsenijbereidkunde,
artsenijbereidkunde, het
het toezicht
toezicht op
op de
de levenslevensmiddelen en de zaken,
zaken, rakende
rakende de
water, bodem
3. een
eeninspectie
inspectievoor
voor
middelen
de hygiëne
hygiëne van water,
bodem en lucht; 3.
vleeschkeuringswet; 4.
een inspectie
inspectie voor
voor de
de besmettelijke
besmettelijke ziekten; 5.
5. een
eeninspectie
inspectievoor
voor
de vleeschkeuringswet;
4. een
zaken, rakende
rakende de
de hygiëne
hygiëne van
van het
het kind;
kind; 6.6.een
eeninspectie
inspectievoor
voordedetuberculose
tuberculosebestrijding;
bestrijding;
de zaken,
dedrankbestrijding,
drankbestrijding,waarmede
waarmede de
de oude
oude Drankwetinspectie
Drankwetinspectieen
ende
degansche
gansche
7. een
eeninspectie
inspectievoor
voorde
beweging van
van de
de drankbestrijding
drankbestrijding binnen
binnende
degrenzen
grenzender
derhygiëne
hygiënewerd
werdgebracht.
gebracht.De
Deinspecties,
inspecties,
genoemd onder
onder I,
2, 3, 4
en 55staan
staan onder
onder leiding
leidingvan
vaneen
eenhoofdinspecteur.
hoofdinspecteur.
I, 2,
4 en
Ter schetsing
schetsing van
vandedevrucht
vruchtvan
vanden
denarbeid
arbeidvan
vanden
deneersten
eerstentijd
tijdna
naden
denoorlog
oorlogworde
worde
thans
inspecties een
een oogenblik
oogenblik stilgestaan.
stilgestaan. Die
Dievoor
voordedevolkshuisvesting
volkshuisvestingenen
thans bij
bij ieder
ieder van
van die inspecties
devorige
vorigebladzijden
bladzijdenreeds
reedsisismedegedeeld,
medegedeeld,terzijde
terzijde
voor de
de vleeschkeuringswet
vleeschkeuringswetkan,
kan, na
na wat
wat in
inde
worden
gelaten.
worden
Pharmacie, levensmiddelen
levensmiddelenen
enwater,
water,bodem
bodemenenlucht.
lucht. De wet op de
de uitoefening
uitoefening van
van de
de
stelde een herziening
CORT VAN
VAN DER
DER LINDEN stelde
artsenijbereidkunst
Minister CORT
herziening voor,
voor,
artsenijbereidkunst is
is verouderd. Minister
die
de Tweede
Tweede Kamer
Kamer werd
werd ontvangen.
ontvangen. De
DeMinister
Ministervan
vanArbeid
Arbeidheeft
heefteen
een
die zeer
zeer ongunstig in de
herziening
geneesherziening aangekondigd,
aangekondigd,die
die inderdaad
inderdaadnoodzakelijk
noodzakelijkis.is.Om
Omde
de zegeningen,
zegeningen, die
die de geneesde
middelen-industrie
schoone aanprijzing
aanprijzing en in
in sierlijke
sierlijke verpakking
verpakking over
over de
middelen-industrie dagelijks
dagelijks onder
onder schoone
lijdende
medici en leeken
leeken voor
voor te
te
lijdende menschheid
menschheid uitstort,
uitstort, eenigermate
eenigermatetete kunnen
kunnen toetsen
toetsen en
en medici
lichten
Pharmaco-therapeutisch Instituut
leven geroepen;
geroepen; op
op de
debegrooting
begrooting
lichten werd het Pharmaco-therapeutisch
Instituut in
in het leven
45.000.
werd hiervoor
hiervoor een post van ff 45.000.-.
van
uitgetrok1920 werd
van het
het Departement van Arbeid voor 1920
ken.
van dit
dit instituut
instituut moet
moet gevolgd
gevolgdworden
worden door
door een
een wet
wet op
op den
den reclame-handel
reclame-handel
ken. De
De oprichting van
in geneesmiddelen. Doktoren
in
Doktoren en patiënten
patiënten zijn thans
thans in
in veel
veel gevallen
gevallen het
het slachtoffer
slachtoffer van
van een
een
even
handige als
gewetenlooze, maar
maar winstgevende
winstgevende reclame.
reclame.
even handige
als gewetenlooze,
0
59
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levensmiddelen werd
werd van
van ouds
ouds zeer
zeer veel
veelgeknoeid,
geknoeid,tot
totschade
schadevan
vangezondheid
gezondheidenen
Met levensmiddelen
der koopers.
koopers. Enkele
Enkele gemeenten
gemeenten hadden
hadden een
een keuringsdienst
keuringsdienst ingesteld;
ingesteld; waar
waar die
diedienst
dienst
beurs der
hij alalslechter
slechternnaarmate
de sch
sch:ikunde
aan
werkte, was de
de toestand
toestand goed,
goed, elders
elders werd
werd hij
aarmate de
: ikunde aan
goed werkte,
winstbejagmeer
meerkansen
kansenbood.
bood.
Minister
CORTV.v.D.D.LINDEN
LINDEN maakte
maakte een
een wetswetsongeoorloofd winstbejag
Minister
CORT
aanhangig, dat
tot afdoening
afdoening kwam.
kwam. In
In 1919
1919kon
konveel
veeltot
totstand
standkomen;
komen;zeker
zeker
ontwerp aanhangig,
dat niet tot
noodige voorziening.
voorziening. Het ontwerp
ontwerp werd
werd de wet
wet van
van 19
19 September
September 1919
1919 Stbl.
Stbl.no.
no.581,
581,
deze noodige
Warenwet genaamd. Het
Het land
land isis verdeeld in
in keuringsdistricten;
keuringsdistricten; in
inieder
iederdistrict
districtisiseen
eencentrumcentrumWarenwet
gemeente, die
dieden
dendienst
dienstregelt.
regelt.Rijk
Rijken
engemeente
gemeentebetalen
betalenieder
iederde
dehelft
helftvan
vande
dekosten.
kosten.Bij
Bij
gemeente,
maatregel van
van bestuur
bestuur worden
worden achtereenvolgens
achtereenvolgens eischen
eischenvoor
voorverschillende
verschillendeartiartialgemeenen maatregel
kelen gesteld,
gesteld, waarbij
waarbij wordt
wordt beoogd
beoogd zoowel
zoowel de
de volksgezondheid
volksgezondheid als
als de
deeerlijkheid
eerlijkheid ininden
den
kelen
Er kwam
kwam tot
tot stand
stand een
eenbroodbesluit,
broodbesluit, een
een papierbesluit;
papierbesluit; op
op komst
komstzijn
zijneen
eenlimonadelimonadehandel. Er
een suikerbesluit
suikerbesluit en
eneen
eenmelkbesluit.
melkbesluit.
besluit, een
Een Opiumwet
Opiumwet (4
(4 October
October 1919
1919 Stbl.
Stbl. no.
no.592),
592),gevolg
gevolgvan
vaneen
eeninternationaal
internationaal opiumopiumverdrag, beoogt
bescherming van
volk tegen
tegen verdoovende
verdoovende middelen,
middelen, welker
welker gebruik
gebruik
verdrag,
beoogt bescherming
van het volk
zij't'took
ook
was. Deze
Dezewet,
wet,die
dieininde
deandere
anderetot
totde
deconventie
conventietoegetreden
toegetredenlanden
landenhaar,
haar,zij
toenemende was.
niet altijd
altijd sterk
sterk gelijkend,
gelijkend, evenbeeld
evenbeeldheeft,
heeft,geniet
genietde
debijzondere
bijzonderebelangstelling
belangstellingvan
vanden
denVolkenVolkenniet
die een
een speciale
speciale opiumcommissie
opiumcommissie heeft
heeft ingesteld.
ingesteld. De
Dehygiëne
hygiënevan
vanwater,
water,bodem
bodemen
en
bond, die
lucht vraagt
vraagt special
speciaàl aandacht.
aandacht. De Hinderwet
Hinderwet voorziet
voorziet er
er ten
ten deele
deele in;
in;zij
zijstaat
staatgewijzigd
gewijzigd tete
lucht
worden in verband
verband met
met nieuwe
nieuwe voorschriften,
voorschriften, die
die vervat
vervat zijn
zijninineen
eenontwerp-Riolenwet.
ontwerp-Riolenwet.
worden
Daarnaast
is
er
behoefte
aan
een
bescherming
van
de
terreinen,
waar
drinkwaterleidingen
Daarnaast er behoefte aan een bescherming van de terreinen, waar drinkwaterleidingen
haar voorraden
voorraden uit putten.
putten. Een
Een ongemeen
ongemeennetelig
neteligonderwerp.
onderwerp.
haar
Besmettelijkeziekten.
ziekten. De wet
wet van
van 1872
1872 isis verouderd
verouderd in
in schier
schier alle
alle opzichten.
opÛchten. De
De z.g.
z.g.
Besmettelijke
werd eenige
eenige jaren
jaren geleden
geledengemoderniseerd.
gemoderniseerd.Ondanks
Ondanksdeze
dezegebrekkige
gebrekkige
Quarantainewet van 1877 werd
Witte Kruis,
Kruis,
wetgeving
werd door
door de samenwerking
samenwerking van
Groene en Witte
wetgeving werd
van vereenigingen
vereenigingen als
als het
het Groene
en den
denRijksdienst
Rijksdienst menig
menig nuttig
nuttigeffect
effectbereikt
bereiktenenbleef
bleefNederland,
Nederland,afgezien
afgezien
de gemeente
gemeente en
kleine invasie
invasie van
van cholera
cholera en
en vlektyphus,
vlektyphus, van
van epidemieën
epidemieënverschoond.
verschoond. 1) De techniek
techniek
van een kleine
I) Sterftecijfers
Sterftecijfersvoor
vooreenige
eenigebesmettelijke
besmettelijkeziekten,
ziekten.
1)

Voorgekomen
IOO.OOOinwoners
inwonErsaan
aande de
volgende
besmettelijke
ziekten.
Voorgekomen sterfgevallen
sterfgevallen op roo.000
volgende
besmettelijke
ziekten.
_.

:

--

-

--

Typhus
en Febris
Febris
Typhoidea

I
Diphtherie I

Pokken
I

1898
18
98
1895-'99
95-'99
lÇOO-'04
1 500 -' 04
19o5-'09
1905-'09
1910-'14
1910--'14
1915-'19
1919
1920
1921
1922

10.1
IO.I
10.21
10.2I
9·31
9.3 1
6.99
6·99
4·47
4.47
6.31
6·31
10 .43
10·43
4.60
4.10
10
4.
1.92

Mazelen Dysenterie

I

I

0.14

I

0.20
O.II
O.I I
0.03

I °-49
0 .49
I

Roodvonk

0.03
0·°3

0.04
0·°4

-

I
I

14.41
14.41
17.0 I
17.01
14·34
1 4.34
8.5 11
7.04
64
9.
9.64
I11.96
I .96

7·37
7.37
6.25
4·53
4.53

2.12
3.3
8
3.3 8
2.64
3.85
3.8 5
2.00
4.61

I

I
I
I

-

5·39
5.39
1. 8 4
1.84
0.88
o.88
0.48

16.7
16·7
14.06
14·06
6
37.9
37.96
23.1623.16
20.16
17.48
19·94
1 9.94
9·21
9.2 1
9.64
649.
4.90

0,50
0.50
0,48
0.48
0.60
0,14
0,10
0,14
0,12
0,04
0,13
0, 1 3
0,16

--

Kinkhoest

Aziatische
cholera

27,1
27,99
21.47
2 1 ,47
19,59
1 959
16,84
16 ,73
16,73
15,18
10,80
8,411
8,4
14,62

-

0,06
0,004

-

-
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van de
de bestrijding
bestrijding gaat
gaat minder
minder uit
uit naar
naar genezing
genezing van
van gevallen,
gevallen, dan
danwel
welnaar
naarwegneming
wegnemingvan
van
de be
bestrijding
een sociaal-hygiënische
sociaal-hygiënischearbeid
arbeidgeworden.
geworden.
oorzaken; de
strijding van besmettelijke ziekten is een
Dieper
typhusbestrijding
Diepermaar
maar zwaarder. Zoo trad bij
bij de typhus
bestrijding het
het vraagstuk
vraagstuk van
van de
de melkbehandeling
melkbehandeling
-distributie meer
meer op
opden
denvoorgrond,
voorgrond,maar
maardaarmede
daarmede raakt
raakt men aan
aan sociale en economische
economische
en -distributie
kunnen zijn.
de cijfers,
cijfers, die
die aan
aan den
den voet
voet
vragen. De warenwet
warenwet zal
zal hierbij
hierbij van
vragen.
van groot
groot nut
nut kunnen
zijn. Uit de
vorige pagina gegeven zijn,
zijn, kan blijken, dat
De vrucht
vrucht
van de vorige
dat tot
tot dusver
dusver met vrucht is gearbeid. De
met minder
minder kosten
kosten verkregen
verkregen kunnen
kunnen worden,
worden, indien
indien..het
het wettelijk
wettelijk wapentuig
wapentuig in
inoveroverhad met
met den
den stand
standder
derbacteriologische
bacteriologische en
enepidemiologische
epidemiologischewetenschap
wetenschapware
waregegeeenstemming met
weest. In
Inéén
éénopzicht
opzichtwerd
werdde
deuitrusting
uitrustingvan
vanden
dendienst
dienstbeter
beterverzekerd.
verzekerd. Het
Het in
in Utrecht
Utrecht
weest.
SPRONCK voor
1920door
door
bestaande
particuliere instituut
instituut van
vanProf.
Prof.SPRONCK
staande particuliere
voor serumbereiding
serumbereiding werd
werd in 192o
be
Rijk overgenomen;
overgenomen; het
het heet
heetthans
thansRijksserologisch
Rijksserologischinstituut.
instituut.
het Rijk
het algemeen
algemeen de
de geneeskundige
geneeskundige verzorging
verzorging van de gansche
gansche
Een dringend vraagstuk
vraagstuk is in het
in het
hetbijzonder
bijzonder van
van de
de in
ineconomisch
economischopzicht
opzichtminder-bevoorrechten,
minder-bevoorrechten,een
eenvraagvraagbevolking en in
de ziekteverzekering
ziekteverzekering en
en de
de ziekenfondsen.
ziekenfondsen.
verband staat met de regeling
regeling van
van de
stuk dat in nauw verband
brengt de
de naaste
naaste toekomst
toekomst dit
ditvraagstuk
vraagstuk een
een stap
stapdichter
dichterbij
bijzijn
zijnoplossing,
oplossing,waarbij
waarbij
Wellicht brengt
dezen tak
tak van
van het
hetstaatstoezicht
staatstoezicht een
eenvruchtbaar
vruchtbaar arbeidsveld
arbeidsveld ontsloten
ontsloten kan
kan worden.
worden.
dan aan dezen
tot oplossing,
oplossing, die
die de
deRegeering
Regeering deed
deed door
door een
eeninin1919
1919ingediend
ingediendwetsontwerp
wetsontwerp
Een poging tot
af op finantiëele
finantiëele bezwaren. Een oplossing is niet
niet te
te vermijden.
vermijden. Nederland
Nederland telde
telde in
in1922:
1922:
stuitte af
ziekeninrichtingen met
met 19912 bedden.
bedden. Sterke
Sterke vermeerdering
vermeerdering hiervan
hiervan is finantiëel
finantiëel niet
niet
253 ziekeninrichtingen
Toch kan
kan de
detegenwoordige
tegenwoordigeziekenverzorging
ziekenverzorgingniet
nietals
alstoereikend
toereikendworden
wordenaanvaard.
aanvaard.
mogelijk. Toch
Door ontwikkeling
ontwikkeling van
vande
dewijkverpleging
wijkverplegingin
insamenwerking
samenwerking met
met ziekenfondsen
ziekenfondsenen
engeneesheeren
geneesheeren
Door
uitweg gezocht
gezocht moeten
moeten en
envermoedelijk
vermoedelijk ook
ook gevonden
gevonden kunnen
kunnen worden.
worden. De
Deverschilverschilzal een uitweg
Kruisvereenigingen zullen dan
dan onschatbare
onschatbare diensten
diensten kunnen
kunnen bewijzen.
bewijzen.
lende Kruisvereenigingen
Daarbij zal
voorgrond treden
dat de
de aandacht
aandacht van
van den
den
Daarbij
zal meer
meer op
op den voorgrond
treden een
een vraagstuk,
vraagstuk, dat
wetgever
reeds had:
had: de
deopleiding
opleidingvan
vanverplegend
verplegend personeel
personeel en
en de
debescherming
beschermingvan
vanhet
hetververwetgever reeds
In den
den stand
stand van
van de
deverplegers
verplegers en
enverpleegsters,
verpleegsters,vooral
vooral van
van de
de laatsten,
laatsten,zijn
zijn
worven diploma. In
helaas
elementen zonder
zonder diploma
diploma of
ofmet
meteen
eendiploma
diplomavan
vanverdachte
verdachte waarde
waarde doorgedrongen,
doorgedrongen,
hel aa s vele elementen
die noch
noch uit
uit intellectueel
intellectueel noch
noch moreel
moreel oogpunt
oogpunt daarin
daarin thuis
thuis behóoren.
behóoren. Zuivering
Zuivering isis noodig.
noodig.
De wet
wet van
van 22 Mei
Mei 1921
1921 Stbl.
Stb!.no.
no.702,
702,beoogt
beoogthet
hetdiploma,
diploma, dat
dat volgens
volgens nader
nader te
te geven
geven voorvoorschriften is verworven, te beschermen.
beschermen. Tot
Totdusver
dusverbleef
bleefde
deuitvoering
uitvoeringvan
vandie
diewet
wetachterwege
achterwege
om finantiëele
finantiëele redenen; vermoedelijk
vermoedelijk zal
naaste toekomst
toekomst ingevoerd
ingevoerd kunnen
kunnen worden
worden
zal zij
zij in de naaste
zonder geldelijk
geldelijk bezwaar
bezwaar voor 's's Rijks
Rijks kas.
kas.
De hygiëne
hygiëne van
van het
het kind.
kind. Betere
behandeling van
van den
denzuigeling;
zuigeling;doeltreffender
doeltreffenderzorg
zorg
Betere behandeling
voor het jonge
jonge kind
kind en
en de
deschoolgaande
schoolgaande jeugd,
jeugd, voorlichting
voorlichtingbij
bijde
deberoepskeuze,
beroepskeuze,opdat
opdatlater
later
krachtiger
opgegroeid en
en meer
meerarbeidskracht
arbeidskracht aan
aan de
de samensamenkrachtiger mannen
mannen en
en vrouwen
vrouwen zouden zijn opgegroeid
leving ten goede
goede zou
zou komen,
komen, minder
minder economisch
economischverlies
verlies zou
zouworden
wordengeleden
geledendoor
doortekort
tekortaan
aan
taak is veelzijdig
veelzijdig en vol
vol perspectief.
perspectief. Helaas
Helaas dwong
dwong kort
kort na
na de
deinstelling
instellingvan
van
gezondheid.
gezondheid. De taak
ingetreden economische
economische inzinking,
inzinking, de
deplannen
plannenvoorshands
voorshands in
inportefeuille
portefeuille tete
dezen
tak de ingetreden
dezen tak
houden.
zuigelingensterfte nam
levend aangegeven
aangegeven af van
15.61 in 1898
1898 tot
tot 7.62
7.62
houden. De zuigelingensterfte
nam per
per 100
ioo levend
van 15.61
in 1921.
1921. Een
Een verblijdend
verblijdend verschijnsel,
verschijnsel, maar
maar de statistiek
statistiek vermeldt
vermeldt niet,
niet, hoeveel
hoeveelkinderen
kinderendoor
door
onvoldoende
verkeerde verzorging
lijdende deel
deel der
der mznschheid,
m::nschheid,dat
dat
onvoldoende of verkeerde
verzorging opgroeien
opgroeien tot
tot het
het lijdende
in levenslust en arbeidskracht
arbeidskracht veel
economisch bezien,
bezien, tot
tot de
deschadeposten
schadeposten
veel of
of alles
alles mist
mist en, economisch
dagelijksche ervaring
nog zeer
zeer veel
veel tetedoeri
doert
moet worden gerekend.
gerekend. De dagelijksche
ervaring leert,
leert, dat
dat op dit gebied nog
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valt. Het particulier
particulier initiatief heeft zich reeds
reeds geweerd.
g~weerd. MoederMo~d~r-en
enbakercursussen;
b~k~rcur.;;uss!n; opleiding
opleiding
van
kraamverpleegsters enen-verzorgsters;
x voor
zuigelingen
- dit
ditalles,
allest
van kraamverpleegsters
-verzorgsters;consultatiebureau
consultatiebureaux
voor
zuigelingen
hoewel
sporadisch t mist zijn nuttig
nuttig effect
effect niet.
niet.
hoewel nog sporadisch,
Na den
den oorlog
oorlog steunde
steunde het
het Rijk
Rijk ruimer
ruimer of
of voor
voor de
de eerste
eerste m
maal
ar beid
aa l eenigen nuttigen arbeid
voor
1919 een
een post
post op
op de
de begrooting
begrooting om
om steun
steun te
te verleenen
verleenen aan
aan de
de
voor het kind.
kind. Zoo
Zoo kwam
kwam in 1919
Centrale Commissie
uitzending van Nederlandsche
Nederlandsche kinderen
kinderen naar
naar buiten
werd de
de
Centrale
Commissie voor
voor uitzending
buiten en werd
steun voor de
de herstellingskolonies
herstellingskolonies verhoogd;
verhoogd; voor de
de bestrijding
bestrijding van
van de
de kindersterfte
kindersterfte in
inde
de
mijnstreek
werd in 192o
2o.000 beschikbaar
mijnstreek werd
1920 ff 20.000
beschikbaar gesteld.
instituut der
der schoolartsen
schoolartsen wacht
wacht
gesteld. Het instituut
met zooveel meer
meer op
op nadere
nadere regeling.
regeling.
Dank ook aan
aan den steun,
steunt dien
dien de
de Regeering
Regeering reeds
reeds vele
velejaren
jarenaan
aan de
degemeenten
gemeentengeeft
geeft
om te voorzien
voorzien in
in de
de behoefte
behoefteaan
aanverloskundige
verloskundige hulp
hulp nam
namhet
hetaantal
aantal geboorten,
geboortent dat
datzonder
zonder
af; n.l.
n.l. van 4t5
4,5 %
deskundige hulp plaats greep,
greept sterk af;
%der
dergeboorten
geboortenin
in1909
1909tot
tot1.9
1.9°,/o
%inin 1921.
1921.
de andere
anderegevallen
gevallenwerd
werddoor
doorgeneeskundigen
geneeskundigenofofdoor
doorvroedvrouwen
vroedvrouwenbijstand
bijstandverleend.
verleend.
In de
TuberculrAebestrijding.
enkele jaren
jaren deze
taak
Tuberculdebestrijding. Werd
Werd tot voor enkele
deze strijd
strijd b~schouwd
beschouwd als de taak
van sanatoria en plaatselijke vereenigingen
vereenigingen 1)
1),t later kwam
kwam als
als de
de derde
derdein
inden
denbond
bond het
het consultatieconsultatiesterk de aandacht
aandacht vragen.
begrootingspost was
1920 verhoogd
verhoogd tot een millioen
millioen
bureau sterk
vragen. De begrootingspost
was in 192o
met het doel
doel de
de plaatselijke
plaatselijke vereenigingen tot
tot krachtiger
krachtiger arbeid in staat te stellen
stellen en
en vermeervermeerdering van sanatorium-ruimte te verkrijgen
verkrijgen door
door oprichting
oprichting van
van twee
tweenoodsanatoria.
noodsanatoria.Korten
Korten
van
tijd
x gerijpt
- mede
mede tengevolge
tengevolge van
tijd daarna
daarnawas
washet
hetplan
plantot
totinstelling
instellingvan
vanconsultatiebureau
consultatiebureaux
gerijpt
den arbeid
arbeid van
van een
een staatscommissie,
staatscommissiet die
dieop
opvoorstel
voorstel van
van Minister
Minister CORT
VAN DER
den
CORT VAN
DER LINDEN was.
ingesteld om de Regeering
Regeering voor te
te lichten
lichten over
over de
de beste
bestewijze
wijzevan
vanbestrijding
bestrijding dezer
dezer ziekte.
ziekte.
ingesteld
Het begrootingsartikel
begrootingsartikel werd
1922 gebracht
gebracht op
op ff 1.100.000.
1.100.000.- om
om aan
aan het
het plan
plan een
een begin
begin
werd in 1922
.

Sterfte
aantuberculose
tuberculoseper
peri0000
IOOOO
gemiddelde
bevolking.
Sterfte aan
derder
gemiddelde
bevolking.
I

1901
19°1
191I
I9 II
1912
1913
1914
1915
1916
1917
17
19
1918
1919
1920
1921
I 922
1922

Longtuberculose

13,73
1 3, 73
11,86
11,03
II,03
IO,64
10,64
10 ,73
10,73
^

11,01
I I,OI
12,65
1 2 ,65
13,80
1 3, 80
1 5,86
15,86
13,12
II,04
I 1,04
9,49
8,60
8,6o

Hersentuberculose

vormen
Andere vormen
van tuberculose
tuberculose

2,13
1,82
I,82
1,67

3,55 11
3,
2,01

1,73
1 ,73
1,56
1,75
1 ,75
2,10
2,10
2,14
2
,14
2,04
2,°4

2,12
1,75
1 ,75
1,60
1,50

1,68
1,83
1,70
1,7°
1,64
1,97
1 ,97
2,24
2,24
2,35
2,11
2,I 1
1,92
1,62
1,40
1,4°

1)
Wijwijzen
wijzenin in
verband
op het
bestaan
en verdiensten
de verdiensten
NederlandscheCentrale
Centrale
1) Wij
dit dit
verband
op het
bestaan
en de
derder
Nederlandsche
Vereeniging tot
tot bestrijding
bestrijding der
der tuberculose
tuberculose tete's-Gravenhage,
's-Gravenhage,van
vanBeverningkstraat
Beverningkstraat 142.
142.(Redactie).
(Redactie).
Vereeniging
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van
dede
financiën
hethet
to to
:laten,
zalzal
h :ht.tverd
vanuitvoering
uitvoeringtetegeven.
geven.Naar
Naargelang
gelang
financiën
~lat:!n,
nrd:r~rword
word:n~nontwikkeld.
ontwikkeld.
De
Debehoefte
behoefteaan
aansanatorium-ruimte
sanatorium-ruimte was
was enkele
enkele jaren
jaren geleden
geleden zeer nijpend. Het
Hetschepscheppen
bijzondere
pen van
vannieuwe
nieuweruimte
ruimtestelde
steldeonvervulbare
onvervulbareeischen
eischenaan
aandedeopenbare
openbareenen
bijzonderekassen.
kassen.
Langs
Langs verschillende
verschillende wegen
wegen werd
werd uitkomst
uitkomst gezocht
gezocht en
en niet
nietzonder
zonder vrucht.
vrucht. Inmiddels
Inmiddels isishet
het
593)en
endoet
doetzich
zich voorshands
voorshands de
de bebesterftecijfer voor
voor deze
dezeziekte
ziektegedaald
gedaald(zie
(zieden
denstaat
staatop
opblz.
blz. 593)
sterftecijfer
hoefte
hoefte aan
aan nieuwe
nieuwe sanatorium-ruimte
sanatorium-ruimte in
in veel
veelminder
mindersterke
sterkemate
mltegevoelen.
gevoden.Voor
Voordedetoekomst
toekomst
schijnt
veelminder
minderkostbare
kostbaredagdag-enennachtverblijven
nachtverblijvenen
envan
van
schijnt meer
meerheil
heilte teverwachten
verwachtenvan
vandedeveel
eenvoudige
eenvoudige paviljoens
paviljoens bij
bij ziekenhuizen.
ziekenbuizen.Het
Hetlaatste
laatstewoord
woordisishier
hiernog
nogniet
nietgesproken.
gesproken.EvenEvenmin
min isisdit
dithet
hetgeval
gevalten
tenaanzien
aanzienvan
vandedemethode
methodevan
vanbestrijding.
bestrijding.Het
Hetallerlaatste
allerlaatstewoord
woordzal
zalook
ook
wel zijn
zijnaan
aanhem,
hem,die
diededegeniale
genialegreep
greepdoet
doetnaar
naarhet
hetmiddel
middelvoor
vooractieve
actieveimmunisatie.
immunisatie.
hier wel
hier
Zoolang
Zoolang dit geluk
geluk nog
nog niet
niet aan
aan den
den mensch
menschisisgeschonken,
geschonken,zal
zalhet
hetparticulier
particulierinitiatief,
initiatief,dat
dat
zich
ontwikkeld,
zich ininNederland
Nederlandzoo
zookrachtig
krachtigheeft
heeft
ontwikkeld,onmisbaar
onmisbaarzijn
zijnvoor
voorvolksopvoeding
volksopvo~dingenen
verzachting van
van lijden.
lijden.
verzachting
De
Drankweer-inspectie.
De Rijkssteun
Rijkssteun voor
voor de
devereenigingen,
vereenigingen, die
die"s het
die
het alcoholisme
alcoholisme
Drankweer-inspectie.
245.000,
in
1923
werd
hij
ter
wille
van
de
bestrijden, werd
werd in
in 1920
1920 opgevoerd
opgevoerd tot
tot ff 245.000, in 1923 werd hij ter wille van deonvermijonvermijbestrijden,
bezuinigingterug
teruggebracht
gebrachtop
op ff ioo.000.
IOO.Ooo.In
Inhet
hetgeheel
geheelzijn
zijn23
23groote
grooteen
enminder
mindergroote
groote
delijke bezuiniging
organisatie
werkzaam voor
voor dezen
dezen sociaal-hygiënischen arbeid.
o()rganisatiess werkzaam
arbeid. Zij
Zij tellen
tellen ruim
ruim26o.000
260.000leden.
leden.
Daarnaast bestaan er in 14
14 plaatsen
plaatsen consultatiebureaux
consultatiebureau xvoor
voor drankzuchtigen
drankzuchtigen en
en isis er
er in
in44herherstellingsoorden
voor dezen
stellingsoorden voor
dezen gelegenheid
gelegenheid voor verpleging.
verpleging. In
In den
d:!n loop
loop der
derlaatste
laatstejaren
jarenisishet
het
alcoholisme meer
als een
een kwaad,
kwaad, dat
dat met
met sterke
sterke banden
banden vast
vast zit
zitaan
aanmaatmaatmeer en meer
meer onderkend
onderkend als
toestanden. Met dat
dat andere
andere kwaad,
kwaad, de geslachtsziekten,
geslachtsziekten, is
is er
er geen
geen verschijnsel
verschijnsel dat
dat
schappelijke toestanden.
nauw samenhangt
samenhangt met
metpersoonlijke
persoonlijke eigenschappen
eigenschapp~n en
en om;tandigheden
om;tandighedenvan
van samenleving.
samenleving.
zóó nauw
Er is vooruitgang
vooruitgang in
in den
den loop
loopder
derjaren,
jaren,door
doorvermindering
verminderingvan
vanhet
hetalcoholgebruik,
alcoholgebruik,maar
maarnog
nog
steeds is het
steeds
het deel
deelvan
vanhet
hetvolksinkomen,
volksinkomen,dat
datvoor
voordit
ditgenotmiddel
genotmiddelwordt
wordtafgezonderd,
afgezonderd,zóó
zóó
groot, dat
kracht moet
moet worden
worden
.groot,
dat vermindering
vermindering daarvan
daarvanals
alseen
eenweldaad
weldaadvoor
voorhet
hetvolk
volkmet
metalle
alle kracht
meer devereenigingen
vereenigingenen
en de
de inspectie
inspectie het oog richten op den
nagestreefd. Hoe meerde
den socialen
socialen achterachterzij
op
haar
arbeid
zullen
hebben.
,grond,
hoe
meer
succes
grond,
meer succes zij op haar arbeid zullen hebben.
De Drankwet
Drankwet is bestemd
bestemd om
om herzien
herzien te
te worden.
worden. In
Inafwachting
afwachting daarvan
daarvan heeft een staatsstaats.commissie
gedistilleerd in
in studie
studiegenomen.
genomen.
-commissie het
het vraagstuk
vraagstuk van
van de
de productie
productie en distributie van gedistilleerd
Haar
wellicht nieuwe
nieuwe perspectieven
perspectieven openen.
openen.
Haar rapport
rapport zal
zal wellicht
In het bovenstaande
bovenstaande werden
werden slechts grove
grove lijnen
lijnen getrokken
getrokken ter schetsing
schetsing van
van hetgeen
hetgeen
-sinds
I 898 voor
voor de
de volksgezondheid
volksgezondheidisisgedaan.
gedaan.In
Inde
denaaste
naastetoekomst
toekomstligt
ligtnog
nogbelangrijke
belangrijkearbeid.
arbeid.
sinds 1898
Herinnerd
instelling van
van gezondheidsdiensten,
gezondheidsdiensten,welke
welke
_Herinnerdworde
wordeslechts
slechts aan
aan het
het wetsvoorstel
wetsvoorstel tot instelling
de
kunnen worden
worden voor
voor de
de sociaal-medische
sociaal-medische en
ensociaal-hygiënische
sociaal-hygiënischeverzorging
verzorging
de steunpunten kunnen
van
volk in zijn
zijn ge
geheel.
van het
het volk
heel.
de gevaarlijke
vijanden,die
die voor
voor het
het heden
Tuberculose
en
gevaarlijke vijanden,
heden alle
alle
zijn de
geslachtsziekten zijn
Tuberculose en geslachtsziekten
.aandacht
Daarnaast en daarachter
daarachter valt te werken
.aandachtvragen
vragenter
terwille
wille van
van de
de toekomst van het volk. Daarnaast
ter
economisch bezien,
bezien,
ter wering
wering van
van die
die tallooze
tallooze schadelijke
schadelijke factoren
factoren die
die levens doen kwijnen en, economisch
tot
non-valeurs
maken.
tot
Aan dit
dit alles
alles doet
doet niets af de
Aan
de omstandigheid,
omstandigheid, dat
dat de
de gezondheidstoestand
gezondheidstoestand in het
het afgeafgeloopen
De volkskracht
volkskracht moet al
al hooger
hooger gespannen
gespannen worden
worden
loopen 25-jarig
25-jarig tijdperk
tijdperksteeds
steeds verbeterd
verbeterd is. De
om
wereld te handhaven.
handhaven. Hoe
Hoeminder
minderzieken
ziekenerg
en zwakken,
zwakken, hoe
meer levensom de
de plaats
plaats in
in de
de wereld
hoe meer
gduk
en
arbeidskr
acht.
geluk en arbeidskr
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Het
van 3I.9
31.9 per
per I000
Het geboortecijfer
geboortecijfer daalde
daalde van
IOoo zielen
zielen in
in 1898
I898 tot
tot24.83
24.83inin1918,
I9I8,steeg
steeginin
I920 tot
tot 28.3,
28.3, maar
maar zakte
zakte in
in 1921
I92I op 27.39
27.39 en
en bedroeg
bedroeg over
over de
de eerste
eerste 44maanden
maandenvan
van1922
I922
1920
I7
per
IOOO
inwoners
in
I898
26'03.
Verdere
daling
dus.
De
sterfte
daalde
nog
sterker.
Van
26.03. Verdere daling dus. De sterfte daalde nog sterker. Van 17 per l000 inwoners in 1898
II.I3 in
in 1921.
I92I. Zoo
ZOO bleef
bleefer
ereen
eengeboorte-overschot
geboorte-overschotwaardoor
waardoor de
debevolking
bevolking
liep zij
zij terug
terug op
op 11.13
liep
van
in 1898
I898 steeg
steeg tot
tot 7.072.704
7.072.704in
inDecember
December1922.
I922.Moge
Mogeook
ookinindedetoekomst
toekomstblijken,
blijken,
van 5.004.358
5.°°4.358 in
het Nederlandsche
Nederlandsche volk
volk nog
nogverstaat,
verstaat, wat
wat het
het„Je
"JeMaintiendrai"
Maintiendrai" beduidt,
beduidt,en
enhet
hetdurft
durften
en
dat het
wil wagen
wagen met
meteen
eenspontane
spontaneprocreatie
procreatievan
vanzijn
zijngeslacht!
geslacht!
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P. KLEIJNHENS,
KLEI]NHENS, gep.
Luitenant-Generaal.
gep. Luitenant-Generaal.

H
H

et tijdvak
tijdvak 1898-1923
1898-1923is is
groote
beteekenisvoor
voordedekrankzinnigenverpleging,
krankzinnigenverpleging,niet
niet
vanvan
groote
beteekenis
alleen
maar ook
ook voor
voor het
het onderwijs
onderwijs in
inde
depsychiatrie
psychiatrieaan
aan de
de
alleen voor
voor de
de verpleging zelve, maar
Universiteiten, de
de opleiding
Universiteiten,
opleiding en
en verheffing
verheffing van
van het
het personeel,
personeel, èn,
èn, in
inniet
nietgeringe
geringe
mate, voor
de verruiming
van de gelegenheid
mate,
voor wat
wat betreft
betreft de
verruiming van
gelegenheid tot
tot opname
opname van
van patiënten.
patiënten.
In
den aanvang
aanvang van
van dat
dat tijdvak
tijdvak werden
werden de
de drie
drieRijksuniversiteiten
Rijksuniversiteiten met
meteen
eenleerstoel
leerstoel
In den
in de psychiatrie
psychiatrie verrijkt.
verrijkt. De opening
opening van
van het
het in
in 1898
1898voltooide
voltooidegesticht
gestichtEndegeest
Endegeestkwam
kwamhet
het
onderwijs
zeer ten
ten goede,
goede, terwijl
terwijl te
te Utrecht,
Utrecht,Groningen
GroningenenenAmsterdam
Amsterdambijzondere
bijzondere
onderwijs te
te Leiden zeer
aandacht
uitbreiding en
en het
hettot
totstand
standbrengen
brengenvan
vanpsychiatrische
psychiatrische
aandacht geschonken
geschonken werd
werd aan
aan de uitbreiding
klinieken en
en inrichtingen. Als gevolg
gevolg daarvan
daarvan kon, na verloop
verloop van
van eenige
eenige jaren,
jaren, een
een dusdanige
dusdanige
klinieken
Rijkskliniek
stichtte de
de Vereeniging
Vereeniging
Rijkskliniektete Groningen,
Groningen, en
en daarna
daarnatete Utrecht
Utrecht worden
worden geopend, en stichtte
tot christelijke
christelijke verzorging
kliniek. Aan de Vereeniging
Vereeniging
verzorging van
van Krankzinnigen
Krankzinnigen te
te Amsterdam
Amsterdam een
een kliniek.
voor
Psychiatrie en Neurologie
Neurologie isisvoorzeker
voorzekervoor
voorhare
harekrachtige
krachtige medewerking
medewerkingen
enpropaganda
propaganda
voor Psychiatrie
veel dank verschuldigd, en in niet
niet mindere
mindere mate
mate voor
voor de
deaandacht,
aandacht, die
diezij
z;ijschenken
schenkenbleef
bleefaan
aan
de opleiding
opleiding der
der verplegenden,
verplegenden, daarbij
daarbij door
opleiding
door de
de gestichtsartsen
gestichtsartsen gesteund, die voor
voor deze opleiding
met onverdroten toewijding steeds zorgen.
zorgen. Periodiek
Periodiek worden
worden vanwege
vanwegegenoemde
genoemdeVereeniging
Vereeniging
in de
de Gestichten,
Gestichten, die
diedaarvoor
daarvoor ininaanmerking
aanmerking wenschen
wenschen tetekomen,
komen,examens
examensafgenomen,
afgenomen,
In gelijken
gelijken geest
geest handelt
handelt de
de Vereeniging
Vereenigingtot
totChristelijke
Christelijke
getuigschriften en diploma's uitgereikt. In
verzorging van Krankzinnigen ten aanzien
aanzien van
van de
de verplegenden,
verplegenden,werkzaam
werkzaam in
inhare
hare gestichten.
gestichten.
Zoowel door
door verbetering
verbetering der
der opleiding,
opleiding, als
als van
van de
dearbeidsvoorwaarden,
arbeidsvoorwaarden, de
de huisvesting
huisvestingen
en
Zoowel
salarieering
groote vooruitgang
vooruitgang in gehalte
gehalte en
en bekwaamheid
bekwaamheid der
der verplegenden
verplegenden tete conconsalarieering valt
valt een
een groote
stateeren,
blijkt wel
uit de
de volgende
volgende
stateeren, waaromtrent
waaromtrenteertijds
eertijdsniet
nietzoozeer
zoozeerviel
vieltete roemen.
roemen. Dit
Dit blijkt
wel uit
psychiater in
in 1917
1917uitgesproken
uitgesprokengetuigenis
getuigenis:
"Hetisisnauwelijks
nauwelijks2525jaar
jaargeleden,
geleden,
door een bekend psychiater
: „Het
van Krankzinnigen
Krankzinnigen in handen
handen was
was van,
van, laat
laat ik het op
op z'n
z'n zachtst
zachtst uitdrukken,
uitdrukken,
dat de verpleging van
personen, die
enkeleuitzonderingen
uitzonderingen daargelaten
daargelaten -niet
niet
geschikt
waren.
personen,
die voor
voorde
deverpleging
verpleging- enkele
geschikt
waren.
intellectueele vermogens
vermogens en
en hun
hun kennis
kennisder
dertoestanden
toestanden betrof:
betrof: in
in 't't geheel
geheel niet;
niet; wat
wat
Wat hun intellectueele
gaven van
van gemoed
gemoed en
en hart
hart betrof:
betrof: meestal
meestal niet."
niet."
hun gaven
verpleging van
van Krankzinnigen,
Krankzinnigen, waaronder
waaronder mede
mede te
te verstaan
verstaan zwakzinnigen,
zwakzinnigen, nl.:
nl.:
De verpleging
en imbecillen,
imbecillen, doch
doch niet
niet achterlijken
achterlijken en psychopathen,
psychopathen, valt
valt onder
onder de
de Wet
Wet van
van 27
27April
April
idioten en
al heeft
heeftdie
dieverpleging
verplegingniet
nietinineen
eenkrankzinnigengesticht
krankzinnigengestichtplaats,
plaats,
1884 (Staatsblad
(Staatsblad No. g6).
96). Ook
Ook al
zoo staat
staat die, uitgezonderd
uitgezonderd voor
zoover
de
lijders
in
eigen
woning
of
in
die
van
ouders
of
voor zoover de lijders in eigen woning
die van ouders of
echtgenooten vertoeven,
vertoeven, toch
toch onder
onderStaatstoezicht.
Staatstoezicht.Jaarlijks
Jaarlijks worden
worden daartoe
daartoe opgaven
opgavenververechtgenooten
strekt, waarvan
waarvan intusschen
volledigheid wel eens
eens wat
wat tete wenschen
wenschenoverlaat.
overlaat. Zoo
Zoo blijkt
blijkt in
in
strekt,
intusschen de
de volledigheid
zoovure
onderscheidene gemeenten,
gemeenten, waar,
waar, volgens
volgensdedeingekomen
ingekomenambtsberichten,
ambtsberichten,voor
voorzoove
onderscheidene
rre
geen personen
personen aanwezig
aanwezig zijn,
zijn, die
die voor
voor opgave
opgave in
in aanmerking
aanmerking komen,
komen, bij
bij een
eenbezoek
bezoek
bekend, geen
den Inspecteur,
Inspecteur, belast
belast met
met het
hetStaatstoezicht,
Staatstoezicht,vaak
vaak het
het tegendeel.
tegendeel.
van den
Onbelangrijk isis die
de Krankzinnigengestichten
Krankzinnigengestichten geenszins.
geenszins. Terwijl
Terwijl
Onbelangrijk
die verpleging buiten de
toch, volgens genoemde
genoemde opgaven,
opgaven, in 1898
1898 ruim
ruim175o
1750patiënten,
patiënten,waarop
waarop Staatstoezicht
Staatstoezicht isis uit
uit
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te oefenen,
oefenen, aldus
aldus zich
zich in
in verpleging
verpleging zouden
zouden bevinden,
b~vinden, bleek
bleek dat
dat aantal
aantal in 1914
1914 al
al reeds
reeds tot
tot
te
gestegen te
te zijn.
zijn.
Als
Krankzinnigengesticht wordt,
inrichting bebeAls Krankzinnigengesticht
wordt,volgens
volgens genoemde
genoemde Wet,
Wet, elk
elk huis
huis of inrichting
schouwd,
waar
meer
dan
twee
krankzinnigen
verpleegd
worden.
Voor
de
opneming
is
een,
schouwd, waar meer dan
krankzinnigen verpleegd worden. Voor de
is een,
door
bevoegd geneeskundige
geneeskundige onderteekende
onderteekende verklaring
verklaring en
en een
eenrechterlijke
rechterlijke machtiging
machtiging
door een bevoegd
werden de
de'• gestichten
bestemd ter
ter verpleging
verplegingvan
vankrankzinnigen,
krankzinnigen,
vereischt. Aldus werden
gestichten uitsluitend bestemd
tegenstelling met
met vroeger,
vroeger,toen
toenhet
hetveelal
veelalbewaarplaatsen
bewaarplaatsenwaren,
waren,ter
teropberging
opbergingvan
vandefecte
defecte
in tegenstelling
en onsociale elementen. Intusschen
Intusschen ontstond,
ontstond, na
na verloop
verloop van
van tijd,
tijd, de
de behoefte
behoefte voor
voor vele
vele inrichinrichtingen voor
voor zenuwlijders
zenuwlijders aan
aan sanctie
sanctie voor
voor de
de eigenlijk
eigenlijkonwettelijke
onwettelijke opneming
opnemingvan
vankrankzinnikrankzinnivoor de
deuniversiteitsklinieken
universiteitskliniekenaan
aanonderwijsmateriaal;
onderwijsmateriaal; voor
voor wettelijken
wettelijken steun
steun van
van de
degegegen; voor
zinsverpleging,
lijke
grondslag
lijke grondslag
gegeven; kan
die zich
zich naast
naast
gegeven;
kan
die
gestichtsvereen psychiatripsychiatride gestichtsversche
afdeeling,
sche afdeeling,
pleging ontwikkeld
had. Ter
Ter
mits als „aange"aan gekeld had.
tegemoetkowezen" inrichinrichwezen"
erkend,
beming
aan
die
ting
ming aan die
zonder als
belangen is
de
.staan, zonder
belangen
is de
Wet
van 1884
1884
een krankzinnikrankzinniWet van
bij de
gengesticht bebegengesticht
gewijzigd bij
Wet van
van 55Juli
Juli
schouwd behoeWet
ven
1904
(5taatsven te
te worden.
worden.
1904 (StaatsIngevolge die
blad
blad No.
No. 157).
Ingevolge
die
1 57).
Daardoor is de
de
Wet kwamen
kwamen
Wet
Daardoor
geleidelijk ververgeleidelijk
gezinsverpleging
onder
schillende „aan"aanging- onder
gestichtsvergewezen" iningewezen"
- de haar
haar
richtingen
tot
richtingen tot
band —
Verpleegden, luisterend
tot dusver
dusver ontontVerpleegden,
luisterend naar
naar de
degrammophoon.
grammophoon.
stand,
en werwerstand, en
tot
wetteden
mede aan
aan
den mede
brekende wetteonderscheidene
krankzinnigengestichten zoogenaamde
afdeelingen verbonden,
verbonden, die
die
onderscheidene krankzinnigengestichten
zoogenaamdeopen
open afdeelingen
dan, overeenkomstig
overeenkomstig de
Wet, „aangewezen"
"aangewezen" worden.
worden. Opgenomen
Opgenomen ininzulk
zulkeen
eenafdeeling,
afdeeling,
dan,
de Wet,
kunnen
wie het
hetniet
nietzeker
zekeris,is,
zij eigenlijke
de eigenlijke
gestichtsverplegingbebekunnen lijders,
lijders, van
van wie
datdat
zij de
gestichtsverpleging
hoeven, bij
bij genezing
genezing in
de maatschappij
maatschappij terugkeeren
terugkeeren zonder dat
dat het
het odium
odiumvan
vankrankzinnig
krankzinnig
hoeven,
in de
verklaard
drukt. Mogelijk
Mogelijk is
is het
hettevens
tevensdoor
doorde
deopen
openafdeeafdeeverklaard geweest
geweest te
te zijn
zijn op hun verder leven drukt.
de krankzinnigengestichten
krankzinnigengestichten zooveel
zooveel mogelijk
mogelijk te
te ontlasten
ontlastenvan
vande
dechronische
chronischepatiënten,
patiënten,
lingen de
welker plaatsinname
plaatsinname kostbaarder
genomen noodnoodwelker
kostbaarder zou
zou zijn, naar
naar sommigen
sommigen meenen, dan strikt genomen
zakelijk
weren van
van de
de rustige,
rustige,
zakelijk voor
voor hunne
hunne verpleging.
verpleging. Daartegenover
Daartegenoverechter
echter staat,
staat, dat
dat het
het weren
weinig hulp behoevende
behoevende patiënten
patiënten uit
uit de
degestichten,
gestichten,waarin
waarinzij
zijbovendien
bovendienvelerlei
velerleiarbeid
arbeid
weinig
verrichten,
gestichtsverpleging voor
overige zooveel
zooveel duurder
duurder maakt.
maakt. Hoewel
Hoewel het
hetdan
dan
verrichten, de
de gestichtsverpleging
voor de
de overige
ook geenszins vaststaat,
vaststaat, dat bevordering van gezinsverpleging, al
al zou
zou die
die ook
ookop
opwat
watruimere
ruimere
schaal,
bij wijze van Kolonisatie,
Kolonisatie, plaats
plaats hebben,
hebben, financieel
financieel voordeelig
voordeelig wezen
wezen zal,
zal,zoo
zoohebben
hebben
schaal, bij
allicht
ethische redenen,
redenen, die
die voor
voorzulk
zulkeen
eenverpleging
verplegingkunnen
kunnenspreken,
spreken,voorgezeten
voorgezetenbij
bijde
de
allicht ethische
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oprichting onlangs van de Stichting
StichtingBeileroord
Beileroord te
te Beilen,
Beilen,welke
welkezich
zichten
tendoel
doelstelt
steltdedeopoprichting
richting
en exploitatie van
van eene
eene Kolonie
Kolonievoor
voorgezinsverpleging
gezinsverplegingvan
vankrankzinnigen,
krankzinnigen,inzonderheid
inzonderheidzwakzwakzinnigen uit de
de drie
drie Noordelijke
Noordelijke Provinciën,
Provinciën, en
en voor
voor zooveel
zooveel nog
nogplaats,
plaats,óók
óókvoor
voorpatiënten
patiënten
zinnigen
van elders.
echter alle
alle reden
reden bestaat
bestaat naar
naar een
een oordeelkundig
oordeelkundig zuinig
zuinig beheer
beheerteteblijven
blijvenstreven
streven
Dat echter
blijkt wel genoegzaam
de
genoegzaam daaruit,
daaruit, dat b.v. in
in 1917
1917in
inde
deruim
ruim3030krankzinnigengestichten
krankzinnigengestichtenvan'
van~de
15000
patiënten er
rekening van eene gemeente
gemeente of
ofhet
hetRijk
Rijkkwamen
kwamen - in
m 1898
18g8
15000 patiënten
er 12500 voor rekening
waren
waren die aantallen
aantallen nog slechts resp. 8000
8000 en
en 6000
6000 - hetgeen een zeer
zeer drukkende
drukkende last,
last, vooral
vooral
voor de kleine
kleine gemeenten
gemeenten vertegenwoordigt.
vertegenwoordigt. Dit te
te meer,
meer,waar
waar de
degestichtsbevolking
gestichtsbevolking blijft
blijft
voor
toenemen en
en de
deverplegingskosten
verplegingskostenzeer
zeergestegen
gestegenzijn,
zijn. Die
Dietoename
toename - thans worden
worden ai
al reeds
reeds
toenemen
ongeveer
ongeveer 17000
17000 patiënten
patiënten in
indedekrankzinnigengestichten
krankzinnigengestichtenverpleegd
verpleegd - wordt, afgescheiden
afgescheiden
groei der
der bevolking
bevolking en
en allicht
allicht van
van eenige
eenigeabsolute
absolutevermeerdering
vermeerderingder
derkrankzinnigheid,
krankûnnigheid,
van den groei
door
factoren veroorzaakt.
veroorzaakt. Zoo
verschUIving van
van geesteszieken
geestesziekenvan
vanuit
uit
door verschillende factoren
Zoo valt
valt eene verschuiving
allerlei maatschappelijke
maatschappelijke
conditie
dan vroeger,
vroeger,
conditie dan
inrichtingen
(ziekenwaardoor de
de sterftekans
sterftekans
(zieken- '
waardoor
huizen; gevangenissen;
huizen;
gevangenissen;
vermindert en
en het
het aantal
aantal
'.
opvoedingsgestichten,
gestichtsbewoners toetoeopvoedingsgestichten,
gestichtsbewoners
enz.) naar
naar de
de krankzinkrankzinneemt; zoo
zoo waarborgt
waarborgt de
de
rnigengestichten te conconI
kennis der
der psychiatrie
ps ychiatrie
nigengestichten
kennis
stateeren;
zoo wordt
wordt
een vroeger
vroeger herkennen
herkennen
stateeren; zoo
thans eerder
eerder dan
dan voorvoorvan de
deziekte,
ziekte, enz.
enz.
thans
heen tot evacuatie
evacuatie nnaar
Bovendien vergete
vergete men
men
heen
aar
Bovendien
een gesticht overgegaan,
overgegaan,
niet, dat,
dat, hoewel
hoewel een
een
niet,
omdat de
de verpleging
verpleging
krankzinnigen
verklaring
omdat
krankzinnigenverklaring
meer
populàir en
gesteeds een
eenrechterrechtermeer populair
en de geniet steeds
stichten
vriendelijker gegelijke
opstichten vriendelijker
lijke machtiging tot opworden zijn;
zijn; zoo
zoo ververname
tengevolge
behoeft
worden
behoeft
tevens ontsFanningszaal,
ontsranningszaal.
Gehoor- tevens
keeren de krankzinnigen
krankzinnigen
hebben, de
de Wet
Wet van
van
te hebben,
lichamelijk in
betere
1884 die opname zeer belichamelijk
in betere
vordert, doordat, bij
on- of
of minminbij plaat.sing
plaatsing in
in een
een gesticht, de kosten voor verpleging, in
in geval van onten deele
deele ten
ten laste
laste van de gemeenschap
gemeenschap (Rijk,
(Rijk, Provincie en Gemeente)
Gemeente)
vermogen, geheel dan wel ten
komen.
Intusschen is
is de
de toeneming
toenemingvan
vande
debevolking
bevolkinginindedekrankzinnigengestichten
krankzinnigengestichtenniet
nieteen
een
komen. Intusschen
allèen bij
bij deze
deze voordoet.
voordoet. Bij
B~j alle
alle vormen
vormen van
vanziekten
ziektenziet
zietmen
menhet
hetaantal
aantal
verschijnsel, dat zich alléen
stijgen van hen, die hulp
hulp in
in een
een ziekenhuis
ziekenhuis zoeken.
zoeken.Meer
Meeren
enmeer
meerwordt
wordtde
deverpleging,
verpleging,ook
ookvan
van
chronische lijders,
het huisgezin
huisgezin verlegd
verlegd naar
naar het
het ziekenhuis
ziekenhuis of
ofsanatorium.
sanatorium. Hier
Hiergaat
gaat
chronische
lijders, van
van uit het
het dus om
om een
een algemeen
algemeen sociaal
sociaal verschijnsel.
verschijnsel. Dit
Dit geldt
geldtmede
medeten
tenaanzien
aanzienvan
vande
deverhooging
verhooging
van den kostprijs
kostprijs in de krankzinnigengestichten,
krankzinnigengestichten, welke
welke verhooging
verhoogingzich
zichnamelijk
namelijkin
inalle
alleziekenziekenbij deze
deze dikwijls
dikwijls nog
nog in
in sterker
sterker mate
mate voordoet. In
In 1898
18g8 kon
kon veelal
veelal voor
voor verpleging
verpleging
huizen, en bij
van armlastige
eene vergoeding
vergoedingvan
van f 25o.—
250.- à f 300.
300.armlastige krankzinnigen
krankzinnigen nog worden volstaan met eene
per jaar;
jaar; in
1914 was
was reeds
reeds f 425.—
425.- te betalen,
betalen, terwijl
terwijl thans
thans in
in vele
vele gestichten
gestichten ongeveer
ongeveer
per
in 1914
f IOOO.voldoen.
moet
vraag,ofofdedekans
kansvan
vangenezing
genezinginineen
eengesticht
gestichtthans
thansgrooter
grooter
10oo. is is
te te
voldoen.
AlAl
moet
dede
vraag,
is dan
danvoorheen
voorheenontkennend
ontkennendworden
wordenbeantwoord,
beantwoord,zoo
zoomag.
magzulks
zulksnatuurlijk
natuurlijk geen
geenaanleiding
aanleiding
geven tot
tot den
den vroegeren
vroegeren toestand
toestand terug
terug tetekeeren,
keeren,die
diedezelfde
dezelfderesultaten
resultatengaf,
gaf,maar
maardan
danop
op
geven
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soms
minder kostbare
kostbare wijze,
wijze, een
een toestand,
toestand, die
die in vele opzichten
minder
opzichten het
het algemeen
algemeen medelijden
medelijden en
en soms
kennis van
van het
hetontwikkeld
ontwikkeld
zelfs
de algemeene
algemeene verontwaardiging
verontwaardiging opwekte,
opwekte, wanneer
zelfs de
wanneer zij
zij ter kennis
publiek
het eindresultaat,
eindresultaat, vergeten
worden, dat, in
in
publiek kwam.
kwam. Bovendien
Bovendien zou, alleen
alleen lettend
lettend op het
vergeten worden,
g~sticht,
d~el:
een
naar
den
eisch
ingericht
gesticht,
voor
een
belangrijk
deel:
rustverstoring;
handtastelijkeen naar
eisch ingericht gesticht, voor een belangrijk deel: rustverstoring; handtastelijkheden;
vroeger aan
aan de
deorde
ordevan
vanden
dendag
dag—- voorkomen
voorkomenkunnen
kunnenworden.
worden.
heden; scheuren;
scheuren; enz.
enz. --- vroeger
Voorts,
de meer
meer oordeelkundige
oordeelkundige verzorging,
verzorging, bij
bij vele
velepatiënten
patiënteneen
eenbelangrijke
belangrijke ververVoorts, dat,
dat, door de
betering in hun
geestelijkentoestand
toestandwordt
wordtverkregen.
verkregen.
betering
hun lichamelijken
lichamelijken en
engeestelijken
Al
mogen de allengs
allengs hooger
hooger gestelde
gestelde eischen
eischen ten
aanzien van
inrichting der
Al mogen
ten aanzien
van de
de inrichting
der gestichten
oorzaak zijn
verhooging der
der verpleegkosten,
verpleegkosten, zoo
zoo kan
kan geenszins
geenszins worden
worden
stichten mede oorzaak
zijn van de verhooging
z;ijn, noch,
gezegd,
hoog zijn,
zijn,
noch, dat
dat bij
bij die
dieinrichting
inrichting van
van eenigerlei
eenigerlei
gezegd, dat
datdie
dieeischen
eischen op
op zich
zich zelf te hoog
weelde
gestichten
waarvansommige
sommige
weelde sprake
sprakeis.
is. Bij
Bijvergelijking
vergelijkingvan
vandedetegenwoordige
tegenwoordigeoudere
ouderegestichttn
gestichten- waarvan
van
met
diezelfdegestichten,
gestichten,vóór
vóór1898,
1898,ziet
zietmen
menoveral
overalen
enzonder
zonderuituitvan zeer
zeer ouden
ouden datum
datum- met
diezelfde
zondering
andere toestanden.
toestanden. In
de eerste
eerste plaats
plaats zijn
de gebouwen
gebouwen zelf,
zelf, die
die
zondering geheel andere
zijn het
het wel de
In de
groote
veranderingrootte
en aantal
groote
veranderin- grootte en
aantal
;
RlO^Iw w._A.
: , t,.
der vertrekken,
K ØcsR
•1 •
gen ondergingen.
"00"'1.'00."'''
• aosv^• D^
der
vertrekken,
waaronder badkaHoewel
waaronder
badkagrootenw; ! ^
= `^
J.\
mers, operatiedeels aan den
mers,
operatie- en
den hoofdhoofd`J
g ebonden, is
^ • ^.
;^ j
vorm gebonden,
onderzoekkamers;
SP "
voorts vertrekken
in
de inwendige
inwendige
voorts
vertrekken
in de
-=
- ' J ^^
voor
enz.
ruimte
onophoudevoor
personeel,
enz~
ruimte onophoudeti y ^ _
'
r
Uit den
lijk
verbouwd en
en
den aard
aard kon
kon
lijk verbouwd
`Ø "` =^; j i Uit
verbeterd. Dit hield
aan een
een en
en ander
ander
t'
^^ ^ ' ^^: aan
beter
ge
makkeverband
de
beter en
en gemakkegemakkeverband met
met de
.:^‘ -# ,
likker gevolg
gevolg worden
worden
nieuwere eischen
eischen
lijker
nieuwere
gegeven bij
bij het ontontomtrent: ruimte-inhoud; grootte
grootte der
der
werpen van
van nieuwe
nIeuwe
houd;
werpen
Bedrijfsgebouw van
Willem Arntsz.
Arntsz. Hoeve
Hoeve
..
Bedrijfsgebouw
van het
het gesticht Willem
maar
zalen; mogelijkheid
gestichten,
mogelijkheid
te den
den Dolder,
Dolder.
te
o}>
van
afzondering;
valt ook
van
afzondering; toch valt toch
ook
op
gebied inindedeoudere
ouderegestichten
gestichtenveel
veelteteroemen.
roemen.Zoo
Zooisisb.v.
b.v.ininhet
hetinin1849
1849gebouwde
gebouwde
dit gebied
Meerenberg, thans
thans Provinciaal
Provinciaal Ziekenhuis
Ziekenhuis nabij
nabij Santpoort
Santpoort geheeten,
geheeten,menige
menigewijziging
wijziging
gesticht Meerenberg,
aangebracht om
openluchtbehandeling ruimer toe te
te passen
passenen
engelegenheid
gelegenheid
aangebracht
om bedverpleging en openluchtbehandeling
groote schaal
schaal te verschaffen
verschaffen voor
permanente baden.
jaren 1916-1922
1916-192~
op groote
voor permanente
baden. Voorts
Voorts werd
werd in
in de
de jaren
1916-1922
de geheele
geheele mechanische
mechanische installatie
installatie voor
voor de
de verlichting
verlichting en
verwarming, de
de wasscherij,
wasscherij, de
de keuen verwarming,
keugereorganiseerd, waarmede eene uitgave
uitgave van
van niet
nietminder
minderdan
dan f goo.000.
900.000.kens, de werkplaatsen gereorganiseerd,
gemoeid was.
was.
Vooral
de
Vooral echter kon, meer
meer in
in het
het bijzonder
bijzonder bij
bij den
den bouw
bouwvan
vannieuwe
nieuwegestichten,
gestichten, met
met de
rekening gehouden worden.
worden. Aan
Aan deze
deze gestichten
gestichten was
wasnog
nogmeer
danaart
aan
meerdan
gewijzigde inzichten rekening
oudere het
het stempel
stempel van
van vriendelijke
vriendelijke ziekenhuizen
ziekenhuizen te
te geven,
geven, wat
wat zeer
zeerbevorderd
bevorderd werd
werd door
door
de oudere
vrije ligging
ligging en
en de
deverspreide
verspreide bouworde.
bouworde. Bij
Bij de
de benaming
benaming isis er
ervoorts
voorts naar
naar gestreefd
gestreefd de
de
de vrije
niet te
te zeer
zeernaar
Vandaar
bestemming niet
naar voren
voren te
te doen
doentreden.
treden.Van
daarnamen
namenvan
vande
denieuwe
nieuwegestichten
gestichten
bestemming
Oud-Rosenburg (Loosduinen);
(Loosduinen); Groot
Groot Graffel
Graffel (Warnsveld);
(Warnsveld); St. Servatiusgesticht
Servatiusgesticht en St.
St.
als: Oud-Rosenburg
(beide te
te Venray,
Venray, het
heteerste
eerstevoor
voormannen,
mannen,het
hettweede
tweedevoor
voorvrouwen);
vrouwen);Maasoord
Maasoord
Annagesticht (beide
Rotterdam); Wolfheze;
Wolfheze; Vrederust
Vrede
Vrederust
rust (bij
(bijBergen-op-Zoom);
Bergen-op-Zoom);Provinciaal
ProvinciaalZiekenhuis
ZiekenhuisDuin
Duin
(bij Rotterdam);
^^. - ^•, ^?
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~n
Bosch(Bakkum);
(Bakkum);het
hetApeldoornsche
Ape!doornscheBosch
Bosch(bij
(bijApeldoorn);
Apeldoorn);W(illem)
W(illem)A(rntsz.)
A(rntsz.)Hoeve
Hoeve(Den
(Den
en Bosch

,

Dold~r) en
enSt.
St.Bavo
Bavo(Noordwijkerhout,
(Noordwijkerhout,voor
voormannen).
mannen).Al
Aldeze
dezegestichten,
gestichten,met
meteen
eenomvang
omvangvoor
voor
Dolder),
t

500
lOOOpatiënten,
patiënten,als
alsliggende
liggendebuiten
buitende
debebouwde
bebouwdekommen,
kommen,buitengestichten
buiten gestichten genoemd,
genoemd,
500 tot
tot i000

kwamen na 1898
kwamen
l8g8 tot
tot stand
standevenals
evenalshet
hetRijkskrankzinnigengesticht
Rijkskrankzinnigengesticht (voor
(voor vrouwen)
vrouwen) teteGrave,
Grave,
bouwen
mededoordat
doordatverschillende
verschillendebestaande
bestaande
en dat
dat te Woensel
Woense! (bij
(bij Eindhoven).
Eindhoven). Door
Door dien
dienbouw
en mede
gestichten inmiddels
inmiddels eenige
eenige uitbreiding
uitbreiding ondergingen,
ondergingen, kon
kon in
in voldoende
voldoende mate
mate in
in de
debehoefte
behoefte
aan opname worden voorzien. Na
Na 1898
l8g8 werden
werden voorts
voorts nog
nog geopend
geopend de
deidiotengestichten
idiotengestichtenVoorVoorgeest
(vormende een deel
deel van
van Endegeest);
Endegeest); Huize
Huize Boldershof
BoldershofteteDruten,
Druten,voor
voorR.R.K.
K.vrouwen,
vrouwen,
geest (vormende
R. K.
K.mannen,
mannen,zoomede
zoomedeLozenoord
LozenoordteteErmelo.
Ermelo.Van
Van voorvooren Huize
Huize Assisie
Assisie te
te Udenhout,
Udenhout, voor
voor R.
no~mde gestichten
gestichten berusten
berusten op religieuzen
religieuzen grondslag
K. gestichten
gestichten te
te Venray,
Venray, NoordNoordnozmde
grondslag de
de R. K.
wijkerhout,
dat te
te Wolfheze,
Wolfheze, behoorende
b;:hoorende aan
aan de
de Vereeniging
Vereeniging tot
tot chrischriswijkerhout, Druten
Druten en Udenhout; dat
telijke verzorging
verzorging van
van krankzinnigen;
krankzinnigen; dat
door de Vereeniging
Vereeniging
dat nabij
nabij Bergen
Bergen op Zoom, gesticht door
tot
christelijke verzorging van krankzinnigen
krankzinnigen uit Zeeland, en het
het Idiotengesticht
IdiotengestichtteteLozenoord.
Lozenoord.
tot christelijke
Op het
het van
vanparkpark-en
enplantsoenaanleg
plantsoenaanleg voorziene
voorziene terrein,
terrein, in
ingrootte
groottewisselend
wisselendvan
van 5o
50 tot
tot
200 H.A.,
H.A., van
van zulk
zulk een
een nieuw
nieuw gesticht
gestichtliggen
liggende
degebouwen
gebouwendusdanig
dusdanigverspreid,
verspreid,dat
dat een
een behoorbehoor50 aà 70
70 patiënpatiënlijk uitzicht
uitzicht behouden
behouden blijft.
blijft. De
Deinrichting
inrichtingvan
van de,
de,voor
voor huisvesting
huisvestingveelal
veelal van
van een
een 5o
ten
bestemde, paviljoens
paviljoens loopt
loopt eenigermate
eenigermate uiteen,
uiteen, naargelang
naargelang den
den aard
aard der
derteteverplegen
verplegen
ten bestemde,
Bij den bouw
bouw is,
is, behalve
b;:halve met
metdagdag-enenslaapverblijven,
slaapverblijven,privaten,
privaten, waschwasch-en
enbadbadpatiënten. Bij
patiënten.
gelegenheid, verder
verder rekening
rekening gehouden
gehouden met
met gelegenheid
gelegenheid tot
totbedbed-enenbadbehandeling,
badbehandeling,met
met
gelegenheid,
.aanleg
voor centrale
centrale verwarming,
verwarming, electrische
electrische verlichting
verlichting en
en waterleiding.
waterleiding. Gedachtig,
Gedachtig, dat
dat
aanleg voor
verpleging in de
de open
openlucht
luchtde
dewandeling
wandelingisisvoor
voorden
denbedlegerige,
bedlegerige,wordt
wordterermeer
meerdan
danvroeger
vroeger
<lp gerekend
gerekendzulk
zulkeene
eeneverpleging
verpleging
te kunnen
toepassen.
Waar
langzamerhandhet
hetisoleeren
isoleeren
op
te kunnen
toepassen.
Waar
langzamerhand
verdrongen wordt
wordt door
dooreene
eenemeer
meeroordeelkundige
oordeelkundigebehandeling
behandelingen
enhet
hetisolement
isolementmet
metzijne
z;ijne
verdrongen
degeneratie
verschijnselen als
als een
eenbrevet
brevetvan
vanonmacht
onmachtvoor
voordedeziekenverpleging
ziekenverplegingwordt
wordtbebedegeneratie verschijnselen
schouwd, maken
maken de cellen
cellen in
in afgelegen
afgelegen gangen
gangen plaats
plaats voor
voor de
de beter
beter onder
ondertoezicht
toezichtstaande
staande
In de
de paviljoens
paviljoensdan
danwel
welinineen
eenafzonderlijk
afzonderlijk
separeerkamers. In
meer geriefelijke afzonderings- en separeerkamers.
:zusterhuis
beschikken de
de verplegenden
verplegenden elk
elkover
overeen
een
eigenzit-slaapvertrek,
zit-slaapvertrek,terwijl
terwijl voor
voor de
de
zusterhuis beschikken
eigen
<ludere
gehuwde verplegers
verplegers woningen
woningen beschikbaar
beschikbaar zijn.
het gestichtsgestichtsoudere gehuwde
zijn. Verder
Verder worden
worden op
op het
terrein nog aangetroffen:
huishoudgebouw; een
een kerk
kerk ofofeen
een
terrein
aangetroffen: het
het administratieadministratie- zoomede
zoomede het huishoudgebouw;
gehoor- tevens
tevens ontspanningszaal;
ontspanningsz;aal; een
eenbarak
barak voor
voor besmettelijke
besmettelijke zieken;
zieken;werkplaatsen,
werkplaatsen, en
envoorts
voorts
gehoornog een
eenaantal
aantalwoningen
woningenvoor
voorde
degestichtsartsen
gestichtsartsenen
endedeoverige
overigeambtenaren,
ambtenaren,voor
voorzoover
zooverniet
niet
nog
deonmicf
onmidd~llijke
gestichtsterrein gelegenheid
voor den
den bouw
bouw van
vandie
die
in de
dellijke nabijheid
nabijheid van
van het gestichtsterrein
gelegenheid voor
woningen
Vele nieuwe
nieuwe gestichten
gestichten beschikken
beschikken mede
mede nog
nogover
overeene
eeneboerderij,
boerderij,eigen
eigenwaswaswoningen was. Vele
scherij, bakkerij
bakkerij en slagerij,
slagerij, en soms
soms óók
óókover
overeen
eeninstallatie
installatievoor
voorwatervoorziening
watervoorzieningen
enververlichting.

Het vorenstaande
vorenstaande samenvattend
samenvattend schenkt voorzeker
voorzeker de overtuiging,
overtuiging, dat
datinindede2525jaren,
jaren,
die achter
achter ons
ons liggen,
liggen, op
ophet
hetgebied
gebiedder
derkrankzinnigenverpleging
krankzinnigenverpleging veel
veel isis tot
totstand
standgebracht,
gebracht,
.al
moge dan
dan nog
nog velerlei
velerlei tetewenschen
wenschenoverblijven.
overblijven.
al moge
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DE PLANTENZIEKTENKUNDE
PLANTENZIEKTENKUNDE EN
EN DE
DE PLANTENZIEKTENPLANTENZIEKTENDE
KUNDIGE DIENST
DIENST
KUNDIGE
DOOR
DOOR
N. VAN
VANPOETEREN,
POETEREN, Inspecteur,
Inspecteur, Hoofd
Hoofd van
van den
den Plantenziektekundigen
PlantenziektekundigenDienst.
Dienst.
N.

D
D

Plantenziektenkundigewetenschap
wetenschap(phytopathologie)
(phytopathologie)en
envooral
vooralde
detoepassing
toepassingdaarvan
daarvan
ee Plantenziektenkundige
tuin- en
en boschbouw
zich in
de periode
periode
op de
depraktijk
praktijk van land-,
land-, tuinboschbouw hebben
hebben zich
in Nederland
Nederland in
in de
op
d
1898-1923
zeer
bijzonderemate
mateontwikkeld
ontwikkeldenenzonder
zonder
grootspraakkan
kangezeg
gezegd
van
inin
zeer
bijzondere
grootspraak
van 1898-1923
inneemt,
niet
alleen
wat
Europa
betreft,
worden,
dat
ons
land
op
dit
gebied
een
eerste
plaats
inneemt,
niet
alleen
wat
Europa
betreft,.
betrdt~
eerste
plaats
worden,
land op dit gebied een
maar zelfs
kan het
ongetwijfeldmet
met
vagelijking
Amerika kan
het ongetwijfeld
maar
zelfs een
een vl!rgelijking
vergelijkingmet
met de
de Vereenigde
Vereenigde Staten
Staten van Amerika
goed gevolg
gevolg doorstaan.
doorstaan.
goed
landloopt
De geschiedenis
geschiedenisvan
van de
dephytopathologie
phytopathologieininons
onsland
looptparallel
parallelmet
metde
deontwikkeling
ontwikkeling
De
n
drie instellingen,
opdit
ditgebied
gebiedwerkzaam
hierachtereenvolgens
besproken
instellingen,die
dieop
werkzaamzijn
zijnen
endie
diehier
achtereenvolgensbesproke
van de drie
worden.
zullen worden.
.

.

".
1. Het
HetPhytopathologisch
Phytopathologisch Laboratorium
Laboratorium „Willie
"Willie Commelin
Commelin
Comme1in Scholten
Scholten".
I.
was de
eerste op
dit gebied
in Nederland
en heeft
heeft haar
Deze instelling
instellingwas
de eerste
op dit
gebied in
Nederlanden
haar ontstaan te danken
danken
Deze
tenschap en de bevordering
initiatief.
bevordering
aan het particulier initiatief,
van de bestrijding
bestrijdingvan
van planAanleiding tot
de
planAanleiding
tot de
tenziekten,
door
het
geven
was
de
wensch
geven
oprichting
tenziekten,
door
oprichting was de wensch
van
van den
den heer
heer en
en mevrouw
mevrouw
van adviezen aan
aan allen,
allen, die
die
van
daarom
SCHOLTEN-COMMELIN te
te
daarom vroegen.
vroegen.
Tot directeur
na gedirecteur van
Tot
van
Amsterdam,
nageAmsterdam, om
om de
de nagedeze
instelling
werd
bebedachtenis
van
hun
vroeg
deze
instelling
werd
dachtenis van hun vroeg
Bos,
RITZEMA
noemd
Dr.
J.
gestorven
zoon WILLIE
WILLIE te
te
noemd
]. RITZEMA
gestorven zoon
toenmaals leeraar
leeraar aan
aan de
eeren. Het
Het laboratorium
laboratorium had
toenmaals
de
Rijkslandbouwschool te
ten doel, het
onderzoek van
Rijkslandbouwschool
te
het onderzoek
van
die
zich
reeds
plantenziekten
(waaronder
Wageningen,
plantenziekten (waaronder
van 1869
hier tevens verstaan worden
van
1869 af met
met de
de studie
studie
van schadelijke insekten en
planten schadelijke
en
de voor planten
schadelijke
van
plantenziekten had
had bezig
dieren)
bevorderen, terterplantenziekten
bezig
dieren) te bevorderen,
gehouden en
en die
wijl
het ook
ook werkzaam
werkzaam was
was Phytopathologisch Laboratorium "Willie
.,Willie
die van
van dien
dien
wijl het
„Willie gehouden
tijd
af
reeds
geheel
belangealn
Baarn. tijd
a:m
populariseering der
der Commelin Scholten",
Javalaan 4,
4, Baarn.
belangeScholten", Javalaan
aan de populariseering
loos landplantenziektenkundige weloos
land- en
entuinbouwers
tuinbouwers
Het
voorlichting verstrekt
verstrekt had
had op
laboratorium
voorlichting
op dit
ditgebied.
gebied.Het
laboratoriumwerd
werdgesticht
gestichtinin1896
1896en
enwas
was
gl!vestigd
gevestigd
belangrijk toe
omtrent vele
vele der
der
gevestigd te
te Amsterdam.
Amsterdam. Het
Het heeft
heeft er
er belangrijk
toe bijgedragen,
bijgedragen, de
de kennis omtrent
voor
plantenziekten tete vermeerderen
onze kulturen
kulturen belangrijke
belangrijke plantenziekten
vermeerderen en
en vele
vele adviezen
adviezen over
over bebevoor onze
strijding
zijn erdoor
erdoor verspreid.
verspreid.
strijding van
van ziekten zijn
Na het aftreden
Bos
directeur
1906
(zieblz.
blz.602),
6o2),werd
werd het
RITZEMA Bos
alsals
directeur
in in
1906
(zie
Na
aftreden van
van Prof. RITZEMA
directoraat opgedragen
Dr.Dr.
JOHANNA
(zieblz.
blz.183),
183), die
die ook thans nog
directoraat
opgedragenaan
aanMej.
Mej.
]OHANNA
JOHAN NAWESTERDIJK
WESTERDI]K (zie
nog
hetwerkterrein
werkterreinvan
vanhethet
de leiding
leiding heeft.
laboratorium
de
heeft. Na 1906
1906 evenwel
evenwel isishet
laboratoriumininhoofdzaak
hoofdzaak
601
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b~p~rkt
hetonderzoek
onderzoek van
vannieuwe
nieuweofofonvoldoende
onvoldoendebekende
bekendeplantenziekten,
b~p.!rkt geworden
geworden tot
tot het
plantenziekten,
beperkt
in mycologische
terwijl het
het thans
thans ook
ook vrijwel uitsluitend in
mycologischerichting
richting(van
(vanschimmels
schimmelsen
enbacteriën)
bacteriën)
terwijl
werkt.
In
1921
werd
het
verplaatst
naar
Baarn.
werkt. In 1921 werd het verplaatst naar Baarn.

2. Het
Het Instituut
Instituut voor
voor Phytopathologie.
Phytop"athologie.
Phytop~athologie.
2.

D(:ze
D<!ze instelling
instellingisisgeheel
geheelals
alseen
eenvoortzetting
voortzettingenenuitbreiding
uitbreidingtetebeschouwen
beschouwenvan
vandedewerkwerkDeze
ZHmh~d~n,die
1906
Laboratorium
zumh!den,
dietottot
W. COMMELIN
SCHOLTEN waren opgedragen.
opgedragen.
zaamheden,
1906
aanaan
hethet
Laboratorium
W. COMMELIN
SCHOLTEN
1906 meende
meende nl.
ni.
nl. de
deRegeering
Regeeringdat
dathet
hetnoodig
noodigwas,
was,van
vanRijkswege
Rijkswegehet
hetonderzoek
onderzoek
In 1906
plantenziekten ter
hand te nemen
nemen en
en werd
werd voor
voor dit
dit doel
doel aan
aan de
deRijks
Rijks Hoogere
Hoogere Land-,
Land-,
van plantenziekten
ter hand
Tuin- en
enBB:>3chbouw3chool
B:)3chbJuw3chool
Wageningen
Wag(:ningen een
een instelling
instellingverbonden,
verbonden,die
dieden
dennaam
naamkreeg
kreegvan
van
TuinDschbouwschool te Wageningen
getuigen.
Instituut voor
voor PhytopathoPhytopathogetuigen.
Instituut
Prof.
J. RITZENIA
Vele tot
tot dusver
dusver onbeonbe10gie. Deze
D~ze instelling
instelling had
had dedeProf. Dr.
Dr. J.
RITZEMA Bos.
Bos.
on beVele
logie.
kende of onvoldoende
taak als
als het
het hierboven
hierboven
bekende
onvoldoende bekende
zelfde taak
ziekten
zocht
genoemdeLaboratorium
ziekten werden
werden onder
onderzocht
Laboratoriummaar
maar
genoemde
en bestrijdingsmiddelen
alsRijksinstelling,
kon zich,
zich, als
Rijksinstelling,
bestrijdingsmiddelen daardaarkon
tegen
tegen beproefd,
ontwikkelen, zoodat
zoodat
zood at
beproefd, terwijl
terwijl het
het
krachtiger ontwikkelen,
voorlichtingswerk
ten
behoeve
behoeve
ten
in eenige
jaren
personeel in
eenige jaren
het personeel
van de praktijk zich aanzienlijk
aanzienlijk
tot 99personen
personen toenam.
toenam.
van 44 tot
uitbreidde.
uitbreidde.
Van 1906-1920
1906-1920 was
was Prof.
Prof.
Van
Evenwel
bleek weldra
Evenwel bleek
weldra
RITZEMA Bos
aan
RITZEMA
Bosals
als directeur
directeur aan
dat,
met
het
toenemen
Instituut verbonden,
verbonden, terterdat, met het toenemen van
van
het Instituut
wijl deze
functie thans
advieswerk2;aamheid, de
deze functie
thans wordt
wordt
deze advieswerkzaamheid,
advieswerkzaamheid,
de
wijl
waargenomen door
Prof.
andere werkzaamheid, het ononwaargenomen
door Prof.
derzoek
QUANJER.
heeft
derzoek van
van nieuwe
nieuwe ziekten,
ziekten,
QUANJER.Het
HetInstituut
Instituut heeft
belemmerd
werd. Onderzoek
~'J.<~
veel nuttig
nuttigwerk
werk verricht,
verricht,
zeer veel
~
belemmerd werd.
Onderzoek
/rJ,.·J,.~~
::.-.-----toch eischt
eischt concentratie,
concentratie, terterwaarvan
de jaarverslagen
jaarverslagen en
en
/ ~
waarvan de
wijl het
gestichte TijdTijd-~--_.... wijl
juistdan
dan
het
in 1896
1896 gestichte
het advieswerk
advieswerkjuist
het in
het meest
schrift
overPlantenziekten
Plantenziekten
het
meest nuttig
nuttig is, als
als het
het
schrift over
b~handelt,
zoogroot
grootmogelijk
mogelijkis.
Aaneen
samenkoppelingvan
vanmeer
meer
onderwerpen, dat
hetbehandelt,
aantal
onderwerpw,
dathet
b.!handelt,zoo
mogelijkis.is.Aan
eensamenkoppeling
aantal onderwerpen,
diepgaand onderzoek
onderzoek en advieswerk
diepgaand
advieswerk bleken
bleken daardoor
daardoor bijzondere
bijzondere moeilijkheden
moeilijkheden verbonden
verbonden tete
zijn. Het
H:.t
ookzeer
begrijpelijk dat,
toen in
in de
de jaren
jaren 1912-1918
eenderde
derdeinstelling
instellingop
op
H?t isisdan
danook
zeerbegrijpelijk
dat, toen
tow
1912-1918een
het gebied
het
Dienst, zich
h~t
gebied der
derplantenziekten,
plantenziekten, dedePlantenziektenkundige
Plantenziektenkundige Dienst,
zich zeer
zeer krachtig
krachtig ging
ging
ontwikkelen,
1919 de
deadviestaak
adviestaak van
van het
hetInstituut
naarden
denDienst
Dienstwerd
werdovergebracht,
overgebracht,
ontwikkelen, in 1919
Instituutnaar
Instituut zich
zich geheel
geheelop
ophet
hetonderzoek
onderzoekging
gingconcentreeren.
concentreeren.
h~t Instituut
terwijl
terwijl het
r
De
Plantenz'iektenkundige
Dienst.
3. DeP
iektenkundige
1 a n ten Z' ie
kt enk u n di. ge Dienst.
Die n s t.
De Plantenz
N
Naast
aast de
heeft de
de Plantenziektenkundige
Plantenziektenkundige Dienst
Dienst
Naast
de beide hierbovengenoemde instellingen heeft
Dit was
was mogelijk
mogelijk
totgrooten
gelegenheid gevonden
gevonden zich
zich te
te ontwikkelen
ontwikkelenen
entot
grootenomvang
omvangLe
te geraken. Dit
door de
de toeneming
toeneming van
zoowe1
van eischen, die het
het buitenland
buitenland bij
bij den
den invoer
invoer van
van landen tuintuinzoowel door
land- en
bouwproducten,
(waarvan
groote
hoeveelheden
uit
ons
land
betrokken
worden)
ging
stellen,
bouwproducten, (waarvan groote hoeveelheden
ons land betrokken worden) ging stellen,
als
de ontwikkeling,
ontwikkeling, die
die speciaal
speciaal het
hetvoorlichtingswerk
voorlichtingswerkop
opplantenziektenkundig
plantenziektenkundiggebied
gebied
als door de
land verkregen
in
verkregen heeft.
heeft.
in ons land
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Plantenûektenkundige Dienst (voor
(vóór 1921
Ig2I Phytopathologische
Phytopathologische dienst geheeten,
geheeten, en
en
De Plantenziektenkundige
voor het vervolg hier eenvoudig Dienst
Dienst genoemd,
genoemd,tegenover
tegenoverde
deandere
andereWageningsche
Wageningscheinstelling
instelling
ni. het
het Instituut
Instituut voor
voorPhytopathologie,
Phytopathologie, hier
hierverder
verderkortheidshalve
kortheidshalve „Instituut"
"Instituut" genoemd)
genoemd) isis
nl.
reeds in 1899
I899 ingesteld,
ingesteld, toen
toengebleken
geblekenwas,
was,dat
datonze
onzeuitvoer
uitvoervan
vanboomen
boomenenenheesters
heestersnaar
naardede
Vereenigde Staten
Staten van
van Amerika
Amerika vergemakkelijkt
vergemakkelijkt werd, indien
indien de
de zendingen
zendingenvergezeld
vergezeldwaren
waren
Vereenigde
dat de
de inhoud
inhoud(boomen
(boomenen
enheesters)
heesters)vrij
vrijwas
wasvan
vaninsekinsekvan een verklaring van
van een deskundige, dat
ten en plantenziekten.
plantenÛekten. Immers
Immers vooral
vooral in de
de goer
goer jaren
jaren heeft
heeft zich
zicheen
eeninsect,
insect,de
dezgn.
zgn.San-José
San-José
Schildluis,
Amerika zeer sterk
sterk verbreid
verbreid en aldaar
aldaar zeer
schade aangericht
aangericht in boomboomSchildluis, in Amerika
zeer veel schade
gaarden.Daar
heesters naar
naar allerlei
allerlei nieuwe
nieuweplaatsen
plaatsen
gaarden.
Daargebleken
geblekenwas,
was,dat
datdit
dit insect
insect op
op boomen en heesters
was
overgebracht, ging men
men de
de voorkeur
voorkeur geven
gevenaan
aanplanten,
planten,waarvan
waarvan door
door een
eendeskundige
deskundige
was overgebracht,
vc!rklaard
ûj vrij
vrij waren
waren van
van die
diegevaarlijke
gevaarlijke schildluis.
schildluis.
verklaard was,
was, dat zij
Aangezien dit insekt in ons
ons land
land niet
nietvoorkwam,
voorkwam, was het in
in die
die jaren
jaren nogal
nogal eenvoudig,
eenvoudig,
een zoodanige
zoodanige verklaring
verklaring te geven
geven en
en doordat
doordat ook
ook overigens
overigens de
degezondheidstoestand
gezondheidstoestand van
vande
de
gewassen op
opdedeNederlandsche
Nederlandschekweekerijen
kweekerijenvrij
vrijgoed
goedwas,
was,kreeg
kreeghet
hetNederlandsche
Nederlandschecertificaat
certificaat
bij de Amerikaansche
Amerikaansche afnemers een goeden
goedennaam,
naam, zonder
zonder dat
datdaarvoor
daarvoor veel
veelgedaan
gedaan behoefde
behoefde
bij
te worden.
M~t het
Certificaten was
Directeur van
van het
hetPhytopathoPhytopatho1W,t
het afgeven
afgeven dezer Certificaten
was eerst belast de Directeur
logisch Laboratorium
Laboratorium WILLIE C0MMELIN
COMMELIN SCHOLTEN
SCHOLTEN te Amsterdam,
Amsterdam, na
na 1906
I906 de
de Directeur
Directeur
van
Instituut voor Phytopathologie
Phytopathologie te
Wageningen, die
als Hoofd van den
den Dienst
Dienst
van het Instituut
te Wageningen,
die tevens als
fungeerde.
Dienstwerkte
werkte in
indien
dientijd
tijdechter
echtervrijwel
vrijweluitsluitend
uitsluitendadministratief;
administratief; af
af en
entoe
toe
fungeerde. De Dienst
kweekerijen bezocht
bezocht en
en bestrijdingsmiddelen
bestrijdingsmiddelenaangegeven
aangegeventegen
tegenaldaar
aldaaraanwezige
aanweûge
werden wel kweekerijen
ziekten en insekten
insekten (die,
(die,hoe
hoegoed
goedde
degezondheidstoestand
gezondheidstoestandder
dergewassen
gewassenininhet
hetalgemeen
algemeenwas,
was,
derzaak
zaaknooit
nooitontbraken),
ontbraken),maar
maarop
opden
dengezondheidstoestand
gezondheidstoestandder
dergewassen,
gewassen,die
die
den aard
aard der
uit den
met het
het Certificaat
Certificaat verzonden
verzonden werden,
werden, werd
werd geen
geen controle
controle uitgeoefend.
uitgeoefend.
Het is
is duidelijk,
duidelijk, dat
dat op
op den
denduur
duurdeze
dezezeer
zeereenvoudige
eenvoudigehandelwijze
handelwijzeniet
nietbestendigd
bestendigd
De uitvoer
uitvoer nam
nam toe;
toe;het
hettoezicht
toezichtininAmerika
Amerikawerd
werdscherper.
scherper.Men
Menlette
letteniet
nietmeer
meer
kon worden. De
ûekten, die
diehier
hiertetelande
lande
op San-José
San-José schildluis
schildluis en
enenkele
enkele typische
typischeAmerikaansche
Amerikaansche ziekten,
uitsluitend op
voorkwamen, maar
maar ging ook
ook zijn
zijn aandacht
aandacht wijden
wijden aan
aan de
de insekten
insektenen
enziekten,
ziekten,waarvan
waarvan
niet voorkwamen,
gewassen toch
toch niet
niet geheel
geheel vrij
vrij bleken
bleken tetezijn.
zijn.
onze gewassen
1909 geduurd,
Toch heeft
heeft het
het tot
tot Ig09
geduurd, alvorens
alvorens deze organisatie
organisatie op beteren
beteren leest
leest werd
werd gegeschoeid.
schrijver dezes
dezesinindat
datjaar
jaarmet
metdeze
dezewerkzaamheid
werkzaamheidvoor
voorhet
heteerst
eerstkennis
kennismaakte,
maakte,
Toen schrijver
per jaar
jaar en
en was
was het
het
b.!droeg de
de uitvoer
uitvoerreeds
reedsverscheidene
verscheideneduizenden
duizenden kisten
kisten met
metplanten
planten per
bedroeg
aantal
over de
deduizend
duizendgestegen.
gestegen.Het
Hetofficieele
officieeletoezicht
toezichtop
opeen
een
aantal benoodigde
benoodigde certificaten
certificaten tot
tot over
uitvoer van
dringend een andere
andere organisatie
organisatie en deze
deze is
is dan
dan ook
ook na
na
uitvoer
van zulk
zulk een
een omvang
omvang eischte
eischte dringend
1909 opgebouwd.
I909
De periode
periode van
van 1909-1913
I909-I9I3 isnu
personeel en
en intensieve
intensievewerkwerkis nu eene van uitbreiding
uitbreiding van personeel
zaamheid op
boomkweekerijen in
Gezorgd moest
moest worden
worden dat
dat wat
watwerd
werdvoortvoortzaamheid
op de boomkweekerijen
in ons land. Gezorgd
gebracht op die kweekerijen,
kweekerijen, zoo
zoo zuiver
zuivermogelijk
mogelijkwas
wasen
endaarom
daaromvallen
vallenin
indie
dieperiode
periodeontelbare
ontelbare
brengen van
van allerlei
allerlei bespuitingen,
bespuitingen, die
die de
de
bezoeken aan
aan boomkweekerijen
boomkweekerijen en
en het
het in toepassing brengen
gewassen moesten zuiveren
zuiveren van
van aanwezige
aanwezige parasieten.
parasieten. Aangezien
Aangeziende
deboomkweekers
boomkweekersbegrepen,
begrepen,
dat
hun voordeel
voordeel was,
was, hebben
hebben zij
zij het
hetkrachtig
krachtig gesteund
gesteund en
en werd
werd de
deDienst
Dienst
dat dit werk geheel in hun
daardoor
daardoor populair.
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Gebroken werd
met het
het tot
tot1909
1909
I909gevolgde
gevolgdesysteem
systeemvan
vanafgifte
afgiftevan
vancertificaten
certificaten
Gebroken
werd toen met
afgegeven, nadat
controle. De
De verklaringen
verklaringen werden
werden nu
nu eerst
eerst afgegeven,
nadat door
door een
een inspectie
inspectie
zonder eenige controle.
gebleken, dat
dat de
de uit
uittetevoeren
voerenplanten
plantenvoldoende
voldoendevrij
vrijwaren
warenvan
vanplantenparasieten.
plantenparasieten.Voor
Voor
was gebleken,
werk werden op verschillende
verschillende plaatsen
plaatsen controleurs aangesteld, die 's
's winters
winters de
de zendingen
zendingen
dit werk
zomers de
dekweekerijen
regelden.
de bestrijding
bestrijding op
op de
kweekerijen regelden.
inspecteerden en 's's zomers
de daaropvolgende
daaropvolgende periode,
I913-1918
heeft de
deDienst
Dienstbewezen,
bewezen,dat
dathij
hijeen
een
In de
periode, van
van I9I3-I9I8
1913-1918 heeft
boomkweekerijen en voor
den uitvoerhandel,
uitvoerhandel,maar
maar voor
orgaan van
de boomkweekerijen
voor den
voor
orgaan
van belang niet alleen voor de
danook
ookvan
van
geheelen Nederlandschen
Nederlandschen landland- en
en tuinbouw
tuinbouw kon
kon worden
worden en
en deze
dezeperiode
periodeisisdan
den geheelen
beslissende beteekenis
beteekenis geweest
plaats, die
Dienst in
inhet
hetvervolg
vervolgzou
zouinnemen.
innemen.
beslissende
geweest voor
voor de
de plaats,
die de Dienst
Tot nu
nu toe
toe was
washij
hijslechts
slechts inspectiedienst
inspectiedienst geweest,
geweest, dus
dus met
met een
eenvrij
vrij beperkte
beperkte taak.
taak.
Tot
I9I3 evenwel
is het
het
brengen op
op de
de plaatsen,
plaatsen,
brengen
19I3
evenwel is
Van af 1913
personeel, dat in den winwin- I~----~"
waar die noodig
noodig was.
was. En
En
waar
• I
geschiedde op
op de
de volvoldit geschiedde
ter de
de uit
uittetevoeren
voeren planplan.: ... :.:.. :
ter
inspecteerde en
endat,
dat,na
gende wijze.
wijze. Als
Als onde
ondergende
rten inspecteerde
na
jaar hard
hard werken,
werken, aan
aan
werp werd
werd genomen
genomen een
een
werp
4 jaar
boomkweekers had
had gegeziekte, die
veel schade
schade
ziekte,
die veel
de boomkweekers
bestrijveroorzaakte en waartegen
leerd, wat
veroorzaakte
wat zij
zijter
terbestrijleerd,
van ziekten
ziekten en insecinsec..
een zeer werkzaam be-enzrwkambding van
strijdingsmiddel
bestond.
strijdingsmiddel bestond.
moesten doen,
doen, gebruikt
gebruikt
ten moesten
nu over
over het
het
voor een op
op geheel
geheel nieuwe
nieuwe
Eerst werd
werd nu
Eerst
geheele
georganiseerd voorvoorgeheeIe land
land gezocht,
gezocht, waar
waar
wijze georganiseerd
lichtingswerk. Het
Het InstiInsti.,...
die plaag
plaag voorkwam
voorkwam en
en
die
lichtingswerk.
zich bij
daarna
werd door
door lezingen,
lezingen,
tuut had
had zich
bij zijn
zijn
daarna werd
tuut
brochures,
brochures, voorbeelden
voorbeeld€: n
adviesgeven steeds
steeds beperkt
beperkt
..
voorbeelden
adviesgeven
enz. gezorgd,
dat de zoo
hen, die om
om raad
raadvroevroe..~
enz.
gezorgd, dat
zoo
tot hen,
Dienst ging
ging echter
.. .
noodige bestrijding
bestrijding op de
de
noodige
gen. De Dienst
nu werken
werken onder hen,
hen, die
~..J juiste wijze
plaatsen
wijze op die plaatsen
werd uitgevoerd.
uitgevoerd. Het sucgeen raad
raad vroegen,
vroegen, maar Overzichtskaart van
de organisatie van
werd
sucvan de
geen
dienst
in
den plantenziektenkundigen
plantenziektenkundigen
ces
bleef niet
niet uit
uit en
en na
na
die dezen
dezen daarom
daarom nog niet den
ces bleef
Nederland.
minder
Hij
eenige
jaren doorwerken
doorwerken
behoefden. Hij
eenige jaren
minder behoefden.
nu de
de kennis
kennis
op dezelfde plaatsen
plaatsen werd
werd
ging
dus nu
ging dus
vaak
een schitterende
schitterende uitkomst
verkregen. Dit zij
zij hier
hier met
met een
een voorbeeld
voorbeeld toegelicht.
toegelicht. Tegen
Tegen
uitkomst verkregen.
vaak een
van koolplanten
koolplanten door
door vreterij
van vlieglarven
vlieglarven aan
aande
dewortels
reedssedert
sedert
het wegvallen
wegvallen van
vreterij van
wortelswas
wasreeds
jaren een goed
de
Dienst de
goed middel
middel bekend,
bekend, maar
maar dit
jaren
dit werd
werd nergens
nergenstoegepast.
toegepast.Toen
Toen heeft
heeft de Dienst
plaatsen
opgezocht, die
koolvlieglarven het
die door
door deze
deze koolvlieglarven
geteisterd werden
en heeft
heeft
plaatsen opgezocht,
het meest
meest geteisterd
werden en
Het resultaat
resultaat was, dat
jaar 5000
koolkragen (het bebedaar
proefvelden aangelegd.
aangelegd. Het
daar proefvelden
dat het
het eerste
eerste jaar
5000 koolkragen
strijdingsmiddel)
er 40000.
40000.
strijdingsmiddel)om
omdedeplanten
plantenwerden
werdengelegd.
gelegd.Het
Hetvolgend
volgendjaar
jaarwaren
waren dit
dit er
Daarna
200.000, 800.000
800.000 en
en 1.800.000
1.800.000 (dit
(dit was
was inin1922).
1922)
I922)..Nu
Nuisisdedekoolkraag
koolkraag het
Daarna resp.
resp. 2oo.000,
bekende
bestrijdingsmiddel tegen de
de koolvliegmaden!
koolvliegmaden!
bekende bestrijdingsmiddel
Deze propagandamethode
propagandamethode werd achtereenvolgens tegen verschillende
en plagen
plagen
verschillende ziekten
ziekten en
Toen nu
nu dus
dus de
deDienst
Diensteen
eenzoo
zoouitnemend
uitnemendorgaan
orgaanbleek
bleektetezijn,
zijn,
toegepast en steeds met succes.
succes. Toen
en de
de samenkoppeling
samenkoppeling van
van onderzoek
onderzoeken
enadvieswerk
advieswerk voor
voor het
het
om ook adviseerend
adviseerend op te treden en
Juli 1919
1919
I919 het
hetadvieswerk
advieswerk van
van het
hetInstituut
Instituutnaar
naar
Instituut
bezwaarlijker werd,
Instituut steeds bezwaarlijker
werd, is
is op 1I Juli
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Dienst overgebracht
overgebracht en werd
werd de
de aldus
aldus uitgebreide
uitgebreide dienst
dienstonder
onderleiding
leidingvan
vanschrijver
schrijver
den Dienst
da;es gesteld.
gesteld. Sinds
Sindsdien
diendatum
datumisisde
detoestand
toestanddus
duszoodanig,
zoodanig,dat
dathet
hetInstituut
Instituutzich
zichbezighoudt
bezighoudt
dezes
het onderzoek van
van plantenziekten
plantenziekten en dat
dat aan
aan den
denDienst
Dienstzoowel
zoowel de
de adviestaak, met alle
alle
met het
daarmede samenhangen,
samenhangen, als
als de
de inspectie
inspectie van planten enz.
enz. die
die uitgevoerd
uitgevoerd
werkzaamheden die daarmede
de verdere
verdere bemoeiingen
bemoeiingen met
met den
den handel
handel zijn
zijn opgedragen.
opgedragen. In
Inhet
hetbuitenland
buitenland
zullen worden en de
deze ontwikkeling
ontwikkeling zeer de
de aandacht
aandacht getrokken
getrokken en
ende
deNederlandsche
Nederlandscheorganisatie
organisatieheeft
heeft
heeft deze
dlar ook
ook al meermalen
meermalen als
als voorbeeld gediend. Na
Na 1919
1919 is vooral de inspectie
taak van den
den Dienst
Dienst
inspectietaak
daar
to~genomen, doordat
doordat het
het aantal
aantal landen,
landen,dat
datalleen
alleen planten,
planten,bloembollen,
bloembollen,aardappelen,
aardappelen,vruchten
vruchten
toegenomen,
zaden wil
wil ontvangen,
ontvangen, als
als de
dezending
zendingvergezeld
vergezeldisisvan
vaneen
eengezondheidsverklaring,
gezondheidsverklaring,steeds
steeds
en zaden
wordt.
grooter wordt.
Voor de uitvoering
uitvoering van
van alle
alle werkzaamheden
werkzaamheden beschikt
beschikt de Dienst
Dienst thans
thans over
over een
eenvast
vast
Voor
52 personen. Het
Hethoofdbureau
hoofdbureauisisgevestigd
gevestigdteteWageningen,
Wageningen,terwijl
terwijl2727ambteambtepersoneel van 52
op andere
andere plaatsen
plaatsen in
in het
hetland
landwerkzaam
werkzaam zijn.
zijn.
naren op
Daarenboven beschikt
Dienst nog
nog over
over de
demedewerking
medewerking van
vaneen
eeni8o-tal
180-tal
Daarenboven
beschikt de
de Dienst
correspondenten, landbouwers,
landbouwers, tuinbouwers
tuinbouwers of landland- of
oftuinbouwonderwijzers,
tuinbouwonderwijzers, over
overhet
het
correspondenten,
geheele land verspreid.
verspreid.
geheele
"Mededeelingen"en
en„Vlug"VlugVoor verspreiding van kennis over plantenziekten worden ,,Mededeelingen"
uitgegeven, waarvan
waarvan er
eronderscheidelijk
onderscheidelijkreeds
reeds 31 en 39
39 verschenen
verschenen zijn.
zijn.
schriften" uitgegeven,
belang moet
moet ook
ook nog
noggeacht
geachtworden
wordende
deornithologische
ornithologische(vogelkundige)
(vogelkundige)
Van bijzonder belang
houdt met
methet
hetonderzoek
onderzoeknaar
naarden
denvogelstand
vogelstanden
ende
defactoren,
factoren,waarvan
waarvan
afdeeling, die zich bezig houdt
toe- en
en afname
afnamedaarvan
daarvanafhankelijk
afhankelijkis,
is,zoomede
zoomede met
metpropaganda
propagandavoor
voorhet
hetvermeerderen
vermeerderen
de toevogels door het
het ophangen
ophangen van
van nestkasten.
nestkasten.
van nuttige vogels
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OVERZEESCHE DEELEN
DEELEN DES
DES RIJKS; NEDERLANDSCHE
DE OVERZEESCHE
KOLONIËN IN
IN DEN
DEN VREEMDE.
KOLONIË.N

NEDERLANDSCH-INDIË
1923 Î)i)
NEDERLANDSCH-INDIË 18981898-1923íj
NEDERLANDseR-INDIË
DOOR
DOO R

DR. J.
J. C.
DR.
C. KONINGSBERGER,
KONINGSBERGER, Oud-Voorzitter
van den
denVolksraad
Volksraadvan
van
Nederiandsch-Indiii.
Nederlandsch-Indi~.
Oud-Voorzitter van
Nederlandsch-Indië.

I.I.
Algemeen
Algemeen Overzicht.
O verzicht.

M
M

enige
"Wilhelmina-boom", in de
de eerste
eerste dagen
dagen van
van September
September1898
I8g8op
opJava
Javaen
enelders
elders
enige „Wilhelmina-boom",
in
het verre
verre Oosten
Oostengeplant,
geplant,kan
kanin in
zijn
tropisch-weligengroei
groeitot
totzinnebeeld
zinnebeeld
in het
zijn
tropisch-weligen
strekken
ontwikkeling, in de
de sedert
sedertverloopen
verloopen jaren,
jaren, van het
het land,
land, dat
dat
strekken van
van de
de snelle ontwikkeling,

Java's
Java's Eerste
Eerste Punt.
Punt.
(Uit
Dr. J.
(Uit de
de verzameling
verzameling van
van Dr.
J. C.
C. KONINGSBERGER).
KONINGSBI!RGER).

beschikbaarsteJling voor
i)
beschikbaarstelling
handteekeningen
I) DeDe
beschikbaarstelling
voorreproductie
reproductie van
vandedeportretten
portrettenen en
handteekeningender
der Ir.Inlandsche Vorsten
Vorsten en
enZelfbestuurders
Zelfbestuurdersdankt
danktdedeRedactie
Redactieaan
aandedewelwillende
welwillendetusschenkomst,
tusschenkomst,haar
haarverleend
verleend
landsche
D . FOCK
door
hethet
portret
vanvan
denden
Gouverneur-Generaal
D. FOCK
ziezie
blz.
I rlIg.
g.
door het
het Ministerie
Ministerievan
van Koloniën.
Koloniën.Voor
Voor
portret
Gouverneur-Generaal
D.
blz.

oog
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hem voortbracht.
voortbracht. De geschiedenis
geschiedenisdier
dierjaren
jaren is,
is,voor
voor Nederlandsch-Indië,
Nederlandsch-Indië,een
eenaaneenschakeling
aaneenschakeling
hem
verschijnselen van
gebied van
van geest
geesten
envan
van
van verschijnselen
van
van ontwaking,
ontwaking,opleving
oplevingen
engroei
groeiop
op nagenoeg
nagenoeg elk gebied
stof, verschijnselen,
verschijnselen, welker
welker aantal
aantal toeneemt,
toeneemt, naarmate
naarmate men
men het
het heden
hedennadert.
nadert.
stof,
volk,
Het isis
volk, éénheid
éénheid
Het
Luitenant-Generaal
VANHEUTSZ.
.HEUTSZ.
nant-Generaal JJ.. B.B.VAN
Luite
van
gemakvan denken,
denken,
geen gemakéénheid
kelijke zaak,
zaak,
éénheid van
van
kelijke
belangen,
de
de
zich voor
voor een
een
zich
groei van
land als Indië
van een
Indië
een
land
ondeelbaar
voorstelondeelbaar
een voorstelorganisme,
ling te
te maken
maken
organisme,
ling
waarvan
waarvan alle
alle
van het driedriedeelen
bedeelen beproces,
ledig proces,
lang
hebben
gelang hebben
daar juist gebij
Men
bij het
het welwelnoemd. Men
zijn
van
het
wel
zijn
van
het
pleegt
pleegt wel
ge
heel.
Hier,
een ververgeheel. Hier,
eens een
in Indië,
gelijking te
te
Indië, tot
tot
gelijking
vóór
maken met
met
korten
vóór korten
maken
tijd weinig
Japan, welks
welks
weinig of
of
Japan,
niets
van
dat
jongste
opdat
van
jongste opalles; heteroheterogrookomst, groogeniteit
geniteit als
ter dan
dan alle
alle
als
ter
schering,
vroegere,onvroegere,
ondivergentie
geveerin
geveer in hetals
tijdals inslag.
inslag.
zelfde tijdEen aantal
valt.
Een
aantal
perk
die
oorspronkeMaar
lijke volken,
vergelijking
lijke
volken,
waarvan engeeft niet het
waarvan
kele nauwekele
nauwejuiste inzicht,
lijks het
be
treft
geen
lijks
het betreft geen
doel,
staan der an--sta nderanbrengt
doel, brengt
dere kenden,
dingen
bij
dere
slechts bijelkaar, die
slechts
bijniet
van deeengehouden
niet van
1Ieoeblkbau!te11lng
JIeoehlkbAaJoi.1IIng
~OOT
lIeTT<uw
llr.'UIlEN-VAN
Br.uREN-VAN HEtlTII8
mmTSl
tot een staatzelfde
soort
door ~!.m:Q"
Merrcnw VAN
VAN BM:MEN—VAN
HE'UT8S
zelfde soort
Be echtibanntelling ~oor
kundig gezijn.
Ginds,
-----h
~
kundig
gezijn. Ginds,
~.I.
y.
~;
in
~,'.
]é
~.
heel
door
Japan,
heel
door
de
in Japan,
leiding van
éénheid
van
leiding
van
éénheid van
een,
van huis
huis uit
uit vreemden
vreemden stam,
zich eerst
eerstinindedelatere
laterejaren
jaren bewust
bewust werd
werd van
van de
de
stam, die zich
een, van
hooge
door die
die leiding
leiding opgelegd;
opgelegd; veelheid
veelheidvan
vanopvatting
levensbeschouwing,
opvattingenenlevensbeschouwing,
hooge roeping,
roeping, door
waarin
plaats werd
werd ingeruimd
ingeruimd aan
aan het
het streven
streven naar
naaronderling
onderling
waarin eerst
eerst kortelings
kortelings een
een plaats
begrijpen
grootstdenkbare
denkbareverscheidenheid
wederzijdsch waardeeren;
waardeeren; bij
alles de
degrootst
verscheidenheid
begrijpen en
en wederzijdsch
bij dat alles
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6 10

wat als
als bijzonder
bij~onder en
en algemeen
algemeen belang
belangwerd
werdbeschouwd
beschouwden
endaartoe
daartoedienstig
dienstigwerd
werdgeoordeeld.
geoordeeld.
in wat
groei derhalve,
derhalve, niet
nietvan
vanéén
éénorganisme,
organisme,maar
maarvan
vaneen
eenverwarrend
verwarrend samenstel,
samenstel,waarin
waarin een
een
De groei
haJ;monie der deelen nog
nog verre
verre was
was te
te zoeken,
~oeken, maar
maar toch
toch -- omvangrijke,
omvangrijke,maar
maartegetegeonderlinge harmonie
lijk dankbare
dankbare en
met
bewustheideneninin
toenemendeovereenstemming
overeenstemmingtot
tot
lijk
en verheven
verheventaak
taak- met
bewustheid
toenemende
werd gesteld.
gesteld.
einddoel werd
25jaar
jaarloopt
loopt4.. is met
De voornaamste
voornaamste draad,
draad, die
die doorindië's
door Indië'sgeschiedenis
geschiedenisvan
vandedelaatste
laatste25
De
volkomen overeenstemming.
overeenstemming. Zal
Zal Indië in de
de toekomst
toekomst in
in 's'swerelds
wereldsbestel
besteldede
dat einddoel in volkomen
waarop het aanspraak
aanspraak kan
ligging, zijn
zijn
belangrijke plaats innemen, waarop
kan maken
maken door
door zijn
zijn uitnemende
uitnemende ligging,
omvangrijke natuurlijke
veelbelovendebevolking,
bevolking,
omvangrijke
natuurlijke rijkdommen
rijkdommen en
en zijn
zijn talrijke,
talrijke, in
in menig opzicht veelbelovende
het een
een onafwijsbare
onafwijsbare eisch,
eisch, dat
dat het
hetnaar
naar buiten
buiten niet
nietalleen
alleenals
alséénheid
éénheidzal
zalkunnen
kunnenoptreoptredan is het
wasen
enisishet
hetstreven
strevender
derlaatste
laatstejaren
jaren
maar dat die
die éénheid
éénheid ook
ookinnerlijk
innerlijk bestaat.
bestaat. Dáárop
Dááropwas
den, maar
de allereerste
allereerste plaats
plaats gericht.
moeielijk op te lossen
lossen vraag
vraag was slechts, hoe die
die éénheid
éénheidtete
in de
gericht. De moeielijk
Indië spontaan,
spontaan, uit
uit eigen
eigen kring,
kring, de
de elementen
elementendaartoe
daartoe zou
~ou kunnen
kunnen leveren,
leveren,moest
moestals
als
bereiken. Dat Indië
uitgesloten worden
worden beschouwd;
beschouwd;de
deinspireerende
inspireerendeen
enorganiseerende
organiseerendekracht
krachtmoest
moestvan
vanandere
anderezijde
zijde
uitgesloten
~ou die
die zijde
zijde anders
anders kunnen
kunnenzijn
zijndan
danhet
hetkleine
kleineNederland,
Nederland,dat
datsinds
sindseeuwen
eeuwen
komen. En welke zou
de~e landen
landen een
een rol
rol had
hadgespeeld,
gespeeld,die,
die,aanvankelijk
aanvankelijk kwalijk
kwalijk anders
anders dan als die
die van
van ververvoor deze
den loop
loop der
dertijden
tijdentot
totdie
dievan
vanvoogd,
voogd,daarna
daarnavan
vanouderen
ouderenbroeder
broeder
overaar aan
overaar
aan te
te duiden,
duiden, in den
verzacht?
was verzacht?
alleen een
een mogelijkheid,
mogelijkheid, maar
maar tegelijk
tegelijk een
een plicht,
plicht, welker
welker vervulling
vervullingdes
destete
Hier lag niet alleen
moeielijker was,
inzicht, dat
dat zijn
zijn
moeielijker
was, omdat
omdat het voorwerp ervan nog verre verwijderd was van het inzicht,
vervulling evenwijdig
evenwijdig ging.
ging.Hier
Hiertete hebben
hebbendóórgezet,
d66rgezet,tot
totingaan
ingaantetehebben
hebben
eigen belang met die vervulling
aan~ienlijkdeel
deelte te
hebbenbereikt,
bereikt,strekt
strektden
denNederNederhet gestelde
gesteldedoel
doelvoor
vooreen
eenaanzienlijk
gedwongen en het
hebben
landschen naam
eere, maar
maar stemt
stemt tevens
tevens tot
toterkentelijkheid
erkentelijkheid aan
aan den
denman,
man,ininwien
wiendie
die
landschen
naam tot eere,
belichaamd,
Gouv.-Gen.
VAN
HEuTsz. Deze is
naam in
in Indië
Indiëgedurende
gedurende
jaren
naam
velevele
jaren
waswas
belichaamd,
denden
Gouv.-Gen.
VAN
HEUTSZ.
vooral geweest, die
dievoor
voordedeéénheid
éénheidvan
vanIndië
Indiëdedegrondslagen
grondslagenheeft
heeftgelegd,
gelegd,die
dieeen
eenhohohet vooral
alle
deelen
van
den
archipel
wist
te
doen
doordringen,
die
daardoor
een
mogene
leiding
tot
mogene leiding tot alle deelen van den archipel wist te doen doordringen, die daardoor een
~ijden, Indische
Indische en
en NederNedertoestand
heeft geschapen,
geschapen, waarop
waarop in
in den
denvervolge
vervolge van
van beide
beide zijden,
toestand heeft
landsche,
opbouwenden zin
~in kon
konworden
wordenvoortgewerkt.
voortgewerkt.
landsche, in opbouwenden
RoosEBOOM
Onder zijn
zijn voorgangers,
voorgangers,dedelandvoogden
landvoogden
WijcK (1893
1899) en ROOSEBOOM
VANDER
DER WI]CK
(1893-1899)
VAN
(1899-1904),
liet
de
toestand
in
vele
dee1en
van
Indië
nog
te
wenschen
over.
Het
hadden
den
(1899-19o4), liet de toestand in vele deelen van Indië nog te wenschen over. Het had
schijn, alsof het
het nemen
nemenen
enbehouden
behoudender
derleiding
leidingdede
krachtenvan
vanNederland
Nederlandzou
zouteteboven
bovengaan.
gaan.
krachten
was men
menin
inAtjeh
Atjehop
opden
dengoeden
goedenweg,
weg,waar
waarhet
het
pacificatiewerk
voor
VAN
HEuTsz het proefstuk
proefstuk
Wel was
pacificatiewerk
voor
VAN
HEUTSZ
Buiten~orgschen troon zou
~ou openen, m
maar
was, dat hem eerlang den weg naar
naar den Buitenzorgschen
aar elders deden
zich telkens verschijnselen
verschijnselen voor, die
die ingrijpen
ingrijpen dringend
dringend noodzakelijk
noodzakelijk maakten.
maakten. Zoo bleef
bleef het,
het,
nadat
het landschap
landschap Karang-Asem
Karang-Asem op Bali
Bali in
in 1895
1895onder
onderrechtstreeksch
rechtstreeksch bestuur
bestuur
nadat Lombok
Lombok en het
dee1en van
van Bali
Bali nog
nog onrustig
onrustig door
door een
een lijdelijk
lijdelijk en
en soms
soms daaddaadwaren
overige deelen
waren gebracht,
gebracht, in
in de
de overige
werkelijk verzet der zelfbesturende landschappen Bangli, Tabanan, Kloengkoeng
Kloengkoeng en
en Badoeng,
Badoeng,
waarbij
weduwenverbranding,door
doorde
deRegeering
Regeeringherhaaldelijk
herhaaldelijkverboden,
verboden,machtsvermachtsverwaarbij vooral
vooral de weduwenverbranding,
-om
wasde
debevolking
bevolkingnog
nogsteeds
steedsonwillig
onwillig om
toon noodzakelijk
noodzakelijk maakte.
maakte. Op
OpFlores,
Flores,Timor
Timoren
enSoemba
Soembawas
alsslavenhandel
slavenhandelen
endergelijke
dergelijke
zich te
te schikken
schikken naar
naar de
de eischen
eischen eener
eenerbeschaving,
beschaving, die
diezaken
zakenals
was het
het de
dewilde
wildeAlfoersche
Alfoerschebergbevolking,
bergbevolking, die
die meermalen
meermalen op
op
niet wilde dulden.
dulden. Op
Op Ceram
Ceram was
krachtige
orde moest
moestworden
wordengeroepen
geroepenwegens
wegenshet
hetterroriseeren
terroriseerender
derbewoners
bewoners
krachtige wijze
wijze tot
tot de orde
van
kustgebied. In de
de binnenlanden
binnenlanden van
van Bo
Borneo
het voortdurend,
voortdurend, trots
trots langdurige
langdurige
rneo gistte het
van het kustgebied.
-
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schijnbare rust
rust en
en op Celebes was
perioden van schijnbare
was het
het Boni,
Boni, dat
dat in
in zijn
zijn vanouds
vanoudsvijandige
vijandigehouding
houding
bleef volharden.
Wel werd
bleef
werd van
derRegeering
Regeeringininalaldeze
volharden. Wel
van de
de zijde
zijdeder
dezestreken
streken met
metkracht
kracht opopgetreden,
metdedebereikte
stelde zich
zich wel
weleens
eenstetespoedig
spoedigmet
bereikteresultaten
resultatentevreden,
tevreden, in
in
getreden, maar
maar men
men stelde
plaats
van
ze
te
consolideeren
op
een
wijze,
die
ook
voor
de
toekomst
het
voortbestaan
van
de
consolideeren op een wijze, die ook voor de toekomst het voortbestaan van de
plaats van ze
Nederlandsche leiding
waarborgde.
leiding waarborgde.
oliet régime-VAN
}Iet
régime-vAN HEUTSZ heeft hierin verandering ten goede gebracht.
gebracht. Met
Met Atjeh
Atjeh werden
werden
in
het geheele
geheele Noorden
Noorden van
vanSumatra
Sumatra geregelde
geregelde toestanden
toestanden geschapen.
geschapen. Al
Al moet
moethet
hetworden
worden
in het
dat in deze
streken wel
opgetredendan
wellichtnoodzakelijk
betreurd,
deze streken
wel eens
eenshardhandiger
hardhandiger isisopgetreden
danwellicht
noodzakelijk
betreurd, dat
valthet
nietteteontkennen,
ontkennen,dat
dat
was,
toch valt
hetniet
thansorde
orde
welvaartheerschen,
heerschen,waar
waarvoorheen
voorheen
was, toch
thans
enen
welvaart
onderlinge
twistenenenhet
het
ontbreken
van
een
vaste,
besturendehand
handdedeverdere
verdereontwikkeling
ontwikkeling
onderlinge twisten
ontbreken
van
een
vaste,
besturende
der
bevolking
onmogelijkonmogelijk stand van stand
van blijvende
rust
der
bevolking
blijvende
rust
PAKOE
PAKOE
BOEWONO SENOPATI
INGALOGO was
geschapen,
maakten.
PAK
OE BOEWONO
SENOPATI INGALOGO
geschapen.
Ook
op
was geschapen Ook op
ABDOERRACHMANSAIJIDIN
SAIJIDINPANOTO
PANOIO GOMO
GOMO C
I'
h
ABDOERRACHMAN
SAIJIDIN
T'
S
b
'
Op
Bali
liep
het
ABDOERRACHMAN
PANOTO
Ceram,
Timor,
Soemba
en
O
B
I
Op
p Bali
a l liep
lep het
et DE
DE
XOE, Soesoehoenan
Soesoehoenan van
van Soerakarta.
Soerakarta , Ceram,
eram,Timor,
lmor,Soemba
oem a en
en
XOE,
van
Soerakarta.
DE XDE,
geduld
der Regeering
Regeering in
in
elders op de
de kleinere
kleinere eilaneilangeduld der
1906 ten einde;
I906
einde; een
een vijanvijanden
werd met
met krachtige
krachtige
1906
den werd
delijk optreden
optredenvan
van den
den;
delijk
hand
ingegrepen;
rechthand ingegrepen;
rechtg
vorst van
van Bangli
Bangli tegen
tegen het
het i='`.
vorst
streeksch bestuur werd zoozooY
mogelijk ingevoerd,
landschap Karang-Asem
Karang-Asemen
veel
ingevoerd,
en ^:
veel mogelijk
de
aangenomen
waar
het zelfbestuur
zelfbestuur niet
niet
daarbij aangenomen
de daarbij
waar het
houding
andere, hierhier- . x :
in
staat bleek
bleek zijn
zijn
z;ijn taak
taak
houding der andere,
in staat
boven genoemde
genoemde staatjes
staatjes
naar behooren
boven
naar
behooren te vervullen.
maakten een
een expeditie
expeditie onmaakten
In
de uitgestrekte
uitgestrekte
In de
"^'r'^^
vermijdelijk.
Het einde
einde
binnenlanden
van
Borneo
vermijdelijk. Het
binnenlanden
van
Borneo
f
daarvan was, dat
dat alle verzet
bleken
daarvan
verzet
groote moeielijkmoeielijkbleken groote
weliswaar
werd gebroken,
gebroken,
heden te overwinnen, vóórweliswaar werd
maar
dat het toch wenschemaar dat
den toestand
volwenschedat
men den
toestand voldat men
lijk
werd geoordeeld,
komen meester
meester was,
was,maar
geoordeeld, een
een
maar
lijk werd
komen
bezetting ter
ter
ten
slotte diende
diende hier
hier het
het
krachtige bezetting
krachtige
ten slotte
plaatse achter
De
invloedrijkste
plaatse
achtertete laten.
laten. De
invlo;::drijkste
geluk, toen de invloedrijkste
uitkomst leerde,
leerde, dat
dat men
men
leider van
van het
het verzet,
verzet, in
in
uitkomst
leider
hier goed had
1906,
had gezien;
gezien; want
want
be1906, den destijds zeer bepaar jaar
braken
jaar later
later braken
CHRISTOFFEL
een paar
kenden Kapt. CHRISTOFFEL
opnieuw ongeregeldheden
/'
vrij
plotseling
en
.t:,.ud/n':fj,"ir-"d
en ongedacht
ongeregeldheden
ÛVl/1"1I':ij'~nl
vrij
ongedacht
hetheeft
heeft tot
uit
uit en
en het
tot 1912
I9I2
T
r
handen
viel.
Daarmede
1912
in
handen
viel.
Daarmede
ér
geduurd, voordatvoordat
een toewas het
en
verzet gebroken
geduurd,
een toe- was het verzet
gebroken
en
de voorheen
voorheen zoo
onder
kon de
zoowoelige
woeligestreek
streekonder
rechtstreeksch
bestuurtottotrust
rustworden
wordengebracht.
gebracht.
kon
rechtstreeksch
bestuur
eenexpeditie
expeditienoodzakelijk
om
1905een
noodzakelijkbleek
bleekom
Hetzelfde had
had plaats
plaatsininZ.-Celebes,
Z.-Celebes,waarheen
waarheeninin1905
Hetzelfde
vooral
dat
zijn
gehee1e
omgeving
een
z;ijn
geheele
het
zooeven
genoemde
Boni
tot
de
orde
te
roepen,
op
vooral
genoemde Boni tot de orde te roepen, dat op zijn geheele omgeving een
voeren;binnen
gelukkig niet
niet te
te voeren;
binnen
verderfelijken invloed
verderfelijken
invloed uitoefende. Veel strijd viel hier ten slotte gelukkig
maanden was ook
ook hier
hier de
degewenschte
gewenschteuitkomst
uitkomstbereikt.
bereikt.
enkele maanden
hoofdzaken zijn
Nederland ernst
ernst
Deze hoofdzaken
zijn voldoende
voldoende om
om den
den indruk
indruktete vestigen,
vestigen, dat
dat het
het Nederland
met zijn
zijn
denarchipel
hetzij
was met
z;ijn bedoeling,
bedoeling,alom
alomininden
archipeldedeleiding
leidingstevig
stevigininhanden
handentetenemen,
nemen,hetzij
hetz;ij
was
door middel
middel van
bestuur, hetzij
handhaving van
bestuur door
door de
deinlandsche
inlandsche
door
van eigen
eigen bestuur,
hetzij met
met handhaving
van het
het bestuur
.
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vorsten, maar
maar dan
voldoende waarborgen
waarborgen voor
voor een
eengewenschten
gewenschtengang
gangvan
vanzaken.
zaken. VoorVoorvorsten,
dan met voldoende
werden daartoe
daartoe met
met die
die vorsten
vorstenlange,
lange,uitvoerige
uitvoerigeenenvaak
vaakzeer
zeeromslachtige
omslachtigecontracten
contracten
heen werden
gesloten, die
die echter
echterzoodanige
zoodanigewaarborgen
waarborgen geenszins
geensûns bleken
bleken te
te leveren.
leveren. Sedert
Sedert 1898
I898isismet
met
gesloten,
dit stelsel
stelsel gebroken;
gebroken; de
de contracten
contracten werden
werden bijna
bijna overal
overal vervangen
vervangen door
door de
dez.g.
z.g.„korte
"korteververklaring", die
die slechts
slechtsdrie
drie artikelen
artikelen omvat,
omvat, waarbij
waarbij het Nederlandsche
Nederlandschegezag
gezagwordt
wordterkend,
erkend, van
van
klaring",
afgeûen en
ende
debelofte
beloftevan
vangehoorzaamheid
gehoorzaamheidaan
aan
aanraking met
aanraking
metvreemde
vreemde mogendheden
mogendheden wordt afgezien
Regeering van
van Ned.-Indië
Ned.-Indiëwordt
wordtafgelegd.
afgelegd.Deze
Deze„korte
"korteverklaring"
verklaring"voldoet
voldoetininde
depraktijk
praktijk
de Regeering
uitstekend en wanneer
wanneer men
men bedenkt,
bedenkt, dat
dat ininIndië
Indiënog
nogongeveer
ongeveer350
350zelfbesturende
zelfbesturendelandlanduitstekend
schappen bestaan,
dan springt
springt de
degroote
grootepractische
practischebeteekenis
beteekenis van
vaneen
eendergelijke,
dergelijke,hoogst
hoogst
schappen
bestaan, dan
eenvoudige, uniforme
uniforme regeling
regeling wel
wel dadelijk
dadelijk in
in het
het oog.
oog.
eenvoudige,
krachtige doorvoering van
Gouv.-Gen. VAN
VAN HEUTSZ
HEUTSZ bij zijn
Dank zij de krachtige
van zijn
zijn stelsel kon Gouv.-Gen.
aftreden, in 1909,
I909, aan
aan zijn
zijn opvolger
opvolger IDENBURG
IDENBURG het bestuur
bestuur overdragen
overdragen over
over een
een land,
land,waarin
waarin
aftreden,
inderdaad systeem was
was gebracht.
gebracht. Van
Van de middelen,
middelen, die
die hij
hij daartoe
daartoe in
in het
hetwerk
werkheeft
heeftgesteld,
gesteld,
inderdaad
genoemdeen
enandere
andereexpedities
expeditiesuit
uitden
denaard
aardder
derzaak
zaakhet
hetmeest
meestnaar
naarbuiten,
buiten,doch
dochmen
men
spraken de genoemde
verkeerd doen,
men daarin
daarin het
het eenige
eenige en
en voornaamste
voornaamste middel
middel wenschte
wenschte te
te zien;
zien;zij
zij
zou verkeerd
doen, als men
zelfs niet
niet anders
anders worden
wordenbeschouwd
beschouwddan
danals
alsonvermijdelijke
onvermijdelijkemaatregelen
maatregelenter
terbereiking
bereiking
mogen zelfs
doel, waarnaar
waarnaar bij voorkeur
voorkeur langs andere
andere wegen werd
werd gestreefd.
gestreefd. Eén
Eéndaarvan
daarvan was
was het
het
van een doel,
verkrijgen van
van streken, die
die tot
totdusverre
dusverre weinig
weinigmeer
meer
verkrijgen
van nauwkeuriger
nauwkeuriger bekendheid
bekendheid met
met tal
tal van
"terra incognita" waren
waren gebleven, en met
met andere,
andere, waarvan
waarvan de
de kennis
kennis nog
nogveel
veeltetewenschen
wenschen
dan „terra
overliet. Daartoe
Daartoe werd
werd de
de toenmalige
toenmaligekapt.
kapt.CoLIJN
COLIJN in commissie
gesteld,met
metopdracht,
opdracht,alle
alledeelen
deelen
overliet.
commissie gesteld,
van den
den archipel
archipeltete bereizen
bereizen en
en de gewenschte
gewenschte gegevens
volledig mogelijk
mogelijk teteverzamelen.
verzamelen.
van
gegevens zoo volledig
Een tijdperk
tijdperk van
meer intensieve
intensieve bemoeienis
bemoeienis met de
de landen
landen buiten
buiten Java
Java en
enMadoera
Madoera was
was
Een
van meer
duurde niet lang, of een afzonderlijke
afzonderlijke bestuursafdeeling
bestuursafdeeling ervoor
ervoor werd
werd
hiermede ingeluid en het duurde
bijgestaan door het
het Encyclopaedisch Bureau
Bureau voor
voordedeBuitenbezittingen,
Buitenbezittingen, dat tot taak
taak
opgericht, bijgestaan
had,
het
werk
van
COLIJN
op
meer
uitgebreide
schaal
voort
te
zetten
en
stelselmatig
streek
had,
werk van CoLIJN op meer uitgebreide schaal voort zetten en stelselmatig streek
voor streek
streek te
te onderzoeken
onderzoeken op
op haar
haar tegenwoordigen
tegenwoordigen toestand
toestand en op
op de
demogelijkheden,
mogelijkheden, die
die
voor
ûj
de toekomst
toekomst zou
zou kunnen
kunnen bieden.
bieden.
zij voor de
Een ander gevolg van de
de reis
reis van
van CoLIJN
COLIJN was
sinds 1907,
I907,van
van exploratieexploratiewas de
de uitzending, sinds
die
vooral
op
Nieuw-Guinea,
later
ook
elders
(b.v.
op
de
Soela-Eil.)
veel en
en
detachementen,
die
vooral
op
Nieuw-Guinea,
later
ook
elders
(b.v.
op
de
Soela-Eil.)
veel
detachementen,
nuttig werk hebben
hebben verricht.
verricht. De
Debedoeling
bedoelingdezer
dezerdetachementen
detachementenwas
wasdedetopographische,
topographische,maar
maar
tevens ook
ook de
de oeconomische
oeconomischeverkenning
verkenningvan
vanstreken,
streken,tot
totwelke
welke de
de Nederlandsche
Nederlandscheinvloed
invloednog
nog
zoo goed als
als in het
het geheel
geheel niet
nietwas
wasdoorgedrongen
doorgedrongenen
endie
diedus
dusbezwaarlijk
bezwaarlijkop
opandere
anderewijze
wijzewaren
waren
te bereizen.
bereizen. In verband
verband met
werden de
de detachementen
detachementen zoo
zoogoed
goedmogelijk
mogelijkuitgerust,
uitgerust,
met dit doel werden
opdat
een rustige
rustige enenveilige
veiligewaarneming
waarnemingder
derbezochte
bezochtestreken
strekenzou
zoukunnen
kunnenplaats
plaatsvinden.
vinden.
opdat een
Daarbij
werd ook
ook naar
naar aanraking
aanraking met
metdedebevolking
bevolkinggestreefd,
gestreefd,echter
echtermet
metde
deopdracht,
opdracht,alle
alle
Daarbij werd
wrijving
vermijden en zich
ûch in
in voorkomende
voorkomende gevallen
gevallenliever
lieverterug
terugtetetrekken
trekkendan
danvijandelijke
vijandelijke
wrijving te
te vermijden
verhoudingen
het leven
leventeteroepen.
roepen.
Naast
wetenschappelijkeexpedities,
expedities,waarover
waaroverlater
later
verhoudingen in het
Naast
de de
wetenschappelijke
zal worden
gesproken,
hebben
de
exploratie-detachementen
o.a.
bereikt,
dat
van
het
reusworden gesproken, hebben de exploratie-detachementen o.a. bereikt, dat van het reusachtige
het begin
begin dezer
dezer eeuw
eeuwnog
nogeen
eengeheel
geheelwitte
wittevlek
vlekop
opdedewereldglobe,
wereldglobe,
achtige Nieuw-Guinea, in het
thans
door Nederland
Nederland een
eenkaart
kaartkan
kanworden
wordenvertoond,
vertoond,die
dieduidelijk
duidelijktetezien
ûengeeft,
geeft,dat
dathet
het
thans door
ook
aanûen van dit,
dit, vroeger
vroeger vergeten
vergeten land
land indachtig
indachtig isisgeweest.
geweest.
ook zijn
zijn plicht ten aanzien
De politiek
politiek van
van expansie
expansie en
en penetratie,
penetratie, door
door VAN
VAN HEUTSZ
HEUTSZ voor
eerst met
met kracht
kracht
voor het eerst
gevolgd, bleef onder zijn
ûjn opvolgers
gedragslijn beheerschen,
goeden zin,
ûn,
opvolgers de gedragslijn
beheerschen, beide
beide steeds in den goeden
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met het
het welbegrepen
welbegrepen belang
belang van
van land
land en
envolk
volkonafgebroken
onafgebroken voor
voor oogen.
oogen.Terwijl
Terwijldedeeerste
eerste
deelen van
uitgestrekte gebied bereikte,
bereikte, kon
kon de
de laatste
laatste in
indiepte
dieptewinnen
winnenininalle
aIie
atie
allengs alle deelgin
van het uitgestrekte
streken, waar
waar aan
leidingreeds
reedsvan
vaninheemsche
inheemschezijde
zijdewas
wastegemoet
tegemoetgekomen
gekomenenen
streken,
aan de
de Nederlandsche
Nederlandsche leiding
geestelijk en stoffelijk gebied
ge bied was ontstaan.
ontstaan. Dáár
Dáárdroeg
droeg
derhalve een vruchtbare wisselwerking
wisselwerking op geestelijk
vruchten in den
den vorm
vorm van
van een
eenzich
zichgestadig
gestadiguitbreidend
uitbreidendonderwijs,
onderwijs,van
van
een oplevend
oplevendeenvaneen
eenzij vruchten
een
nationaalbewustzijn
bewustzijn opkwamen, en van
heidsbesef, waarin
waarin de
de kiemen
kiemen van
van een
eennationaal
bewustûjn
van een
een veelbelovend
veelbelovend
heidsbesef,
gebied van
van landbouw,
landbouw, handel
handel of
ofnijverheid.
nijverheid. Terwijl
Terwijlover
over dit
ditalles
alleshieronder
hieronder
bedrijfsleven op het gebied
nader zal worden
worden gesproken,
gesproken, zij
gewezen op
op de
de toenemende
toenemendezwaarte
zwaarte van
van de
detaak,
taak,
nader
zij hier slechts gewezen
waarvoor de Regeering
der groote volksbewewaarvoor
de Regeering der groote volksbeweABHAMENGKOE BOEWONO
BOEWONO SENOPATI
SENOPATI INGALOGO
INGALOGO ABwaaraan
naam
ging, w
aa raan de naam
zich zag geplaatst. HAMENGKOE
SAIJIDINPANOTO
PANOTO GOMO
GOHIO KALIWant zoowel
zoowel het
het een
een DOERRACHMAN
DOERRACHMAN SAIJIDIN
KALI"Sarikat
"Sari
kat Islam"
Islam" is
is verver„Sarlkat
Want
FATOELLAH DEDE
VIIISTE,
Sultan
FATOELLAH
VIIISTE,
Sultanvan
van Djokjakarta.
Djokjakarta.
als het ander
ander moest
moest in
in
bonden, "-r:haar
haar in
verbonden,
in verals
banen worden
worden
behoefde.
hoogde mate behoefde.
de juiste banen
Moeielijker werd
het,
gevoerd. Waar
Waar in den
den
werd het,
Moeielijker
gevoerd.
toen in 1914
regel op
de groote
groote
op een
eenvruchtvrucht1914 de
regel
oorlog
baren bodem was
uitbrak, welks
welks
was gegeoorlog uitbrak,
baren
zaaid, moest
moest worden
worden
invloed zich
zichook
ookweldra
weldra
invloed
zaaid,
zorg gedragen,
gedragen, dat de
de
in het
het Verre
Verre Oosten
Oosten
in
zorg
gelden. Meer
Meer dan
dan
deed gelden.
welig opkomende planten
zich
tot
een
harooit
tevoren,
werden
ooit tevoren, werden
ten zich tot een harmonisch gevormd
gevormd gegebuitenlandsche
toen de buitenlandsche
monisch
ontwikkelden, dat
dat
aangelegenheden een
een
aangelegenheden
was ontwikkelden,
abnormale uitvoorwerp van zorg, die
uitdie
geen abnormale
groeiingen, geen ziekezieketoenam, naarmate
naarmate de
de
toenam,
lijke uitwassen
uitwassen ververtoestanden ingewikkellijke
toonde. In
In de
de eerste
eerste
der,
omstandigheder, de omstandighetoonde.
L
jaren van
van het
het bewind
bewind
moeielijker werden
werden
den moeielijker
-jaren
van Gouv.-Gen. IDENen tevens
tevens de
de geregelde
geregelde
IDEMvan
BURG
verbindingen
geverbindingen en
en geBURG verliep dit geheele
`"
proces
vrij ongestoord
ongestoord
dachtenwisselingen
proces vrij
en kon het zich in diens
met
het moederland
moederland
met het
volle aandacht
aandacht verheuvoor een
groot deel
deel
een groot
verheu
jet-2-74
gen,
ook,
toen
in
1912
~
~~
~J
werden
onmogelijk
gegeØ'
gen,
1912
en 1913 de
opkomst
maakt.
ongunmaakt. Deze
Deze ongunde opkomst
stige toestand verergerde
STIRUM
(1916-1921)
VANLIMBURG
LIMBURG
STIRUM
(1916--1921)
verergerde nog aanzienlijk onder Gouv.-Gen.
Gouv.-Gen. VAN
en
hetgetuigt
getuigtinderdaad
inderdaadvan
vandede
groote
werkkrachten
enhet
hetuitnemend
uitnemendbeleid
beleid van
van beide
beide
en het
groote
werkkracht
landvoogden,
dat in
indie
diezorgvolle
zorgvollejaren
jarendedebinnenlandsche
binnenlandscheontwikkeling
ontwikkelingvan
vanIndië
Indiëniet
nietalleen
alleen
landvoogden, dat
geregeld kon verloopen, maar
maar zelfs
zelfs in
in haar
haar sterk
sterk opgaande
opgaande lijn
lijn geen
geentijdelijke
tijdelijkevertraging
vertragingheeft
heeft
aan
aan te wijzen.
Het spreekt
spreekt bij
zoo uitgebreid
uitgebreid gebied
gebied wel
wel van
van zelf,
zelf, dat
datdie
dieontwikkeling,
ontwikkeling, inindede
bij een zoo
onderdeelen, niet altijd zonder plooien en
en rimpels
rimpels plaats
plaats had,
had, dat
dat wel
wel eens
eenswanklanken
wanklanken werden
werden
vernomen.
verwikkelingen in Djambi (1918),
(1918), waarbij
waarbij Europeesche,
het
Europeesche, de gebeurtenissen in het
ve rn omen. De verwikkelingen
be elden
Garoetsche (1919), waarbij
inlandsche slachtoffers
slachtoffers vielen,
vielen,mogen
mogenals
alstragische
tragischevoor
voorbeelden
waa rbij inlandsche
"
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Gezicht op Weltevreden (Waterlooplein).
(Uit]de verzameling van gep. Lt.-Gen!. G. K.
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daarvan worden
worden genoemd.
genoemd. Maar
daarvan
Maar elke
elke groote
groote evolutie
evolutie inindedegeschiedenis
geschiedenisheeft
heeftdergelijke
dergelijke
donkere plekken
donkere
plekken in haar
haar verloop
verloop aan
aan te
te wijzen;
wijzen; ook
ook die
die van
van Indië
Indiëbleven
blevenzezeniet
nietbespaard.
bespaard.
Indië's
jaren na
oorlog geeft
geeft vrijwel
vrijwel hetzelfde
hetzelfde te
te zien
zien als
alsdie
die
Indië's geschiedenis
geschiedenis in
in de
de jaren
na den oorlog
van
de
meeste
andere
landen.
Aanvankelijk
een
gevoel
van
herademing,
van
verruiming,
nu
van de meeste andere landen. Aanvankelijk
gevoel van herademing, van verruiming, nu
een steeds
een
steeds zwaarder
zwaarderdrukkende
drukkende last
last was
was opgeheven.
opgeheven. Hervatting
Hervatting van
van zaken,
zaken, die tot
tot stilstand
stilstand of
of
achteruitgangwaren
warengekomen,
gekomen,opening
openingvan
van nieuwe,
nieuwe, die
die bij den
achteruitgang
den opgeklaarden
opgeklaarden hemel goede
goede
vooruitzichten schenen
schenen te beloven. Over
vooruitzichten
Over de geheele
geheele linie
linie een
een schijn
schijn van
van ongekenden
ongekendenvoorspoed,
voorspoed,
die
leidde
tot
een
optimisme,
dat
bergen
meende
te
kunnen
verzetten.
Daarna
de
reactie:
kendie
optimisme, dat bergen meende te kunnen verzetten. Daarna de reactie : kentering, ontgoocheling,
ontgoocheling,malaise,
malaise,ontreddering
ontredderingder
derfinanciën,
financiën,ook
ookdie
dievan
vanden
denstaat,
staat,die
dieboven
bovenzijn
zijn
krachten
jaren van
krachten had
had moeten
moeten leven
leven om
om zich
zich in
in de bange jaren
van den
den oorlog
oorlog staande
staande te
te houden. Thans
is bezuiniging het
het algemeene
algemeene wachtwoord,
wachtwoord, zoo
zoo voor
voor de
de gemeenschap,
gemeenschap,als
alsvoor
vooriederen
iederenburger
burger
en elk lichaam. Maar
Indië zich
zichin
inafzienbaren
afzien baren
Maar het
het lijdt
lijdt geen twijfel, dat het jonge, veerkrachtige Indië
tijd
herstellen; naast
voor herstel
herstel van het verbroken
verbroken evenwicht, past
past in
in de
de
tijd zal
zal herstellen;
naast intensieve
intensieve zorg voor
aan
opvolger
FOCK
eerste plaats vreugde over
over het
hetfeit,
feit,dat
datde,
de,inin1921
1921afgetreden
afgetredenlandvoogd
landvoogd
aanzijn
zijn
opvolger
FOCK
het
bewind kon
kon overdragen
overdragen over
over een
eenongeschonden
ongeschondengeheel,
geheel,waarvoor,
waarvoor, onder
onderNederlandsche
Nederlandsche
het bewind
vlag, een
een groote
vlag,
groote toekomst
toekomst kan
kan zijn
zijn weggelegd.
weggelegd.

Enkele
in de
de oorlogsjaren,
oorlogsjaren, zijn
zijn wellicht
wellicht
Enkele afzonderlijke
afzonderlijke opmerkingen,
opmerkingen, gewijd
gewijd aan
aan Indië in
gelegenheid is geweest,
geweest, de
de ontwikkeling
ontwikkeling van
van Indië
Indië gegehier
haar plaats.
plaats. Wie
hier het best op haar
Wie in de gelegenheid
durende
Van nabij
nabij gade te
te slaan,
slaan, zal
zal niet
niet gemakkelijk
gemakkelijk elders in
in de
de geschiedenis
geschiedeniseen
een
durende dien
dien tijd van
zóó snellen en
en veelzijdigen
veelzijdigen ommekeer
ommekeer in
in de
dewereldpositie
wereldpositie van
vaneenig
eenigland
landkunnen
kunnenaanwijzen.
aanwijzen.
In den aanvang
aanvang nog een,
een, ver
ver van
van het
hetmoederland
moederlandgelegen,
gelegen,ininvrijwel
vrijwelalle
alleopzichten
opzichtennog
nog volledig
volledig
afhankelijk gewest,
gewest, kwam
kwam het,
het, door
door het verbreken
van een groot deel der
afhankelijk
verbreken van
der materieele
materieele en
en geestegeestelijke verbindingen,
verbindingen, vrij
staan,zijn
zijneigen
eigen
lijke
vrij plotseling in de
de noodzakelijkheid,
noodzakelijkheid, op
op eigen
eigen beenen
beenentetestaan,
wegen te
te zoeken,
zoeken, zich zelf te
te redden.
redden. Wat
Wat voorheen
voorheen niet
niet anders
anders was
was dan
dan een kind
kind op
op moeders
moeders
arm,
arm, zag zich op eenmaal
eenmaal geplaatst
geplaatst in een kring
kring van
van volwassenen,
volwassenen, met
met de
de moeielijke,
moeielijke, door
door de
de
omstandigheden
gaan. Dank zij
zij het
het beleid
beleid
omstandigheden medegebrachte
medegebrachteopdracht,
opdracht,met
metdezen
dezen gelijk-op
gelijk-op te
te gaan.
die dagen
dagen het
het roer
roer van
van den
den Indischen
Indischenstaat
staatininhanden
handenhad,
had,dank
dankzij
zijook
ookde
de
van den man, die in die
tegemoetkomende
houding
der
oudere
leden
van
dien
kring,
wier
eigenbelang
dat
niet
zelden
tegemoetkomende houding der oudere leden van dien kring, wier eigenbelang dat niet zelden
medebracht,
heeft deze
deze schrille
me de bracht, heeft
schrille overgang
overgang plaats
plaats gehad
gehad op
op een
een wijze,
wijze, die,
die,de
deverkregen
verkregenuituitkomsten
komsten konden
konden het
het telkenmale
telkenmale getuigen,
getuigen, voor
voor den
denbetrokkene
betrokkene ten
tenvolle
vollebevrediging
bevredigingwekte.
wekte.
de, op
opmenig
menigoogenblik
oogenblikzoo
zoouitermate
uitermate benauwde
benauwde jaren
jaren van
van den
den wereldoorlog
wereldoorlog is
is Indië
Indiëniet
niet
Uit de,
alleen ongehavend te voorschijn
voorschijn gekomen,
gekomen, maar
maar tevens als
als een
een land
land van
vanvoorheen
voorheenongekende,
ongekende,
internationale beteekenis.
een diep
diepingrijpend
ingrijpend proces
proces een
eendergelijke
dergelijke uitkomst
uitkomstkon
kon
internationale
beteekenis. Dat slechts een
mogelijk maken,
meer duidelijk.
duidelijk. Een
Een proces,
proces, dat
dat niet
niet alleen
alleen de
deuitwendige
uitwendigebetrekbetrekmogelijk
maken, is
is zonder meer
kingen betrof,
betrof, maar
maar zijn
al heel
heel spoedig
spoedig ook
ook op
op het
hetinnerlijke
innerlijke leven
levendeed
deedgevoelen.
gevoelen.
kingen
zijn invloed
invloed al
Beslissingen, die in
in vroeger
vroeger tijden
tijden langdurig
langdurig en
('n zorgvuldig
zorgvuldig via
via het
hetmoederland
moederlandplachten
plachtentete
Beslissingen,
in weinig
weinig tijds
tijds zelfstandig
zelfstandigworden
worden genomen;
genomen;van
vande
deoude
oudehanhanworden voorbereid, moesten nu in
was weinig
weinig meer
meer dan
dan niets
niets over,
over, zoodat
zoodat naar
naar nieuwe moest worden
worden gezocht;
gezocht; de
de oude
oude
delswegen was
afnemers waren
Indische producten
producten tot
tot zich
zich tete nemen,
nemen,zoodat
zoodat
afnemers
waren niet
niet meer
meer in
in de
de gelegenheid, de Indische
afzetgebieden moesten
moesten worden
worden opgespoord;
opgespoord;raadgevingen
raadgevingen en
enaanwijzingen
aanwijzingen van
van de
dezijde
zijde
nieuwe afzetgebieden
van het
hetmoederland
moederland waren
waren dikwijls
dikwijls uitgesloten
uitgesloten of
ofonuitvoerbaar,
onuitvoerbaar, zoodat
zoodat geheel
geheel naar
naar eigen
eigen
van
moest worden
worden gehandeld.
gehandeld. Maar
Maar naarmate
naarmate dit alles
alles met
met goed
goed gevolg
gevolggeschiedde,
geschiedde,nam
nam
inzichten moest
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het
naarmate het kind van daarstraks
daarstraks in
ouderen steeds
steedsmeer
meer
het zelfvertrouwen toe; naarmate
in den kring der ouderen
als
van zelf
zelf sprekend
sprekend te
te worden,
worden,wat
wataanvankelijk
aanvankelijk
als volkomen
volkomen evenknie
evenknie werd beschouwd, begon van
slechts aarzelend
slechts
aarzelend was
was ondernomen
ondernomen of
ofaanvaard.
aanvaard.
Het kan
wel niet anders,
Het
kan wel
anders, of in de
de verhouding
verhouding van
van Indië
Indië tot
tot het
hetmoederland
moederland heeft
heeft dit
dit
alles,
standpunt van
van het
het eerste
eerstebeschouwd,
beschouwd,eenige
eenigeverandering
verandering gebracht.
gebracht. Wat
Wat het
het
alles, van
van het standpunt
moederland
doen, dat
dat het
het
moederlandbetreft,
betreft,men
men had
had daar
daarinin den
den oorlogstijd
oorlogstijdzóóveel
zóóveelmet
met zich
zich zelf
zelf te
te doen,
wel eens moeielijk valt zich te
te onttrekken
onttrekken aan
aan den
den indruk,
indruk, dat
dat aard
aard en intensiteit
intensiteit van
van het
hethierhierboven
proces hier
hier slechts onvolledig tot
tot besef
besef zijn
zijn gekomen.
gekomen. Daaruit
Daaruit zou
zoukunnen
kunnen
boven bedoelde
bedoelde proces
worden
moederlandsche zijde
zijde de
de draad
draad
worden verklaard
verklaardhet
het verschijnsel,
verschijnsel, dat,
dat, toen
toen na
na den oorlog van moederlandsche
weder
met haar
haar voort
voort te
te weven
weven op
opvolmaakt
volmaakt denzelfden
denzelfdenvoet
voetvan
vanvoorheen,
voorheen,
weder werd
werd opgevat om met
uit Indië op meer dan één gebied stemmen werden vernomen, die
die wezen
wezen op
op de
de wenschelijkheid,
wenschelijkheid,
1 ) rekening
met de plaats
plaats gehad
gehad hebbende
hebbende „mutatio
"mutatiorerum"
rerum" 1)
rekening te
houden.
Het
getuigt
zeker van
van
te
Het getuigt zeker
geschonken,die
diehaar
haar
wijs
beleid, dat
dat over
overhet
hetalgemeen
algemeenaan
aan
stemmen
aandachtis isgeschonken,
wijs beleid,
diedie
stemmen
dede
aandacht
toekwam.

II
11
Oeconomische
Landbouw. Veeteelt.
Veeteelt.Visscherij.
Visscherij.Handel.
Handel.
Bankwezen.
Nijverheid.
Oeconomische ontwikkeling.
ontwikkeling. Landbouw.
Bankwezen.
Nijverheid.
Het laat
dat het
streven, zich
zich over
Het
laat zich hooren,
hooren, dat
het Nederlandsche
Nederlandsche streven,
over geheel
geheel Indië
Indië van
van een
een
volledige
der zaken
zaken teteverzekeren,
verzekeren,ook
ookdedeverplichting
verplichtingmedebracht,
medebracht,die
dieleiding
leidingdaaddaadvolledige leiding der
werkelijk
goed mogelijk
mogelijk uit te
te oefenen.
oefenen. Van
Van die
dieverplichting
verplichtinghebben
hebbenzoowel
zoowelRegeering
Regeering
werkelijk en zoo goed
als particuliere
lichamen en
en personen
personen zich
zich ten
ten volle gekweten,
als
particuliere lichamen
gekweten, de eerste uit den
den aard
aard der
derzaak
zaak
met geen ander doel voor
voor oogen
oogen dan
dan het
het welzijn
welzijn van
van land
land en
envolk,
volk,de
delaatsten
laatstennatuurlijk
natuurlijk in
in de
de
indirectgevolg.
gevolg.
eerste
plaats uit
uit eigenbelang,
eigenbelang, maar
maar met
methet
hetvooruitbrengen
vooruitbrengenvan
vanIndië
Indië
eerste plaats
alsalsindirect
Strekten
bemoeienissen der
derRegeering
Regeeringzich
zichdaarbij
daarbijuituitover
overelk
elkgebied
gebiedvan
vanstaatszorg
staatszorgen
en
Strekten de bemoeienissen
staatsbeleid,
particulieren bewogen
oeconomisch gebied.
gebied.Echter
Echterverre
verre
staatsbeleid, die
die der
der particulieren
bewogen zich
zich vooral
vooral op oeconomisch
aan te
te wijzen,
wijzen,waarin
waarin het
hetbijzonder
bijzonderinitiatief
initiatiefzich
zich
van uitsluitend; er vallen tal van voorbeelden aan
op krachtige
wijze uitte
uitte voor zuiver ideëele doeleinden.
krachtige wijze
doeleinden.

allereerste jaren
jaren dezer eeuw, liep een
een gerucht
gerucht van
van „inzinking"
"inzinking"der
derinlandsche
inlandschebebeIn de allereerste
waseigenlijk
eigenlijk
volking, inzonderheid
inzonderheid die
die van
vanJava
JavaenenMadoera.
Madoera.Vanwaar
Vanwaardat
datgerucht
geruchtkwam,
kwam,was
volking,
niet met
met zekerheid
zekerheid te
te zeggen,
zeggen,maar
maar het
hetnam
namzulk
zulkeen
eénomvang
omvangaan,
aan,dat
datde
deRegeering
Regeeringzich
zich
achtte, een
eenonderzoek
onderzoeknaar
naar de
de gegrondheid
gegrondheidervan
ervan te
te doen
doeninstellen
instellenen
enden
dentoenmaligen
toenmaligen
verplicht achtte,
ABENDANON, opdroeg,
opdroeg,zich
zichdoor
dooreen
een
Directeur van
van Onderwijs,
Onderwijs, Eeredienst
EeredienstenenNijverheid,
Nijverheid,
Directeur
Mr.Mr.
ABENDANON,
rondreis van
van den
den toestand
toestand der
der bevolking
bevolking op
op de
de hoogte
hoogte te
te stellen
stellen en,
en,zoo
zoonoodig,
noodig,voorstellen
voorstellen
rondreis
spoedig,dat
dathier
hiereen
eenarbeidsveld
arbeidsveldopen
openlag,
lag,
verbetering daarvan
daarvan te
te doen.
doen.Het
Hetbleek
bleekechter
echteralalspoedig,
tot verbetering
groot voor
voor één
één man;
man; een
een wijdvertakte
wijdvertakte commissie
commissie werd
werd ingesteld,
ingesteld, aan
aan welke
welke werd
werdopgedragen
opgedragen
te groot
een onderzoek
onderzoek in
in tetestellen
stellennaar
naarde
de„mindere
"minderewelvaart"
welvaart" der
dergenoemde
genoemdebevolking.
bevolking.Gedurende
Gedurende
tal van
van jaren
jaren is deze
deze commissie
commissie onder
onderdedebekwame
bekwameenenonvermoeide
onvermoeideleiding
leidingvan
vanden
denheer
heer
tal
H. E.
E.STEINMETZ,
STEINMETZ, tevoren
van Pekalongan,
Pekalongan, werkzaam
werkzaam geweest.
geweest.Haar
Haar rapporten
rapporten hebben
hebben
H.
tevoren Resident
Resident van
1)
I)

Veranderden
Veranderden stand
stand van
van zaken.
zaken.
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een schat van
van gegevens
gegevens aan
aan het
het licht
licht gebracht,
gebracht, haar
haar voorstellen
voorstellen tot
tot menigen
menigenheilzamen
heilzamenmaatmaatregel
bleek het
het met die
regel geleid. Weliswaar
Weliswaar bleek
die „inzinking"
"inzinking" gelukkig
gelukkig geen
geen groote
groote vaart
vaart teteloopen,
loopen,
te stellen,
stellen,maar
maartoch
tochisisdedewerkzaamheid
werkzaamheiddezer
dezer
bleek op velerlei gebied zelfs vooruitgang vast te
commissie
voor
de
verdere
oeconomische
ontwikkeling
der
bevolking
van
Java
en
Madoera,
commissie voor de verdere oeconomische ontwikkeling der bevolking van Java en Madoera,
zijheeft
heeft
en indirect voor die der andere eilanden, van
vanzeer
zeervérstrekkende
vérstrekkende beteekenis
beteekenis geweest;
geweest;zij
aller
oogen geopend
geopendvoor
voordedenoodzakelijkheid
noodzakelijkheidvan
vansteviger
stevigeraanpakken
aanpakkenop
opdit
ditgebied.
gebied.Post
Postenen
aller oogen
propter zijn
zijn ook
ook hier
hier moeielijk
moeielijk uit
uitelkander
elkander tetehouden,
houden,maar
maarmen
menmag
magervan
ervan overtuigd
overtuigd zijn,
zijn,
propter
dat
maatregel zou zijn
zijn achterwege
achterwege gebleven,
gebleven, menige
menige misstand
misstandzich
zichzou
zouhebben
hebben
d~t menige goede maatregel
dat

Brug
over de
de Tjitaroem
Tjitaroem bij
bijBatoe-djadjar.
Batoe-djadjar.
Brug over
(Uit de
de verzameling
verzameling van
van gep.
gep. Lt.
Lt.-Genl.
K. DIJKSTRA.)
-Genl. G.
G. K.

gehandhaafd, wanneer
"Welvaart-Commissie" den
de wonde
wonde plekken
plekken had
had
gehandhaafd,
wanneer niet
niet de
de „Welvaart-Commissie"
den vinger op de
gelegd.
Reeds was
was in
in 1898
I8g8 een
een Postspaarbank
Postspaarbank opgericht
opgericht om
bevolking tot
tot spaarzin
spaarzin op te
te
om de bevolking
Reeds
wekken
haar de
geven, het
hetgespaarde
gespaarde met
met volledige
volledige veiligheid
veiligheidtetebeleggen.
beleggen.
wekken en
en haar
de gelegenheid te geven,
zijde een
eenniet
nietmeer
meerdan
danbeperkt
beperktgebruik
gebruikgemaakt.
gemaakt.Om
Omtete
Van die bank werd echter van inlandsche
inlandsche zijde
sparen
de beschikking
beschikking over iets meer,
meer, dan
dan men
men volstrekt
volstrekt noodig heeft
heeft
sparen moet men beginnen met de
en daaraan
daaraan haperde
het tegendeel
tegendeelzich
zichvoor
vooren
enwerd
werdhet
hetpandhuis
pandhuis
haperde het
het veelal. Gewoonlijk deed het
opgezocht, waarmede
waarmede een
een gevaarlijk
gevaarlijk gebied
gebied werd
werd betreden.
betreden.Gevaarlijk
Gevaarlijkin
inmeer
meerdan
danéén
éénopzicht;
opzicht;
6I8
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want de helling
helling van
van het
hetvlak,
vlak,waarop
waarop men,
men. zich
~ich waagt,
waagt, wordt
wordt ook
ook voor
vooreen
eengroot
grootdeel
deelbepaald
bepaald
verbanddaarmede
daarmede
door den houder en op
op den
den laatste
laatste viel
vielindertijd
indertijdniet
nietteveel
teveeltetevertrouwen.
vertrouwen.InInverband
is het
het denkbeeld
denkbeeld gerezen,
gerezen, dat
dat de
destaat
staatzelf
zelfals
alspandhouder
pandhouderzou
zouoptreden,
optreden,een
eendenkbeeld,
denkbeeld,dat
dat
aanvankelijk, in I90I,
1901, aanleiding
voorloopige proefnemingen
proefnemingen en
en spoedig
spoedigdaarop
daarop
aanleiding gaf tot eenige voorloopige
die in den
den loop
loop van
van 20 jaren
jaren tot
een
tot oprichting van
van een Gouvernements-Pandhuisdienst,
tot een
Gouvernements-Pandhuisdienst, die
Inmeer
meerdan
dan Zoo
200 pandhuizen
belangrijken en heilzaam werkenden diensttak is uitgegroeid. In
zeer belangrijken
van dezen diensttak
diensttak kan
kan thans
thans de
debevolking
bevolkingvan
vanJava
Javaen
enMadoera
Madoerahaar
haardraagbaar
draagbaar bezit
bezit beleenen
beleenen
op voorwaarden,
voorwaarden, die
dieallerminst
allerminstbezwarend
bezwarendzijn
zijnenenmet
metdedezekerheid,
zekerheid,dat
datwillekeur,
willekeur,bedrog
bedrogen
en
knevelarij ten
ten eenenmale
eenenmale
bepaalde, maar
maar over
over veel
veel
knevelarij
bepaalde,
PANGERAN
ADIPATI ARID
zijn
uitgesloten.
PANGERAN ADIPATI
ARIO PRABOE
PRABOE PRANGPRANGruimer gebied
gebied uitstrekte.
uitstrekte.
zijn uitgesloten.
ruimer
Luitenant - Kolonel, CommanWADONO, Luitenant-Kolonel,
Comman- Toezicht
op de gestie dezer
Mag
deze dienst
dienst WADONO,
Mag deze
dant van
van het
hetMangkoenegorosche
Mangkoenegorosche LeLe- Toezicht op de gestie dezer
dant
worden beschouwd als
een
als een gioen
te Soerakarta. Hoofd van
het bankjes bleek weldra noodnoodgioen te
van het
Mangkoenegorosche
Mlngkoenegorosche Huis.
zakelijk,
gaf
zeer elementaire
risicoelementaire en risicozakelijk, wat aanleiding gaf
vrije vorm van credietvercredietverde oprichting
oprichting van
van cencenvrije
tot de
schaffing
huiselijk gegetrale instellingen
instellingen van
van min
min
schaffing op
op huiselijk
trale
bied,
bied, naast
naast haar
haar zou,
zou, op
op
of
meer
controleerend
of meer controleerend
maatschappelijk
gebied,
karakter, maar
maar overigens
overigens
maatschappelijk gebied,
karakter,
weldra een andere,
andere, hoogere
hooge re
met gelijksoortige,
gelijksoortige, maar
maar
met
vorm
van hulpverleening
hulpverleening
dan ruimere werkingssfeer.
vorm van
verschijnen, belichaamd in
Afdeein
Zoo ontstonden
ontstonden de
de AfdeeZoo
een diensttak,
diensttak, die
die den
dennaam
naam
lingsbanken,
aantal
lingsbanken, welker aantal
die t- i
thans naar
naar de
IOO loopt,
loopt,
draagt van
van Volksere
Volkscredietdraagt
thans
de zoo
en zijn
wezen
wezen en
Z1Jn oorsprong
oorsprong
zoowel
Java, als
als over
over
zoowel over Java,
vindt in
vindt
in de
dedesa-loemdesa-loemvele
streken der
der andere
andere
vele streken
boen g's, dorpsrijstschuren,
dorpsrijstschuren,
eilanden verspreid
verspreid en
en sedert
sedert
boeng's,
eilanden
waarin
dep oogst
oogst een
een
I9I2
op hare
hare beurt
beurt van
van
1912 op
waarin na
na den
deel van
van het
het product
product werd
werd
Regeeringswege
gecontroRegeeringswege gecontrobewa~dom
leerd en ten deele
deele gefinangefinanbewaard om in den schralen
tijd weder
weder te
te worden
worden aanaancierd
door de zg. Centrale
tijd
cierd door
Centrale
gesproken.
en naast
naast
gesproken. Uit
Uit en
Kas. De snelle ontwikkeling
deze loemboeng's
loemboeng's ontstonontstonen uitbreiding,
uitbreiding, die
dit
en
die dit
den in
in de
dedorpen
dorpenkleine
kleine
Volkscredietwezen gedugeduden
Volkscredietwezen
bankjes,
rende den
den korten
bankjes, desa-banken, wel~... ~ ~_
rende
korten tijd
tijd van
van
ker
((Y_----zijn
bestaan te zien
zien geeft,
geeft,
ker werkzaamheid
werkzaamheid zich
zich
zijn bestaan
,--toont
wel zeer
zeer duidelijk
duidelijkaan,
aan,
weldra niet
meer tot
tot het
het
weldra
niet meer
toont wel
gebied
van den
den landbouw
landbouw
dat hier
hier op
op oeconomisch
oeconomisch
gebied van
dat
gebied
gelukkige greep
greep isisgedaan:
gedaan:een
eengezond
gezondcredietwezen
credietwezen isis op
opweg
wegom
omde
deplaats
plaats in
in tete
gebied een gelukkige
van de voorheen
voorheen algemeene
algemeene woekerpraktijken,
die vroegere
vroegere
nemen van
woekerpraktijken,waaraan
waaraandede bevolking
bevolking in
in die
was overgeleverd.
overgeleverd.
vrijwel zonder bescherming
beschermingwas
tijden vrijwel
Naast die woekerpraktijken
woekerpraktijken bestonden
andere misstanden,
misstanden, waarvoor
waarvoor in den
den
Naast
bestonden tal
tal van andere
tijd geen
geenplaats
plaatsmeer
meerisisenendie
dievoor
vooreen
eendeel
deelzelfs
zelfsdoor
doordedevlag
vlagder
derRegeering
Regeeringwerden
werden
huidigen tijd
gedekt.
Terecht heeft
heeft men
men ingezien,
ingezien, dat
dat hier
hier de
de bezem
bezemter
terhand
handmoest
moestworden
wordengenomen,
genomen,dat
dat
gedekt. Terecht
moest worden
worden gebroken.
gebroken. Zoo
Zoo bestond
bestondnog
nogsteeds
steedsde
de beruchte Goullernementsmet het verledene moest
Gouvernements619
6I9

Koffiecultuur, sedert
een schrikbeeld
schrikbeeld voor
voor allen,
allen,die
diehet
hetmet
met
bevolkingvan
vanJava
Javawél
wél
Koffiecultuur,
sedert lang een
dede
bevolking
meenden. Onder dwang
planten op terreinen,
terreinen, dikwijls
dikwijls mijlen ver van
van de
de wowodwang koffie
koffie te
te moeten
moeten planten
gelegen en
endie
dievoor
voorandere
anderedoeleinden
doeleindenzoo
zoogoed
goedwaren
warentetegebruiken;
ge bruiken het
; hetproduct
producttetemoeten
moeten
ning gelegen
afstaan
tegen een
een vergoeding,
afstaan tegen
vergoeding, die vaak
vaak niet
niet meer
meerdan
dan één derde van
van de
de werkelijke
werkelijke waarde
waarde
daarbij te zijn
zijn blootgesteld
blootgesteldaan
aan een
eenstelsel
stelselvan
vantallooze
talloozebepalingen
bepalingenen
enverordeningen,
verordeningen,
bedroeg; daarbij
beweging op
op de
de meest
meestkwellende
kwellende wijze
wijze belemmerden,
belemmerden, zooiets
zooiets
vrijheid van persoon en beweging
die de vrijheid
kon in den
den tegenwoordigen
tegenwoordigentijd
tijdkwalijk
kwalijkmeer
meerworden
wordengedoogd.
gedoogd.De
Degehate
gehatedwangcultuur
dwangcultuurwerd
werd
kon
geleidelijk
opgeheven
en
is
sedert
een
paar
jaar
geheel
verdwenen.
Daar
waren
verder
de
geleidelijk opgeheven en sedert een paar jaar geheel verdwenen. Daar waren verder de
Particuliere Landerijen,
Landerijen, uitgeuitgeslechts door terugkoop
tot
slechts door terugkoop
kankan
tot
stand komen
komen en waarmede
ARro PAKOE
PAKOE stand
waarmede dus
dus
strekte terreinen,
terreinen, sommige
sommige van
van PPANGERAN
ANGERANADiPATI
ADIPATI ARIO
de grootte
grootte eener Nederlandsche ALAM, Hoofd
Hoofd van
van het
het Pakoe
Pakoe vele millioenen zijn
zijn gemoeid
gemoeid Alamsche Huis
Huis.
Alamsche
provincie, die
in den
dea tijd
tijd der
der
factor
in een
tijd,
waarin
provincie,
die in
. kwadekwade
factor
in een
tijd,
waarin
Compagnie, en
en zelfs
zelfs nog
nogdaarna,
daarna,
ook
voor de
de koloniale
koloniale kas
kas de
de
Compagnie,
ook voor
aan personen van
aan
van werkelijke
werkelijke of
of
uiterste zuinigheid
zuinigheid is geboden.
geboden.
uiterste
vermeende
eigenDaar
zijn, in
in de
de derde
derde
vermeende verdienste in eigenDaar zijn,
Heerendiensten, een
afgestaan, moeielijk
moeielijk
plaats, de
de Heerendiensten,
dom werden
werden afgestaan,
plaats,
aantastbare
waar
instelling,
op zich
zich zelve,
zelve, als
als
aantastbare koninkrijkjes, waar
instelling, die op
vorm
de landheer-eigenaar
landheer-eigenaar zijn machmachvorm van
van belasting
belasting en
en als
als bron
bron
tigen scepter
scepter zwaaide
zwaaide over
over land
land
van
plaatselijke en
dus goedgoedvan plaatselijke
en dus
inkoope werkkracht
werkkracht niet zonder
zonder
opgezetenen, waar
waar elke inen opgezetenen,
koope
menging
van
buiten
uiterst
meer
is
te
veroordeelen,
maar
menging van buiten uiterst
meer is te veroordeelen, maar
moeielijk tot stand
stand kwam
kwam en
en
die
dikwijls op
oponoordeelkunonoordeelkunmoeielijk
die dikwijls
dikwijls
met grimmig
grimmig gebaar
gebaar
dige
ofonbillijke
onbillijke wijze
wijze is toetoedikwijls met
dige of
Zeer zeker
zeker daardoor in
in kwaden
kwaden
gepast en daardoor
werd afgewezen. Zeer
wijzen
reuk is
komen te
te staan.
staan. Ook
Ook
er zijn voorbeelden
voorbeelden aan te wijzen
reuk
is komen
van uitnemend
uitnemend beheer,
beheer, van
van wijs
wijs
hier
hebben
de
laatste
jaren
hier hebben de laatste jaren
beleid aan
aan de
de ééne,
ééne,voorspoed
voorspoed
veel verbetering
verbetering aangebracht.
aangebracht.
veel
beleid
en welvaart aan de andere zijde,
zijde,
Waar het
de
Waar
het mogelijk bleek, zijn de
is niet
niet
diensten afgeschaft,
afgeschaft, elders
elderszijn
zijn
maar
stelsel is
diensten
maar tóch,
toch, het
het stelsel
het
ze tot den
den geringst
geringstmogelijken
mogelijken
meer
meer van
van onze
onze dagen
dagen en in het
-_._ ...
laatste
jaren zijn
zijn reeds
reeds
omvang teruggebracht,
teruggebracht, op ananomvang
laatste tien-tal jaren
vele van
Van deze
dezelanderijen
landerijen tot
tot
'--..../c;;?"",
dere wijzen
wijzen verlicht
verlicht of
of tot
tot zeer
zeer
-..../é/?",,' A
vele
dere
~.~ tI~-~schappelijken
prijs afkoopbaar
afkoopbaar
teruggebracht,
schappelijken prijs
het staatsdomein teruggebracht,
--_.---een overgang intusschen, die in
in
gesteld.
verreweg de meeste
meeste gevallen
gevallen
Eindelijk zij,
zij, voor
voor deze
deze
Eindelijk
verreweg
soort
van verbeteringen
verbeteringen op
op algemeen
algemeen gebied,
gebied, gewezen
gewezen op
het tot
tot stand
stand komen,
komen, omstreeks
omstreeks
soort van
op het
Arbeidsinspectie, die
die meer in het
het bijzonder
bijzonder ten doel heeft
heeft het
het oog
oog te
te houden
houden op
op
1908,
van een
een Arbeidsinspectie,
i9o8, van
de omstandigheden,
omstandigheden, waaronder
waaronder zich
zichdedetalrijke
talrijkearbeiders
arbeidersbevinden,
bevinden,die,
die,oorspronkelijk
oorspronkelijkvan
van
Java
afkomstig, voor
den arbeid
arbeid op
oplandbouwlandbouw-e.a.
e.a.ondernemingen
ondernemingenopopandere
andereeilanden
eilandeneen
een
Java afkomstig,
voor den
veelal
aangegaan. Liet
Liet de
debehandeling
behandelingvan
vandeze
dezelieden
liedenvroeger
vroeger
veelal meerjarige
meerjarige verbintenis
verbintenis hebben aangegaan.
daaringrondige
grondigeverbetering
verbetering
dikwijls veel tete wenschen
wenschenover,
over,ininde
desedert
sedertverloopen
verloopenjaren
jarenisisdaarin
dikwijls
aangebracht, terwijl
aanstelling, van
van Regeeringswege,
Regeeringswege,van
van wervingscommiswervingscommisaangebracht,
terwijltevens
tevens door
door de aanstelling,
sanssen
de drie
driehoofdplaatsen
hoofdplaatsenvan
vanJava
Javawordt
wordtzorg
zorggedragen,
gedragen,dat
datdedeverkeerde
verkeerdepraktijken,
praktijken,
sarissen m
in de
._--~.

^
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die
voorheen bij
bij de
dewerving
wervingdezer
dezerarbeidskrachten
arbeidskrachtenmaar
maar alal tete veelvuldig
veelvuldigvoorkwamen,
voorkwamen, zoozoodie voorheen
veel mogelijk
mogelijk worden
worden tegengegaan.
tegengegaan.
Aan het afbreken
afbreken van
van het oude en
en verkeerde
verkeerde paarde
paarde zich intusschen
intusschen in
in ruime
ruime mate
mate de
de
Aan
daaraan
nieuwe en
engoede;
goede;op
opelk
elkgebied
gebiedder
dermaatschappelijke
maatschappelijkehuishouding
huishoudingisisdaaraan
opbouw van het nieuwe
jarenonvermoeid
onvermoeidgewerkt.
gewerkt.Naast
Naasthet
hetreeds
reedslang
langbestaande
bestaandeDepartement
Departement
gedurende de
de laatste
laatste2525jaren
1905opgerichte
opgerichte Departement
Departement van
vanLandbouw
Landbouw
der Openbare
Openbare Werken,
vormden vooral
vooral het,
het, in
in1905
der
Werken, vormden
(waaraan
19II,de
deAfdeelingen
Mdeelingen Nijverheid
Nijverheid en Handel werden
werden toegevoegd)
toegevoegd) en het
het
(waaraan later,
later, in 1911,
1908tot
totstand
stand gekomen
gekomen Dep. van
vanGouvernementsbedrijven
Gouvernementsbedrijven de officiëele
officiëele organen,
organen, waartoe
waartoe
in 1908
de Regeering
Regeering zich
zichvoor
voordat
datdoel
doelbediende.
bediende.
Deels
door
organen
all één,maar
maarininniet
nietmindere
mindere
Deels
door
diedie
organen
alléén,
dit
mate
particulier element, en ook
ook zelfstandig
zelfstandigdoor
doordit
mate door
door vruchtbare
vruchtbare samenwerking
samenwerkingmet
met het
het particulier

2-C-1 Smalspoor
Smalspoorexprestrein-locomotief,
exprestrein-locomotief,serie
serievan
van8locomotieven,
8 locomotieven,geleverd
geleverddoor
door WERKSPOOR
2-C-i
te Amst?rdam
Amst:rdam in
1920aan
aandedeStaatsspoorwegen
Staatsspoorwegenop
opJava
Javaen
enbestemd
bestemdvoor
voordedeééndaagsche
ééndaagsche
te
in iglo
Batavia-Soerabaja.
verbinding Batavia—Soerabaja.

laatste, zijn
zijn uitkomsten
uitkomsten bereikt,
bereikt, waarvan
waarvan in de
de negentiger
negentiger jaren
jaren der
dervorige
vorigeeeuw
eeuweigenlijk
eigenlijk
laatste,
niemand had durven
durven droomen.
droomen.
niemand
Slaan
plaats een blik op het
het verkeerswezen,
waarbij een
Slaan wij
wij in de eerste plaats
verkeerswezen, waarbij
een heilzame wisselwerking
tusschen
de
verkeersmiddelen
en
de
banen,
waarlangs
deze
zich
bewegen, almede
almede
werking tusschen de verkeersmiddelen en
banen, waarlangs deze
bewegen,
wijin
inde
deeerste
eersteplaats
plaatsaan
aanden
den automobiel,
automobiel, die een
groote verbeteringen
verbeteringen leidde.Hier
leidde.Hier denken
denken wij
tot groote
formeele
Indische leven
leven heeft
heeft teweeggebracht.
teweeggebracht. Wie niet
niet de
de juiste
juiste
formeele revolutie
revolutie ten
ten goede
goede in het Indische
voorstelling heeft
volledige
voorstelling
heeft van
van de
de groote
groote afstanden,
afstanden,die
diein
in Indië
Indië vallen
vallen af
afteteleggen,
leggen, of
of van
van de volledige
een denkbeeld
denkbeeld
afzondering, waarin
afzondering,
waarinmenig
menig bedrijf
bedrijfaldaar
aldaarisisgelegen,
gelegen, kan
kanzich
zich ook
ook moeielijk
moeielijk een
maken van
men gevoelde,
gevoelde,toen
toenmeer
meeren
enmeer
meerde
deuren,
uren,tevoren
tevorendoorgebracht
doorgebracht
maken
van de verlichting, die men
dikwijls gebrekkige
gebrekkige vervoermiddelen
vervoermiddelen of op
op weinig
weinigbetrouwbare
betrouwbare paarden,
paarden, tot
tot even
evenzoovele
zoovele
in dikwijls
kwartieren of minder
minder werden
werden teruggebracht
teruggebracht;; toen
toen het
hetvoorheen
voorheenonvermijdelijke,
onvermijdelijke,aanzienlijke
aanzienlijke
kwartieren
621

tijdverlies als factor bij
bij de
de indeeling
indeelingvan
vanarbeid
arbeidofofverpoozing,
verpoozing,voor
vooreen
eengroot
grootdeel
deelkon
konworden
worden
uitgeschakeld.
Maar om van het
uitgeschakeld. Maar
het moderne
moderne vervoermiddel
vervoermiddel het
het gewenschte
gewenschte gebruik
gebruik te
te kunnen
kunnen
aanleg en de
de uitbreiding
uitbreidingdaarvan
daarvanheeft
heeft
maken, worden wegen, liefst goede wegen vereischt; de aanleg
daarom
daarom de volle
volle aandacht
aandacht gehad.
gehad. Dientengevolge
Dientengevolge heeft
heeft Java
Java thans
thans een
eenwegennet,
wegennet,dat
datalle
alle
deelen van vlakten en bergstreken
bergstreken gemakkelijk
gemakkelijk bereikbaar
bereikbaar maakt,
maakt, terwijl
terwijl op
opSumatra
Sumatraenenelders
elders
reeds tal van
van hoofdverbindingen
hoofdverbindingen zijn
stand gekomen,
gekomen, die
die het
het mogelijk
mogelijk maken,
maken, het
het uitgeuitgereeds
zijn tot stand
strekte
in allerlei
allerlei richtingen
richtingen tetedoorkruisen.
doorkruisen.
strekte terrein in
~aanleg der
der gewone
gewone verkeerswegen
verkeerswegen paarde
paarde zich
zichdie
dievan
van spoor- en tramwegen.
Aan
den 'aanleg
Aan den
Vereischte het in 1894
r894 nog drie
drie dagen
dagen verblijf
verblijfin
intamelijk
tamelijkprimitieve
primitievespoorwagens
spoorwagensom
omzich
zichvan
van
Vereischte

Staatsspoorwegen
Rijtuig ie
re en
en 2e
2eklasse.
klasse.
StaatsspoorwegenopopJava.
Java. Rijtuig
Deze rijtuigen
fl)tulgen werden
werden vervaardigd
vervaardigd inindede
werkplaatsenderder
in r838
opgerichteKoninklijke
Koninklijke
Deze
werkplaatsen
in 1838
opgerichte
Fabriek van
van Rijtuigen
Rijtuigen en
enSpoorwagens
Spoorwagens J.
J. J.
J. BEYNES
BEYNES te
te Haarlem,
Haarlem, die
die mede
mede in
in den
den loop
loop der
der jaren
jaren
Fabriek
afleverde een
een salonrijtuig
salonrijtuig voor
voor Z.M.
Z.M.Koning
KoningWillem
WillemIII,
lIl,dede
completekoninklijke
koninklijke trein
treinvoor
voorH.M.
H.M.
afleverde
complete
de Koningin,
Koningin, bestaande
bestaande uit
uitvijf
vijfrijtuigen,
rijtuigen,(zie
(zieblz.
blz.37)
37)salonrijtuigen
salonrijtuigenvoor
voorden
denGouverneur-Generaal
Gouverneur-Generaal
de
derZuid-Afrikaansche
Zuid-Afrikaansche Republiek
Republiek en
en voor
voordedeSultans
Sultansvan
van
van Nederlandsch-Indië,
Nederlandsch-Indië, den
den President
President der
van
Deli, Langkat
Langkat en
enSerdang.
Serdang.Voorts
Voortswerden
werdendoor
doordeze
dezefirma
firmaontworpen
ontworpenen
engebouwd
gebouwd de
derijtuigen
rijtuigender
der
Deli,
Electrische Spoorweg-Maatschappij,
Spoorweg-Maatschappij, loopende
loopende van
van Rotterdam
Rotterdam naar
naarScheveningen.
Scheveningen.Na
Na
Zuid-Hollandsch Electrische
192o werden
/ 2 M.
1920
werden afgeleverd
afgeleverd de
nieuwe sneltreinrijtuigen
sneltreinrijtuigen van
van 18
r8 11/2
lengte voor
voor de
de lijn
lijn Bataviade nieuwe
M. lengte
Soerabaja
eerste ijzeren
ijzeren geconstrueerde
geconstrueerde rijtuigen
rijtuigen voor
voor de
de S.S.
S.S.Java,
Java,terwijl
terwijleen
eenDynamometerDynamometerSoerabaja -— de eerste
rijtuig voor
voor wetenschappelijke
wetenschappelijke doeleinden
doeleinden op het
het punt
puntstaat
staatafgeleverd
afgeleverdteteworden.
worden.
rijtuig

Batavia
Soerabaja te
te begeven,
begeven, waarbij
waarbij het
hetnachtelijk
nachtelijkgedeelte
gedeeltevan
vanhet
hetetmaal
etmaalinindedeweinig
weinig
Batavia naar Soerabaja
slecht verlicht
verlicht hotel
hotel moest
moest worden
worden doorgebracht
doorgebracht en
en
opwekkende omgeving
opwekkende
omgevingvan
vaneen
een k1ein~en
kleinen slecht
waarbij
inwendigen mensch
menschvrijwel
vrijwel alles
alles te
te wenschen
wenschen overliet,
overliet,
waarbij overdag de verzorging van den inwendigen
r896 werd
werd die
die verbinding
verbindingtot
toteen
eentweedaagsche
tweedaagscheteruggebracht,
teruggebracht,terwijl
terwijltegenwoordig
tegenwoordig
reeds in 1886
D-treinen met
met groote
groote snelheid
snelheid over
over nieuw-aangelegde,
nieuw-aangelegde, kortere
kortere lijnen
lijnen glijden
glijden en
en goede
goede restaurestauratiewagens den
reizigers de
de gelegenheid
gelegenheid geven,
geven, de
deonvermijdelijke
onvermijdelijke vermoeienissen
vermoeienissen van
van een
een
ratiewagens
den reizigers
de warmte
warmte voor
voor een
een oogenblik
oogenblik te
te vergeten.
vergeten. Technisch
Technisch bestaat
bestaatthans
thansde
demogelijkheid,
mogelijkheid,
reis in de
het zooeven genoemde traject in één
één dagreis
dagreis van
van zestien
zestien uren
uren af
af te
te leggen;
leggen;dat
dathet
hetnog
nogniet
niettot
tot
werkelijkheid
zijn oorzaak
oorzaak in overwegingen
overwegingen van
van zuiver
zuiver oeconomischen
oeconomischen aard,
aard,
werkelijkheid is gekomen, vindt zijn
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die in
in de
de tijdsomstandigheden
tijdsomstandigheden zijn te
te zoeken.
zoeken. Naast
Naast deze
dezehoofdverbindingen,
hoofdverbindingen, die
die wel
welzeer
zeer
die
duidelijk den
vooruitgang van
verkeer illustreeren,
illustreeren, zijn
nieuwe, locale
locale lijnen
lijnen tot
tot
duidelijk
den vooruitgang
van het verkeer
zijn tal
tal van nieuwe,
3000 K.M.
K.M.spoorweg
spoorwegininexploitatie
exploitatie
stand gekomen, niet alleen
alleen op
op Java,
Java, waar
waar thans ongeveer 3000
zijn, maar ook op andere eilanden, met name Sumatra en Cele
Celebes.
laatste eiland
eiland
bes. Terwijl op dit laatste
eerst kort
kort geleden
geledendedeeerste
eerstelijn
lijn(van
(vanMakassar
Makassarnaar
naarTakalar)
Takalar)werd
werdgeopend,
geopend,heeft
heeftSumatra
Sumatrareeds
reeds
vier stelsels
stelselsvan
vanspoorwegen
spoorwegen(Atjeh,
(Atjeh,Westkust,
Westkust,Oostkust
Oostkusten
enZuid-Sumatra),
Zuid-Sumatra),waarvan
waarvan de
debeide
beide
eefste
reeds ininelkaar
elkaarvloeien
vloeienenenwaarvan
waarvanininhet
hetalgemeen
algemeenmag
magworden
wordenverwacht,
verwacht,dat
datze
zetot
totéén
éénnet
net
eerste reeds
over de geheele
geheele oppervlakte
oppervlakte van het land
land zullen
zullen uitgr
uitgroeien.
Dat
aan
zulk
een
uitgroeiing
hier
oeien. Dat aan zulk een uitgroeiing hier
zalkunnen
kunnenworden
worden
en daar
daar een dringende
dringende behoefte
behoeftebestaat,
bestaat,waarin
waarin uiteraard
uiteraard slechts
slechts geleidelijk
geleidelijkzal
welhet
hetbest
bestaangetoond
aangetoonddoor
doordedeinstelling,
instelling,van
vanRegeeringswege,
Regeeringswege,van
van autovoorzien, wordt
wordt wel
voorzien,
diensten,
diensten, die zoowel
zoowel reizigers
reizigers als
alsgoederen
goederenenenpost
postvervoeren.
vervoeren.
Aanvankelijk(1907)
(1907) tot
tot de
de gegeAanvankelijk

Staatsspoorwegen
Java. Eetsalon
EetsalonRestauratierijtuig,
Restauratierijtuig,
Staatsspoorwegen op Java.
dewerkplaatsen
werkplaatsender
derKoninklijke
KoninklijkeFabriek
Fabriek
vervaardigd in de
vervaardigd
BEYNES
te
Haarlem.
van Rijtuigen en
en Spoorwagens
SpoorwagensJ.,. ,.
J. BEYNES

westen Palembang
Palembang en
en Benkoelen
Benkoelenbepaald,
bepaald, werden
werden dergelijke
dergelijke diensten
dienstenlater
laterook
ookvoor
voor de
de Westkust
Westkust
ingesteld.
van Sumatra
Sumatra en elders ingesteld.
uit. Hier
Hierzijn
zijn het
het
In niet mindere mate dan het verkeer te land, breidde dat ter zee zich uit.
minder
banen (ofschoon
(ofschoon verbetering
verbetering van
van vaargeulen
vaargeulen en riviermondingen
riviermondingen steeds
steeds veel
veel zorg
zorg
minder de banen
vereischte),~dan
eindpunten, de
de havens dus, die met
met dat
dat toenemende
toenemendeverkeer
verkeer gelijken
gelijken tred
tred
vereischte) ;adan de eindpunten,
moesten houden.
houden. Vandaar,
Vandaar, dat in
in de
de laatste
laatste jaren
jaren overal,
overal, maar
maar vooral
vooral ter
ter verbetering
verbetering en
en uituitmoesten
breiding van de zeven
zevengroote
grootehavens
havens(Batavia,
(Batavia,Semarang,
Semarang,Soerabaja,
Soerabaja,Tjilatjap,
Tjilatjap, Belawan-Deli,
Belawan-Deli,
Padang-Emmahaven en
Makassar) omvangrijke
uitgevoerd, die
die inin
Padang-Emmahaven
en Makassar)
omvangrijkeen
en kostbare
kostbare werken
werken zijn
zijn uitgevoerd,
mate ertoe
gebied
hooge mate
ertoe kunnen
kunnenbijdragen,
bijdragen,den
den van
van ouds ggoeden
oeden naam der Hollanders op dit gebied
behoeft op
op!de
~de reis
reisIndië-Holland
Indië-Hollandslechts
slechtsvergelijkingen
vergelijkingentetemaken,
maken,
hoog te houden. Want men behoeft
erlangen,dat
dathet
hetgroote
grooteNederlandsche
Nederlandschegebied
gebiedininhet
hetVerre
VerreOosten
Oosten
de overtuiging
overtui'ging teteerlangen,
om de
ook van
van de zeezijde
zeezijde veilig
veilig mag
mag worden
worden gezien.
gezien.
ook
zee met
met een
eenenkel
enkelcijfer
cijferaan
aantetegeven,
geven,zijzij
Om de omvangstoename
omvangstoename van het verkeer
verkeer ter zee
medegedeeld, dat
dat de
de inhoud
inhoud (in
(in netto
nettoregistertonnen)
registertonnen) van
vande
deschepen,
schepen,die
dieinin1895
1895dedehaven
haven
hier medegedeeld,
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3.000.000
Batavia aandeden,
aandeden, 83o.000
830.000 bedroeg
bedroeg en omstreeks
omstreeks het begin
begin van
van den
den oorlog
oorlog tot circa 3.000.000
van Batavia
gestegen.
was gestegen.

Dat aan
aan het
het verkeerswezen
verkeerswezen steeds
steedshoogere
hoogereeischen
eischenwerden
werdengesteld,
gesteld,waaraan
waaraanop
opde
dezooeven
zooeven
Dat
z;ijn oorzaak
oorzaak zoowel
zoowel in
in de
de toenemende
toenemende
zeer in het
het kort
kort geschetste
geschetste wijze
wijze werd
werd voldaan,
voldaan, vond
vond zijn
zeer
desnelle
snelleuitbreiding
uitbreidingvan
vanallerlei
exploitatie der
der natuurlijke
natuurlijke rijkdommen
land, als
als in
in de
allerlei
exploitatie
rijkdommen van
van het land,
waarbij vooral
handel op
traden,maar
bedrijven, waarbij
op den
denvoorgrond
voorgrondtraden,
maarook
ookveeteelt,
veeteelt,
bedrijven,
vooral landbouw
landbouw en handel
visscherij en vooral
vooral nijverheid
nijverheid zich
zich gaandeweg
gaandeweg een
eenplaats
plaatsveroverden.
veroverden.
visscherij
natuurlijke rijkdommen
eerste plaats
plaats aan
aan hetgeen
hetgeen de
de bodem
bodem
Bij die natuurlijke
rijkdommen denken
denken wij
wij in
in de eerste

Reede van
van Soerabaja.
Soerabaja.
den gep.
gep. Lt.-Gen.
Lt.-Gen. G.
G. K.
(Uit de verzameling van
van den

DIJKSTRA).

in zijn
z;ijn schoot bevat
bevat en
en waarbij,
waarbij, voor Indië,
Indië, petroleum,
petroleum, edele
edele metalen
metalen en
ensteenkolen
steenkolentot
totheden
heden
de hoofdrol
hoofdrol speelden.
speelden.
Nederlandsch-Indische petroleum
petroleum-industrie
beheeft in het
De Nederlandsch-Indische
het tijdperk,
tijdperk, dat wij
wij hier
hier beindustrie heeft
schouwen,
ongekende vlucht
vlucht genomen,
genomen, zelfs
zelfs in
indie
diemate,
mate,dat
datzijzijtegenwoordig
tegenwoordigbij
bijde
de
schouwen, een ongekende
voorziening
groote beteekenis speelt. Eigenlijk
Eigenlijk isis het
wereldmarkt een
hetminder
minder
voorziening van
van de wereldmarkt
een rol van groote
juist,
uitsluitend het woord
woord „petroleum"
"petroleum" voor de
de aanduiding
aanduiding van dit
dit bedrijf
bedrijf te
te gegejuist, thans
thans nog uitsluitend
z;ijn
de
bij-producten
zóózeer
op
den
voorgrond
voorgroIid
getreden,
dat
bruiken;
want
naast
de
lichtolie
lichtolie zijn de bij-producten zóózeer op den voorgrond getreden, dat
bruiken;
na as t
inbelangrijkheid
bijzonder wordt
wordt hier
zij
eerste in
belangrijkheid op
op zijde
zijde streven,
streven, ja,
ja, soms overtreffen. In het bijzonder
hier
zij de eerste
alsbrandstof
brandstofvoor
voorresp.
resp.motoren
motoren en
enschepen,
schepen,thans
thans
gedacht aan
aan de
de benzine en het
gedacht
het residu,
residu, die
die als
over·
over'
geheele wereld
wereldininenorme
enormehoeveelheden
hoeveelhedenworden
wordengebruikt,
gebruikt,terwijl
terwijldaarnaast
daarnaast de
de fabrifabriover Pde geheele
-
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cage van
van parafinewas,
smeerolieen
en asphalt,
asphalt, van
van toenemende
toenemende beteekenis
beteekenis is. Dit
cage
parafine was, smeerolie
Dit samengestelde
samengestelde
bedrijf, dat voor
bedrijf,
voor Indië
Indiëhoofdzakelijk
hoofdzakelijkstaat
staat onder
onderhet
hetbeheer
beheerder
derBataafsche
Bataafsche Petroleum-Mij,
Petroleum-Mij,
heeft aldaar
aldaar een aantal
aantal groote
groote centra,
centra, waarvan
waarvan de
de meest
meestbekende
bekendezijn:
zijn:Pangkalan
PangkalanBrandan
Brandaninin
N.-Sumatra,
Moeara-Enim
in
Palembang,
Tjepoe
en
Wonokromo
in
0.-Java
en
Balik-Papan
N.-Sumatra, Moeara-Enim in Palembang, Tjepoe en Wonokromo in O.-Java en Balik-Papan
in 0.-Borneo,
O.-Borneo,terwijl
terwijl de
de groote
groote en
en veelbelovende
veelbelovende terreinen
terreinen in
inDjambi
Djambi(O.-kust
(O.-kustvan
vanSumatra)
Sumatra)
weldra
door de
de Regeering
Regeeringen
ende
dezooeven
zooevengenoemde
genoemdeMaatschappij
Maatschappij gezamenlijk
gezamenlijk ininexploitatie
exploitatie
weldra door
zullen worden genomen.
zullen
genomen.
metalen heeft
verTen aanzien
aanzien der
der edele metalen
aan de,
de, soms
soms zeer
zeer hooggespannen
hooggespannen verheeft Indië niet aan
wachtingen
beantwoord.
Met
te handhaven.
Daarnaast
zijn
wachtingen
beantwoord.
Met te handhaven.
Daarnaast
zijn
MA' AMOEN
de exploratie van verschillende
MAt
AMOEN AL
AL RASJID
RASJID PERKASA
PERKASA
nieuwe
vindplaatsen in ontontverschillende MA'
nieuwe vindplaatsen
ALAMSJAH,
SJAH,Sultan
Sultanvan
van Deli.
Deli
vindplaatsen, vooral
vooral in
in Benvindplaatsen,
Ben- ALAM
ginning
genomen,waarvan
waarvan die
die
. ginning
genomen,
koelen en
en op
koelen
op Noord-Celebes,
Noord-Celebes,
op
het,
aan
de
O.-kust
van
op het, aan de 0.-kust van
is veel
is
veel geld
geldverloren
verlorengegaan,
gegaan,
Borneo gelegen eiland PoeloePoeloeterwijl de handel in aandeelen
Tandjoeng
Laoet
die teteTandjoeng
terwijl
aandeelen
Laoet en
en die
van tal
van
tal van
vanmaatschappijen,
maatschappijen,
(Res.
Palembang, de
z.g.
(Res. Palembang,
de z.g.
die slechts
die
slechts een
eenkortstondig
kortstondig
Boekit Asem-mijnen) de meest
meest
bestaan hebben
belovende zijn.
zijn. Al deze
deze mijnen
mijnen
bestaan
hebben gehad,
gehad, nu en
en
dan (vooral
(vooral inin1.906)
1906) het
hetkarakkarakworden
door den
den staat
staat geëxgeëxworden door
ter van een waren
waren windhandel
windhandel
ploiteerd.
hoe overweoverweploiteerd. Van
Van hoe
aannam. Maar
aannam.
Maar het
het resultaat
resultaat
gende
beteekenis de
de beschikbeschikgende beteekenis
is dan
dan toch
tochgeweest,
geweest, dat
dat een
een
king over
over eigen
eigen steenkolen
steenkolen
king
paar
paar der
der ernstige
ernstige maatschapmaatschapvoor
bleek ten
ten duiduivoor Indië
Indië is,
is, bleek
..
pijen
pijen zich staande
staande hebben gegedelijkste
deoorlogsjaren,
oorlogsjaren,
delijkste in de
houden en
houden
en dat,
dat, inzonderheid
inzonderheid
de aanvoer
aanvoer van
van elders
elders in
in
toen de
in Benkoelen
Benkoelen (Redjang-Le(Redjang-Letoenemende
mate
werd
betoenemende mate werd bebong), thans
in
thans een
eenmijnbouwmijnbouwmoeielijkt.
De productie
productie is in
moeielijkt. De
industrie bestaat,
hoog mogelijk
mogelijk
bestaat, waaraan,
waaraan, in
in
dien
tijd zoo
zoo hoog
dien tijd
hetzelfde gewest,
gewest, ook
ook door
door de
de
opgevoerd
en bereikte,
bereikte, voor
voor
opgevoerd en
Regeering
all één,
Regeering wordt
wordt deelgenodeelgenode
Ombilien-mijnen alléén,
alléén,
de Ombilien-mijnen
men.
500.000
het cijfer
cijfer van
van ruim
ruim 5oo.000
het
Als
terrein van
van steenAls terrein
steenI
per jaar.
jaar.
ton per
kolenproductie hebben
hebben de
de
~~~~~ey ~~
TenaanûenderwereldTenaan4Ïenderwereldkolenproductie
Ten
aanzien der wereldtin kwam in de
Ombilien-mijnen, ter
ter W.-kust
1
productie van
van tin
Ombilien-mijnen,
productie
van Sumatra hun naam wetenvanSumtrh wen
positie van
van Indië
Indië weinig
weinig ververpositie
nieuwe terreinen
terreinen in bewerking
bewerking genomen,
genomen, doch
opbrengst
dochde
deopbrengst
andering. Wel
Wel werden, op Singkep,
Singkep,nieuwe
daarvan is,
bescheiden omvang.
omvang. In
In de
de
daarvan
is, vergeleken
vergeleken met
met Banka
Banka en
en Billiton,
Billiton, van
van niet meer dan bescheiden
besteed aan
aan de
de mogelijkheid
Indië,
aandacht besteed
mogelijkheid van
van ijzerfabricage
ijzerfabricage in Indië,
laatste vijf jaren is voorts veel aandacht
(vooralbij
waartoe het vinden
vinden van
van goede,
goede,gemakkelijke
gemakkelijkebereikbare
bereikbareijzerertsen
ijzerertsen(vooral
bijMalili
Maliliop
opCelebes
Celebes
het
in de
de Lampongsche
Lampongsche Districten)
Districten) aanleiding
aanleiding heeft
heeft gegeven.
gegeven. In
Inlaatstgenoemd
laatstgenoemd gewest
gewest isishet
en in
gekomen tot
tot de
de oprichting
oprichting van
van een
eenklein
kleinhoogovenbedrijf,
hoogovenbedrijf, dat
dat echter
echter isishooge
hoogemate
matemet
met
zelfs gekomen
zwaren druk
druk der
der moeielijke
moeielijke tijdsomstandigheden
tijdsomstandigheden heeft
heefttetekampen.
kampen.
den zwaren
de tweede
tweede plaats
plaats hebben
hebbenwij,
wij,sprekende
sprekendevan
vannatuurlijke
natuurlijkerijkdommen,
rijkdommen,tetedenken
denkenaan
aan
In de
uitgestrekte bosschen,
bosschen, die in Indië
Indiëoveral,
overal, waar
waar de mensch
mensch nog
nogniet
nietkrachtig
krachtig heeft
heeftingegrepen,
ingegrepen,
de uitgestrekte
.n

..
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den bodem bedekken.
be dekken. Terwijl
den
dichtbevolkte Java
grootendeels zijn verTerwijl op
op het dichtbevolkte
Java die
die bosschen grootendeels
dwenen
plaatselijk zijn
(djati),
dwenen en plaatselijk
zijn vervangen
vervangen door
door de kunstmatig aangelegde teakhout-bosschen (djati),
Boschwe~en, in
25jaar
jaarzeer
zeer
~eerisisverbeterd,
verbeterd,
welker
het Boschwezen,
Boschwezen,
inde
delaatste
laatste25
welker exploitatie,
exploitatie, door
door den dienst van het
zijn
eilanden, en
en vooral
vooral op
op Sumatra
Sumatraen
enBorneo,
Borneo,nog
noguitgestrekte
uitgestrekte wouden
wouden te
te vinden,
vinden,
zijn op de andere eilanden,
Welwerden
werdenzij,
zij,ter
ter
die tot vóór
vóór betrekkelijk
betrekkelijk korten
korten tijd
tijd vrijwel
vrijwel aan
aan hun
hun lot
lot werden
werdenovergelaten.
overgelaten.Wel
wille van verschillende
producten(rottap,
(rottan, wilde
en~.) door inlandsche
wilde rubber, gutta-percha,
inlandsche
verschillende producten
gutta-percha, harsen enz.)
enz.)
woudloopers
de veelal
veelal
woudloopers doorkruist,
doorkruist, maar
maar juist
juist hierin
hierin lag
lag een
een groot
groot gevaar
gevaar voor
voor hun
hun behoud door de
roekelooze
roekeloo~e
wij~e, waarop die producten werden
werden gewonnen.
gewonnen.Het
Hetmag
magdaardaarroekelooze en onoordeelkundige wijze,
stap in
in de
de goede richting worden beschouwd, dat
zooeven
om als een belangrijke
belangrijke stap
dat de zooeven
~ooeven genoemde
genoemde
Dienst van
Dienst
van het
het Boschwezen
Boschwezen
Boschwe~en
geleden
haar intrede
intrede deed in
geleden haar
SOELEIMAN SARIFOEL
SARIFOEL ALAM
ALAM SJAH,
SJAH,
sedert eenige jaren
~orgen SOELEIMAN
Indië en
en thans
thans een
een oppervlakte
jaren zijn zorgen
Sultan van
de bosschen
bosschen buiten
ook
over de
buiten
Sultan
van Serdang.
Serdang.
van
ruim 300.000
300.000 H.A.
heeft
ook over
van ruim
H.A. heeft
Java uitstrekt
uitstrekt en
en aldaar
aldaar zoo~ooaan
wij~n,
Java
alsmede aan
aan de
aan te
te wijzen,
wijzen, alsmede
veel mogelijk
veel
mogelijk een
een geregeld
geregeld
cultuur van den Oliepalm,
Oliepalm, die
beheer tracht
tracht in
in te
voeren,
vooral ter
van Sumatra
beheer
te voeren,
terO.-kust
0.-kust van
waarbij
het,
sinds
1913,
door
Ig13, door
is ter hand genomen en aldaar
aldaar
waarbij het, sinds I9I3,
een goed
goede
belooft.
een
goed ingericht
ingericht BoschBoschuitkomsten belooft.
goede uitkomsten
proefstation, te Buitenzorg
Buiten~org
proefstation,
Buitenzorg
Merkwaardig
hetgeen de
de
Merkwaardigisis hetgeen
gevestigd, wordt
koffiecultuur
~ien gegewordt terzijde
terzijde gegevestigd,
koffiecultuur heeft
heeft te zien
staan.
de
geven.
Terwijl de
d~ soort,
soort, die
die
geven. Terwijl
Grooter dan
dan die
overal werd
aan
geGrooter
die van
van
vanouds
werd aangeaangevanouds overal
eenig ander
eenig
ander bedrijf
was, gebedrijf was,
geplant
en gewoonlijk
gewoonlijk met
met den
den
plant en
durende de
de laatste
25 jaar,
jaar,
naam
van Java-koffie
Java-koffie werd
werd
laatste 25
durende
naam van
ongetwijfeld de
ongetwijfeld
de uitbreiding
uitbreiding
aangeduid,
vrijwel
van
het
aangeduid, vrijwel van het
van
landbouw, waartoe
verdwenen en zich
van den
den landbouw,
tooneel is verdwenen
zich
tooneel
zoowel
het invoeren
invoeren van
van
enkele weinige
welmge
~oowel
slechts in
in enkele
weinige
slechts
nieuwe
nieuwe cultuurgewassen,
cultuurgewassen, als
als
streken
heeft kunnen
kunnen handhandstreken heeft
de toename
haven, trad
laatstejaren
toename der
derbeteekenis
beteekenisvan
van
trad in
in de
delaatste
jaren
het reeds
(tabak,
Liberiareeds bestaande
bestaande (tabak,
van de vorige eeuw de Liberiakina,
kina, suiker)
suiker) heeft bijgedragen.
t.~ ~
koffie in haar
haar plaats,
plaats, begroet
begroet
koffie
Voor
redster uit
uit den
dennood,
nood,
Voor het
het eerste
~
als een
een redster
eersteherinneren
herinneren
als
wij
ubberc ulwij slechts
slechts aan
aan de
de rrubberculhet bedrijf
bedrijfwas
was
waarin destijds het
tuur,
jaar
is
tuur, die
die ongeveer
ongeveer 20 jaar
geraakt. Doch
die glorie
glorie is
geraakt.
Doch die
van korten
korten duur
duur geweest;
geweest;reeds
reedsomstreeks
omstreeks1905
1905
I905
werdzijzijopophare
harebeurt
beurtvervangen
vervangendoor
doorde
de
van
werd
te houden.
houden.
Robusta-koffie, die
heden heeft
heeft weten
weten staande
staande te
Robusta-koffie,
die zich
zich tot heden
De opkomst
theecultuur valt eveneens in
in de
de laatste
laatste 25
25 jaar.
jaar. Vóór
tijd bestond
bestond
opkomst der
der theecultuur
Vóór dien tijd
zij welisw
aa r reeds lang, doch allerlei
weliswaar
allerlei moeielijkheden
moeielijkheden stonden
stonden aan
aan haar
haar ontwikkeling in den weg
weg
haar productie
I898 slechts
paar millioen
mil1ioen pond
jaar.Maar
18g8
slechts een
eenpaar
millioen
pondper
perjaar.
Maar door
door het
het
productie bedroeg
bedroeg in 1898
en haar
der planters
planters zijn
zijn die
die moeielijkheden
overwonnen,werd
werdgoed
goedplantmateriaal
plantmateriaal
moeielijkheden overwonnen,
energiek streven der
Britsch-Indië verkregen,
verkregen, werden
werden de
de bereidingsmethoden
bereidingsmethoden verbeterd,
vérbeterd, met
met het
hetgevolg,
gevolg,dat
dat
uit Britsch-Indië
zoowel
~oowel in W.-Java,
W.-Java, als
als ter
ter 0.-kust
O.-kustvan
vanSumatra
Sumatra(Pematang
(pematangSiantar)
Siantar)een
eenbloeiend
bloeiendbedrijf
bedrijfontontI9I7
Ig17 de
de ioo
100
IOOmillioen
millioenpond
pondnaderde.
naderde.Het
Hetisiswaar,
waar,dat
datde
deoorlog
oorlog
welks opbrengst
opbrengst reeds in 1917
stond, welks
~oowel voor
voor deze
de~e cultuur,
cultuur, als
als voor
voor die
die van
van de
derubber,
rubber,noodlottige
noodlottigegevolgen
gevolgenheeft
heeftgehad,
deze
gehad,waarwaarzoowel
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onder beide nog thans
thans in
in bedenkelijke
bedenkelijke mate
mate gebukt
gebukt gaan,
gaan, maar dit verandert
verandert niets aan het feit,
dat
van het
het tijdperk,
tijdperk, dat wij hier beschouwen,
beschouwen, voor
voor beide
beide een
een ongekend
ongekendsnelle
snelle
dat de
de geschiedenis van
en
krachtige ontwikkeling
geeft, waarvan
waarvan wij
wij de
de wederopleving
wederopleving slechts
slechtsnabij
nabij mogen
mogen
en krachtige
ontwikkeling te
te zien geeft,
wenschen.
trouwe gezellin
gezellin der
der inlandsche
inlandsche bevolking,
bevolking, die
die verspreid
verspreid op
op
Ook voor den Cocospalm,
Cocospal m, die trouwe
alle
voorkomt, trad
trad een
een nieuwe
nieuwe periode
periodein,
in,inzooverre
inzooverremen
menererden
denlaatsten
laatstentijd
tijdtoe
toekwam,
kwam,
alle erven voorkomt,
haar
aanplantingen te gaan verbouwen, ten einde het
het product,
product,de
decopra,
copra,iningroote
groote
haar in
in geregelde aanplantingen
hoeveelheden voor
voor de wereldmarkt
kunnen bereiden.
bereiden.
hoeveelheden
wereldmarkt te kunnen
Heeft het bovenstaande
bovenstaande betrekking
betrekking op
Europeesche culturen,
culturen, die
die op
op den
denproproop de
de z.g. Europeesche
ookde
delandbouw
landbouwvoor
voorplaatselijk
plaatselijk gebruik,
gebruik, in
in het
hetalgemeen
algemeenals
als
ductenuitvoer
gericht, ook
ductenuitvoer zijn
zijn gericht,
inlandsche
landbouw aangeduid,
aangeduid, gaf
gaf in
in meer
meer dan
dan één
éénopzicht
opzicht grooten
grooten opbloei
opbloei te
te zien.
zien.Hier
Hier
inlandsche landbouw
was
het vooral
vooral de
de toenemende
toenemende zorg
zorgder
deroverheid,
overheid,diedie
stuwende
kracht
werkte.Berustte
Berustte
was het
alsals
stuwende
kracht
werkte.
voorheen het toezicht op
voorheen
op den
deninlandschen
inlandsehenlandbouw
landbouwbij
bijde
deambtenaren
ambtenaren van
van het
het Binnenlandsch
Binnenlandsch
Bestuur,
reeds met
met tal
tal van
van andere
andere werkzaamheden
werkzaamheden waren
waren overladen,
de bemoeiebemoeieBestuur, die reeds
overladen, door
door de
TREUB, die
afzonderlijk Departement
Departement van
van
nissen van TREUB,
dieinin1905
i905 leidden
leidden tot
tot de
de oprichting van een afzonderlijk
Landbouw, is daarin verandering
op vakkundigen
vakkundigenoveroververandering en
en verbetering
verbetering gekomen,
gekomen, isis dit
dit toezicht op
gegaan.
demonstratievelden, verstrekking
verstrekking van
van beter
beter zaaigoed,
zaaigoed,aanstelling
aanstellingvan
van
gegaan. Oprichting van demonstratievelden,
landbouwadviseurs,
en verbetering
verbeteringder
derirrigatie
irrigatie
landbouwadviseurs, instelling van landbouwonderwijs, uitbreiding en
TREUB'Svertrek
vertrek(1909)
(1909)op
opkrachtige
krachtigewijze
wijzedoor
door
zijn hier de
de eerste
eerstemaatregelen
maatregelengeweest,
geweest,diedienana
TREVB's
LOVINKzijn
zijnvoortgezet
voortgezeten
enuitgebreid.
uitgebreid. Zeer zeker komen,
LOVINK
komen, bij een
een zoo
zoo uitermate
uitermate conservatieve
conservatieve en
en
moeielijk voor Westersche
Westersche begrippen
begrippentoegankelijke
toegankelijkebevolking,
bevolking,de
degewenschte
gewenschteverbeteringen
verbeteringen
moeielijk
zal ook
ook hie
hierr de
de aanhouder
aanhouder winnen,
winnen, heeft
heeft hij
hij
slechts
langzaam tot stand,
stand, doch
doch ongetwijfeld
ongetwijfeld zal
slechts langzaam
reeds
menig verblijdend
verblijdend resultaat
resultaat te wijzen.
wijzen. Door
Door het
hetzich
zichsteeds
steedsuitbreidend
uitbreidendpersoneel
personeel
reeds op menig
van
landbouwvoorlichtingsdienst, waarin
van inlandschen
inlandschen
van den landbouwvoorlichtingsdienst,
waarin zooveel
zooveel mogelijk
mogelijk opgeleiden van
huize worden
worden opgenomen,
opgenomen, isiseen
eennauwe
nauweaanraking
aanraking met
met de
debevolking
bevolkingverkregen,
verkregen, die
die meer
meeren
en
huize
meer
aan raadgeving
raadgeving en voorlichting
voorlichting begint te
te geven.
geven.
meer het oor aan
vereenigingsleveneen hooge vlucht.
Op het gebied van den Europeeschen
Europeeschenlandbouw
landbouwnam
namhet
het vereenigingsleveneen
waarvan de
de meeste
meeste
In tal
tal 'van
van gewesten
gewesten werden
werden plaatselijke
plaatselijkelandbouwvereenigingen
landbouwvereenigingen opgericht,
opgericht, waarvan
gezamenlijk
georganiseerd zijn
zijn in het
Nederlandsch-Indisch
Landbouw-Syndicaat, een lichaam
gezamenlijk georganiseerd
het NederlandschIndisch Landbouw-Syndicaat,
van toenemende
toenemende beteekenis,
beteekenis, dat dikwijls
dikwijls door de
de Regeering
Regeering ininbelangrijke
belangrijkevakaangelegenvakaangelegenvan
heden wordt geraadpleegd,
zooals ook
ook het geval is met
Syndicaatvan
vanSuikerfaSuikerlageraadpleegd, zooals
methet
het Algemeen Syndicaat
brikanten in
in N.N.-I.,
I., dat meer in het
het bijzonder
bijzonderde
debelangen
belangender
dersuikercultuur
suikercultuurvertegenwoordigt.
vertegenwoordigt.
Ned.-Indië in
in de
de eerste
eerste plaats
plaats een
een landbouwstaat
landbouwstaatis,
is,laat
laat het
het zich
zichhooren,
hooren, dat
dat met
met
Daar Ned.-Indië
den bloei
handel voorspoedige
voorspoedige jaren
jaren doormaakte,
doormaakte, en zulks
zulks
bloei van
van het
hetlandbouwbedrijf
landbouwbedrijf ook
ook de
de handel
toenemend gunstige
gunstige handelsbalans,
handelsbalans, die
die voor
voor den
denuitvoer
uitvoerin
inhet
hetbegin
beginvan
vanden
denoorlog
oorlog
onder een toenemend
een excedent van
van niet minder
minder dan
dan ruim
ruim f1400
millioen
had
aan
te
wijzen.
Was
de
band
tusschen
400 millioen had aan te wijzen. Was de band tusschen
handel vroeger
vroeger vrij
vrij los en had
had het
het contact
contact slechts
slechts plaats
plaats via de Kamers
Kamers van
van KoopKoopRegeering en handel
te Batavia,
Batavia, Semarang,
Semarang, Soerabaja,
Soerabaja, Makassar
Padang in
inhet
hetleven
levengegedoor de
de eerste
eerste te
handel, door
Makassar en
en Padang
Handelsvereenigingen, door
door den laatsten
laatsten in dezelfde plaatsen
plaatsen en
en Medan
Medanopgeopgeroepen, en de Handelsvereenigingen,
deed zich
zichde
debehoefte
behoefteaan
aaneen
eepnauwere
nauwereaanraking
aanraking gevoelen.
gevoelen.Deze
Dezekwam
kwamtot
totstand,
stand,
richt, allengs deed
I9I I aan
aan het
hetDep.
Dep.van
vanLandbouw
Landbouwtwee
tweenieuwe
nieuweafdeelingen
afdeelingenwerden
werdentoegevoegd,
toegevoegd,die
dievan
van
in 1911
toen in
en Nijverheid,
Nijverheid,waarvan
waarvandedeeerste
eerste
geheel
nieuwwas,
was,dedetweede
tweedevan
vanhet
hetDepartement
Departement
Handel en
geheel
nieuw
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van Onderwijs, Eeredienst (en Nijverheid)
Nijverheid) werd
werd overgebracht. In
In het
hetio-tal
IO-taljaren
jarenvan
vanhaar
haarbebestaan
deze Handelsafdeeling
Handelsafdee1ing reeds
reedsveel
veelnuttig
nuttigwerk
werkverricht,
verricht,niet
nietalleen
alleenalsalsvoorlichtster
voorlichtster
staan heeft deze
der Regeering
Regeering ininalles,
alles,dat
datmet
methaar
haarpolitiek
politiekop
opdit
ditgebied
gebiedverband
verbandhoudt,
houdt,maar
maar ook
ookdoor
doorde
de
uitgave
van
allerlei
publicaties,
periodieke
en
ongeregelde,
die
voor
belanghebbenden
van
beuitgave
allerlei publicaties, periodieke
die voor belanghebbenden van beteekenis kunnen
kunnen zijn.
zijn.
teekenis
den aard
aard der
der zaak
zaak ten nauwste
nauwste verband
verband met
met den
denomvang
omvangder
der
De uitvoerhandel
uitvoerhandel hield uit den
landbouwproducten,
waaronder de suiker
suiker bij
bij voortduring
voortduring de
de voornaamste
voornaamste plaats
plaats bleef
bleefinnemen;
innemen;
landbouwproducten, waaronder
dit artikel
artikel nam
geleidelijk in
omvang toe,
uitvoer sedert
sedert 1898
1898 nagenoeg
nagenoeg werd
werd ververnam geleidelijk
in omvang
toe, zoodat de uitvoer

Kratermeer
Kawa Idjen.
Idjen.
Kratermeer Kawa
(Uit de
de verzameling
verzameling van
van Dr. J.
J. C.
KONINGSBERGER).
C. KONINGSBERGER).

dubbeid
thans circa
circa 2 millioen ton
ton bedraagt.
bedraagt. Andere
Andere voorname
voorname plaatsen
plaatsen bleven
bleven bezet
bezetdoor
door
dubbeld en thans
koffie, tabak,
boschproducten, aardnoten
aardnoten enz., terwijl
terwijl thee,
thee, rubber,
rubber,copra,
copra,kapok
kapok
koffie,
tabak, vezelstoffen, boschproducten,
en cassave-producten
cassave-producten in
jaren vóór
vóór den
den oorlog
oorlog bij
bij steeds
steeds toenemende
toenemende hoeveelheden
hoeveelheden ten
ten
in de jaren
vervoer werden
werden aangeboden.
aangeboden. Daarnaast
Daarnaast mogen
mogentin
tinenenvooral
vooraldedeproducten
productender
derpetroleumpetroleumvervoer
als zeer
zeer belangrijke
belangrijke factoren
factoren ininden
denuitvoerhandel
uitvoerhandel
wordengenoemd.
genoemd.Van
Vandedelaatste
laatste
industrie als
worden
worden
benzine, lichtolie
lichtolieenenresidu
residuinintankschepen
tankschepennaar
naaralle
alledeelen
deelenvan
vandedewereld
wereldgebracht,
gebracht,
worden benzine,
en dat in hoeveelheden,
hoeveelheden, die
die samen
samen de
de 22 millioen ton
ton naderen.
naderen.
De geheele
geheele waarde
waarde van
van den
den uitvoer
uitvoer door
door den
denparticulieren
particulieren handel
handel kan
kan tegenwoordig
tegenwoordig op
op
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zoo millioen worden
gesteld, wat
wat ruim
ruim het
het drievoud
drievouduitmaakt
uitmaaktvan
vandie
die van
van 1898.
omstreeks ff 700
worden gesteld,
1898.
Voor den invoer, die
Voor
die thans
thans een
een waarde
waarde van
van ff 500
vertegenwoordigt, kan
50o tot
tot 600
600 millioen vertegenwoordigt,
kan ongeveer
aangenomen, zoodat
zoodat op
op beide
beide gebieden
gebiedeneen
eentoename
toenamevan
van
veer dezelfde
dezelfde verhouding
verhouding worden
worden aangenomen,
zeer groote
zeer
groote beteekenis
beteekenis valt
valt teteconstateeren.
constateeren.
Het leeuwendeel
leeuwendeel van den
den invoervormt
de talrijke
talrijke inlandsche
inlandschebevolking
bevolkingvoor
voorhaar
haar
invoer vormt hetgeen de
dagelijksch gebruik uit den vreemde moet
moet betrekken:
betrekken: geweven
gewevengoederen,
goederen,aardewerk,
aardewerk,ijzerwaren,
ijzerwaren,
lucifers,
lucifers, kramerijen
kramerijenenz.
enz. Met
Met de voorziening
voorziening in de
de behoefte
behoefteaan
aandeze
dezeartikelen
artikelenwaren
waren steeds
steeds
stijgende
bedragen gemoeid, niet
nie't alleen
alleen wegens
wegensde
denatuurlijke
natuurlijketoename
toenameder
derbevolking,
bevolking,maar
maar
stijgende bedragen
ook
stelt om
om
ook door
door haar
haar allengs
allengs vermeerderde
vermeerderde koopkracht,
koopkracht,die
die haar
haartegenwoordig
tegenwoordigb.v.
b.v. in
in staat
staat stelt
voor
geweven stoffen
stoffenjaarlijks
jaarlijks een
eenbedrag
bedragvan
van meer
meer dan
dan ff loo
zal
voor geweven
Zoo millioen
millioen te
te besteden. Men zal
niet ver van
van de
de waarheid
waarheid zijn,
zijn, wanneer
wanneer ook voor het totale
bevolking aan
aanimportimporttotale verbruik
verbruik der bevolking
goederen
drievoud van
van dat
dat van
van 1888
1898bedraagt.
bedraagt.
goederen wordt
wordt aangenomen,
aangenomen, dat
dat dit
dit het drievoud
Bij den invoer voor
voor Europeesch
Europeeschverbruik
verbruikvalt
valt een
een overeenkomstige
overeenkomstigestijging
stijgingwaar
waar te
te nemen,
nemen,
die
zichvoor
voorbepaalde
bepaaldeartikelen
artikelennatuurlijk
natuurlijk rechtstreeks
rechtstreeks laat
laat terugbrengen
terugbrengen op
op de
deuitbreiding
uitbreiding
die zich
van
Landbouw en Nijverheid.
Nijverheid. Dit
Ditisiso.a.
o.a.het
hetgeval
gevalmet
metallerlei
allerleiwerktuigen
werktuigenen
enmachinerieën,
machinerieën,
van Landbouw
cement
en ininhet
hetbijzonder
bijzondermet
met
kunstmeststoffen(zwavelzure
(zwavelzureammonia),
ammonia),die
dievroeger
vroeger
cement e.d. en
kunstmeststoffen
slechts in
slechts
in zeer
zeergeringe
geringehoeveelheden
hoeveelhedenwerden
werdengebruikt,
gebruikt,maar
maar op
opdedeinvoerstaten
invoerstaten van
van1918
1918
voor een bedrag
voor
bedrag van
van ff 24 millioen voorkomen.
voorkomen.
Met den omvang van den in- en
en uitvoerhandel
uitvoerhandel houdt die van
van het
het bankwezen
bankwezen nauw verband; ook
groei en uitbreiding
uitbreiding van
bedrijf over de geheele
geheele linie.
linie. Zelfs
Zelfs zijn,
zijn,naast
naast de
de
band;
ook hier
hier groei
van het bedrijf
oude, welbekende geldinstellingen
geldinstellingeneen
eentweetal
tweetalnieuwe
nieuweopgericht:
opgericht:inin1912
1912de
de Ned.Ind. EffectenEffectenNed.- Ind.
en Prolongatiebank
Prolongatiebank en,
in 1914,
1914, de
de Uniebank
voor Nederland
NederlandenenKoloniën,
Koloniën, die
den
en, in
Uniebank voor
die beide in den
veelbewogen
oorlogstijd van
vande
dealgemeene
algemeenelevendigheid
levendigheidopopzakengebied
zakengebiedprofiteerden,
profiteerden,maar
maar
veelbewogen oorlogstijd
thans, als
als alle
alle jonge
jonge instituten,
instituten,meer
meerdan
dandedeoudere
oudereonder
onderdededrukkende
drukkendetijdsomstandigheden
tijdsomstandigheden
thans,
gebukt gaan.
gaan.
Veeteelt en visscherij
Veeteelt
visscherij werden hierboven
hierboven genoemd
genoemdals
als bedrijven,
bedrijven, over
overwelke
welkede
dealgemeene
algemeene
opleving zich eveneens
eveneens uitstrekte.
uitstrekte. Bij
Bij beide
beide werden
werden in
inhooge
hoogemate
matedezelfde
dezelfdemoeielijkheden
moeielijkheden
opleving
gevoeld als
als hierboven
hierboven bij
bij den
den inlandschen
inlandschenlandbouw
landbouwwerden
werdenvermeld;
vermeld;de
demoeielijke
moeielijketoegankelijktoegankelijkgevoeld
bevolking voor
voorrationeele
rationeeleverbeteringen
verbeteringenininhaar
haärbedrijven
bedrijvenisisook
ookhier
hieroorzaak,
oorzaak,dat
dat de
de popoheid der bevolking
daartoe, vooral
vooral sedert
sedert1905
1905ingesteld,
ingesteld,nog
nogslechts
slechtsten
tendeele
deeletot
totde
degewenschte
gewenschteuitkomsten
uitkomsten
gingen daartoe,
Voor de
de veeteelt
veeteeltbestonden
bestondendie
diepogingen
pogingenvooral
vooralinindedebeschikbaarstelling
beschikbaarstellingvan
van
hebben geleid. Voor
fokmateriaal, dat
Britsch-Indiëonder
onder deskundig
deskundigtoezicht
toezichtwerd
werd
goed fokmateriaal,
dat in
in groote
groote hoeveelheden in Britsch-Indië
ingekocht. Voor de visscherij
visscherij lagen
lagen zij
zij in
in de
derichting
richtingvan
vangoedkoope
goedkoopeverstrekking
verstrekking van
van zout
zoutvoor
voor
conserveering der
dervangsten,
vangsten,aanleg
aanlegen
enverbetering
verbeteringder
derhaventjes,
haventjes,organisatie
organisatie der
dervisschers
visschers
de conserveering
vereenigingenvan
vancoöperatieven
coöperatievenaard
aarden
enbevordering
bevorderingvan
vanhet
hetgrootbedrijf.
grootbedrijf. Met
Met dit
dit laatste,
laatste,
in vereenigingen
meer ligt
ligtop
ophet
hetterrein
terreinder
derEuropeesche
Europeeschebedrijven,
bedrijven,werd
werdveel
veeltegenspoed
tegenspoedondervonden;
ondervonden;
dat meer
daartoe onmisbare
onmisbare kapitaal
kapitaal was,
was, tegenover
tegenoverde
deonzekere
onzekere uitkomsten,
uitkomsten,uitermate
uitermate huiverig,
huiverig, om
om
het daartoe
deze aangelegenheid
aangelegenheid te wagen
wagen en
entoen
toenhethet
eindelijk,
1914,tottotdaden
dadenbeloofde
beloofdetete
zich in deze
eindelijk,
inin
1914,
komen,stuurde
stuurdede
deoorlog
oorlogopnieuw
opnieuwdedezaken
zakeninindedewar.
war.Eerst
Eerstininden
denallerlaatsten
allerlaatstentijd
tijdis,is,
zullen komen,
Hollandsche zijde,
zijde,door
doorde
deuitzending
uitzendingvan
vaneen
eenvolledig
vollediguitgerusten
uitgerustentreiler,
treiler,een
eennieuwe
nieuweenen
van Hollandsche
energieke stap
stap gedaan,
gedaan, waarvan
waarvan de
de uitkomsten
uitkomsten met
metgroote
grootebelangstelling
belangstellingmogen
mogenworden
wordenafafenergieke
'
gewacht.
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Wanneer men
aanmerking neemt, dat, 25
25 jaar
jaar geleden, de
de nijverheid
Indië nagenageWanneer
men in aanmerking
nijverheid in Indië
had te
te beteekenen,
beteekenen,dan
danisisop
opdit
ditgebied
gebieddede
betrekkelijkevooruitgang
vooruitgangongetwijfeld
ongetwijfeld
noeg niets had
betrekkelijke
grooter dan
Tot dien
dienvooruitgang
vooruitganghebben
hebbenallerlei
allerleioorzaken
oorzaken samengewerkt.
samengewerkt. Als
Als
grooter
dan op eenig ander. Tot
een der voornaamste moet zeker worden beschouwd de omstandigheid,
omstandigheid, dat
dat voor
voor het
het hoofdeiland
hoofdeiland
Java, de phase
phase van uitsluitend landbouwstaat
landbouwstaat langzamerhand
toeneJava,
langzamerhand haar
haar einde
einde naderde.
naderde. De toenemende dichtheid van
van bevolking
bevolking kon
kon niet
nietworden
worden bijgehouden
bijgehoudendoor
dooreen
eenevenredige
evenredigeuitbreiding
uitbreiding
al heeft
heeftmen
mengetracht,
getracht,door
dooremigratie
emigratienaar
naarandere
andereeilanden
eilandenenendoor
door
van het landbouwbedrijf
landbouwbedrijf en
en al
verplaatsing
naar
nog
beschikbare
terreinen
op
Java
zelf,
een
deel
van
het
teveel
aan
grond
verplaatsing naar
beschikbare
op Java zelf, een deel van het teveel aan grond tete
helpen, men
men verplaatst
verplaatst nu
nu eenmaal
eenmaal geen
geen volksmassa's
volksmassa's van eenige beteekenis
beteekenis en er
er bleef
bleefdus
dus
weg in
in te
te slaan,
slaan, die
die door
doorde
degeschiedenis
geschiedenisvan
vanzoovele
zooveleandere
anderevolken,
volken,
niets anders over dan den weg
laatstelijk door Japan,
in scherper
scherper of
ofzachter
zachterovergang
overgangnaar
naar den
denindustrieindustrieJapan, wordt aangewezen en in
staat
tweede oorzaak
oorzaak van doorslag
doorslag gevende
gevende beteekenis
beteekenis lag in de
de toestanden,
toestanden, door
door
staat voert.
voert. Een tweede
den wereldoorlog in het
het leven
leven geroepen;
geroepen;de
devolslagen
volslagenafhankelijkheid
afhankelijkheid van
van het
hetbuitenland,
buitenland,reeds
reeds
spoedig op pijnlijke
pijnlijke wijze
wijze gevoeld, heeft
heeft deels
deels automatisch,
automatisch, deels
deels uit
uit een
eendoelbewust
doelbewuststreven,
streven,
tot een
een krachtige
krachtige uitbreiding
uitbreiding der
der nijverheid
nijverheid geleid.
geleid.
nijverheidreeds
reedslang
langeen
eentak
takvan
van staatszorg,
staatszorg,ondergebracht
ondergebrachtbij
bijhet
hetgroote
groote
In naam was de nijverheid
had, dat
dat
onderwiis-departement, waar
waar men echter met
met eigen
eigen kinderen
kinderen de
de handen
handen reeds
reeds zóó vol had,
onderwils-departement,
aan
weinig aandacht
aandacht kon
kon worden
worden geschonken.
geschonken.Maar
Maar er
er viel
vielook
ookniet
nietveel
veel
aan dit stiefkindje slechts weinig
Een aantal
aantal inlandsche
inlandsche bedrijven
bedrijven (batikkerij,
(batikkerij, lederbewerking,
lederbewerking, pannenpannen- en
en steensteente verzorgen. Een
bakkerij, smederij
wapens
en eenvoudige
eenvoudigegereedschappen,
gereedschappen,vervaardiging
vervaardigingvan
vanvlechtwerk),
vlechtwerk),
pens en
bakkerij,
smederij van wa
gelocaliseerd en
enininoude
oudesleur
sleurvoortwerkend,
voortwerkend,wist
wistzich,
zich,zoo
zoogoed
goedenenzoo
zookwaad
kwaadhet
het
veelal sterk gelocaliseerd
te houden
houdenenenwat
watvan
vanEuropeesche
Europeeschezijde
zijdewerd
werdondernomen,
ondernomen,(lucifersfabricage,
(lucifersfabricage,
ging, staande
staande te
den regel
regel slechts
slechtseen
eenkortstondig
kortstondigbestaan.
bestaan.
bierbrouwerij, cocosvezelverwerking) had voorheen in den
is,naast
naastde
dereis
reisvan
vanMr.
Mr.ABENDANON,
ABENDANON, weder
werkzaamheid der
der Welvaart-Commissie
Welvaart-Commissie
Het is,
weder de werkzaamheid
geweest, die hier
hier het
het eerst
eerst de
de bestaande
bestaande toestanden
aan het
het licht
lichtheeft
heeftgebracht
gebracht en
en op
op de
de taltaltoestanden aan
191i Iwerd
werddedezorg
zorgvoor
voorde
de
rijke mogelijkheden
mogelijkheden van
van verdere
verdere ontwikkeling
ontwikkeling heeft gewezen. In
In igi
rijke
nijverheid
oogenblik vooral
vooral
nijverheid naar
naarhet
het jonge
jonge landbouw-departement
landbouw-departementovergebracht
overgebrachtenenvan
van dat
dat oogenblik
moeielijkheden en
enteleurstellingen
teleurstellingengepaard
gepaard
dagteekent haar
dagteekent
haar opkomst,
opkomst,die
die overigens
overigens met
met vele moeielijkheden
ging en nog lang niet tot een
geleid.
een bevredigenden
bevredigenden toestand heeft geleid.
middelen om
om de
de inlandsche"bedrijven
inlandsche"bedrijven tot
tot vooruitgang
vooruitgang te
te brengen
brengen werden
werden onder
onder
Als middelen
meer
baat genomen de
de aanstelling
aanstelling van
van nijverheidsconsulenten
nijverheidsconsulenten ter
ter algemeene
algemeene voorlichting
voorlichting
meer te baat
en het
het ontbieden,
ontbieden,uit
uitEuropa,
Europa,van
vanpractisch
practisch geschoolde
geschoolde vakmannen
vakmannen op bijzonder
bijzonder gebied,
gebied, die
die
bewegen,haar
haarwerkwijzen
werkwijzentetever
verbeteren
en
de
bezich onder de bevolking
bevolking zelve
zelve hadden
hadden tetebewegen,
beteren
ookvan
vanparticuliere
particulierezijde
zijde
drijven oeconomisch beter
beter te
te organiseeren.
organiseeren.Op
Opdit
ditlaatste
laatstegebied
gebiedzijn
zijnook
veel verdienstelijke
verdienstelijke pogingen
welke die der welbekende
welbekende Vereeniging
Vereeniging
pogingen in
in het werk gesteld, van welke
"Oost
de meest
meest omvangrijke
omvangrijke zijn.
zijn.
„Oost en West" wel de
De noodzakelijkheid
noodzakelijkheid van
van industrie
industrie op
opgrooter
grooterschaal
schaalenenonder
onderEuropeesche
Europeescheleiding
leiding
Zij gaf
gafden
denG.G.
IDENBURG
deed zich, reeds
reeds spoedig in het begin
begin van
van den oorlog gevoelen. Zij
G. G.
IDENBURG
Ontwikkeling van
van de
deFabrieksnijverFabrieksnijveraanleiding tot de instelling,
instelling, in 1915,
191 5,eener
eener "Commissie
„Commissie tot Ontwikkeling
heid", waarin,
waarin, naast
naast enkele
enkele hooggeplaatste
hooggeplaatste ambtenaren,
ambtenaren, inzonderheid
inzonderheiddedeDepartementchefs
Departementchefs
Landbouw, Nijverheid
Nijverheid en
enHandel
Handelen
envan
vanGouvernementsbedrijven,
Gouvernementsbedrijven,zitting
zittingwerd
werdgenomen
genomen
van Landbouw,
door eenige
eenige vooraanstaande
vooraanstaande personen
personenop
opindustriëel
industriëelen
enfinanciëel
financiëelgebied,
gebied,terwijl
terwijleen
eenvolkomen
volkomen
ter zake kundige als gedelegeerd
gedelegeerdlid
lidaan
aan haar werd toegevoegd
toegevoegd voor
voor de
dedagelijksche
dagelijksche leiding
leidingvan
van

63o
630

zaken
aanraking met
met haar
haar
zaken en
en de gedachtenwisseling met allen, die voor nijverheidsdoeleinden
nijverheidsdoeleinden aanraking
zochten. Door deze
steedswordt
wordtvoortgezet;
voortgezet;
deze Commissie
Commissie isis veel
veel nuttig
nuttigwerk
werkverricht,
verricht, dat
dat nog steeds
haar materiëele
materiëele en
en moreele
moreele steun
steunheeft
heeftreeds
reedsaan
aanverschillende
verschillendeindustrieën
industrieënhet
hetaanzijn
aanzijn gegehaar
schonken. Doch ook op
op dit
dit gebied
gebiedzat
zatmen
menvan
vanparticuliere
particulierezijde
zijdeniet
nietstil.
stil.Naast
Naastde
deoprichting,
oprichting,
valt hier
in 1918,
1918, van het NederlandschNederlandsch-Indisch-Nijverheids-Syndicaat
hier vooral
vooral te
te vermelden
vermelden
Indisch-Nijverheids-Syndicaat valt
aar plaats
Ned.-Indische
Jaarbeurs, welke in hetzelfde
hetzelfde jjaar
plaats had en in
in 1920
die van de Vereeniging
Vereeniging Ned.Indische Jaarbeurs,
leidde
eerste jaarbeurs
jaarbeurs te
door meerdere
meerdere is
gevolgd. Het
Het valt
valt
leidde tot een eerste
te Bandoeng,
Bandoeng, die
die sedert
sedert door
is gevolgd.
ongunstige tijdsomstandigheden
tijdsomstandighedentetemoeten
moeten
hard, hier
hier wederom
wederom van
van den
den noodlottigen
noodlottigen invloed
invloed der ongunstige
gewagen, die
gunstige gevolgen
gevolgen van
vandit,
dit,gelijk
gelijkinindie
die
die een
een ongewenschte
ongewenschte vertraging
vertraging geeft
geeft in
in de gunstige
van zoo menig
menig ander,
ander, heilzaam
heilzaam initiatief.
de industriëele
industriëele
van
initiatief. Edoch,
Edoch, alles
alles samengenomen,
samengenomen, kan
kan op de
ontwikkeling van
gedurende de laatste
laatste 25
25jaar
jaar met
metzekere
zekerevoldoening
voldoeningworden
wordenteruggeteruggeontwikkeling
van Indië
Indië gedurende

Eerste Jaarbeurs
Jaarbeurs te
te Bandoeng.
Bandoeng.
De Eerste
de verzameling
verzameling van
van gep.
gep.Lt.-Genl.
Lt.-Gen!.
DIJKSTRA).
(Uit de
G.G.
K. K.
DIJKSTRA).

zien. Laat
Laat men
men de
dehuidige
huidigeinzinking
inzinkingbuiten
buitenbeschouwing,
beschouwing, dan
dan kan worden
worden gezegd, dat
madat de machine-industrie zich
krachtig heeft
uitgebreid en in
in bloeienden
bloeienden toestand
toestand verkeert,
verkeert, dat
dat de
de
chine-industrie
zich krachtig
heeft uitgebreid
industrie (carbid,
(carbid, zwavelkoolstof,
zwavelkoolstof,koolzuur,
koolzuur, jodium
jodiumenz.)
enz.)vasten
vastenvoet
voetheeft
heeftgekregen,
gekregen,
chemische industrie
dat de
de fabricage
fabricage van
van voedingsvoedings- en
en genotmiddelen
genotmiddelen (conserven,
(conserven, ooliën,
macaroni, bier,
bier, sigaren
sigaren
liën, macaroni,
sigaretten, cacao,
cacao, enz.) en
en van
van tal
tal van
vanandere
andere artikelen
artikelen (zeep,
(zeep, verfwaren,
verfwaren, carton,
carton, vuurvuuren sigaretten,
materiaal, cement,
cement, borstelwerk,
borstelwerk, springstoffen,
springstoffen, triplexkisten
triplexkisten enz.
enz.enz.)
enz.)met
metgoed
goedgevolg
gevolg
vast materiaal,
plaats heeft
heeft en dat
dat alles
alles in Indië
Indiëslechts
slechtswacht
wachtop
ophet
hetaanbreken
aanbreken van
van betere
betere dagen,
dagen,om
omook
ookop
op
plaats
gebied tot
totverdere
verdereenenvolle
volleontplooiing
ontplooiing
komen.Met
Met
vooruitziendenblik
blikworden
wordendie
die
dit gebied
tetekomen.
vooruitzienden
da
gen voorbereid,
dagen
voorbereid, vooral
vooral nu
nu sinds
sinds eenige
eenigejaren
jarenaan
aanhet
hetlandbouw-departement
landbouw-departementeen
eenafdeeling
afdeeling
Landbouw-oeconomie
Landbouw-oeconomie is verbonden,
verbonden, die
die onder
onder meer
meer ten
ten doel
doel heeft
heefteen
eenoeconomische
oeconomische ververkenning
kenning van die
die talrijke
talrijke streken in den
den Archipel,
Archipel, waarvan
waarvan mag
mag worden
worden verwacht,
verwacht, dat
dat zij,
zij, bij
bij
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de
algemeene neiging
neiging tot
tot expansie,
expansie, in
in een
eenniet
nietmeer
meerver
ververwijderde
verwijderde toekomst
toekomst een
een rol
rolvan
van
de algemeene
beteekenis zullen spelen.
beteekenis
spelen.
III
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Onderwijs. Hygiëne.
Hygiëne.Kunsten
KunstenenenWetenschappen.
Wetenschappen.
Pers.
Pers.

Op
gebied van
van het
het onderwijs
onderwijs bestond,
bestond, en
enbestaat
bestaat nog,
nóg,ininIndië
Indiëeen
eenbelangrijke
belangrijke
Op het gebied

Gezicht op
op Bandoeng.
Bandoeng.
Lt.-Gen!.G.G.
de verzameling
verzamelingvan
vanLt.-Genl.
Lt.-Genl.
DIJKSTRA).
(Uit de
K. K.
DIJKSTRA).

achterstand. Toch
er een
een groot
groot en
enverblijdend
verblijdend verschil
verschil tusschen
tusschen de
detoestanden
toestandenvan
vanheden
heden
achterstand.
Toch is er
en die
die van
van 1898.
r898. De
Destroomingen,
stroomingen,die
diedaartoe
daartoe hebben
hebbengeleid,
geleid,kwamen
kwamenvan
vantwee
twee zijden:
zijden: van
van
18g8.
bevolking zelve en
en van
van de
de Regeering.
Regeering.
de bevolking
die spreekt
van „het
.,het ontwakende
"het
ontwakende Oosten",
Oosten", kan
kan ook
ook hier
hier dienst
dienst doen.
doen.
gemeenplaats, die
spreekt van
De gemeenplaats,
Sedert het
oogenblik, waarop
waarop bij
bij de voornaamste
voornaamste der volkeren
volkeren van
Ned.-Indië de
deovertuiging
overtuiging
het oogenblik,
van Ned.-Indië
onder de
nog een
een andere
andere plaats
plaats onder
de zon
zon kon
kon zijn
zijn weggelegd
weggelegd dan
dan die
die
post vatte, dat ook voor hen nog
zij
zoovele eeuwen
eeuwen sluimerend
sluimerendhadden
haddeningenomen
ingenomen- dede
overwinning
zij zoovele
overwinningvan
vanJapan
Japanop
opRusland
Rusland in
in
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de
deeerste
eerstejaren
jarendezer
dezereeuw
eeuwisisaan
aandat
datoogenblik
oogenblikniet
nietvreemd
vreemd—,
-,isiseen
eenalgemeene
algemeeneenenplotselinge
plotselinge
drang
naar
onderwijs
opgekomen,
omdat
men
dáárin
in
de
eerste
plaats
het
middel
zag
drang naar onderwijs opgekomen, omdat men dáárin in de eerste plaats het middel zagom
omdiedie
plaatstetebereiken.
bereiken.Dat
Datverlangen
verlangenkon
konniet
nietanders
anderszijn
zijndan
danvaag,
vaag,onbestemd
onbestemdenenonberedeneerd;
onberedeneerd;
plaats
voor
nauwkeuriger
omschrijving
van
het
verlangde,
voor
aanwijzing
immers,
de
grondslagen
voor
nauwkeuriger
omschrijving
van
het
verlangde,
voor
aanwijûng
immers, de grondslagen
vande
dewegen,
wegen,die
dieertoe
ertoezouden
zoudenleiden,
leiden,ontbraken
ontbrakenbijbijdie
diebevolking
bevolkingten
ten
eenenmale.Men
Menvroeg
vroeg
van
eenenmale.
zonder
zich
rekenschap
,
slechtsluide
luideomg
om eestelijk
geestelijkvoedsel,
voedsel,liefst
liefstvan
vanzoo
zoohoog
hoog
mogelijk
gehalte, zonder ûch rekenschap
slechts
mogelijk
gehalte
te geven
vandie
dieandere
anderevraag,
vraag,ofofdat
datvoedsel
voedselook
ookkon
konworden
wordenverteerd
verteerdenenverwerkt.
verwerkt.Ofschoon
Ofschoon
teg
even van
in
inmindere
minderemate
matedan
daneen
eenr5-tal
I5-taljaren
jarengeleden,
geleden,duurt
duurtdie
dietoestand
toestandnog
nogheden
hedenvoort;
voort;wat
watininIndië
Indië
ebied
wordt
gevraagd,
overschrijdt
nog
maar
al
te
dikwijls
de
grenzen
van
het
al
te
dikwijls
de
grenzen
van
het
op
onderwiisgebied
wordt
gevraagd,
overschrijdt
nog
maar
op onderwijsgebied
doeltreffende.
doeltreffende.
Aan
de Regeering,
Regeering,ten
tenvolle
vollebereid
bereidtot
tottegemoetkoming
tegemoetkomingbinnen
binnendedegrenzen
grenzen
Aanden
den anderen
anderenkant
kant de
en
het
wenschelijke,
overtuigd
als
zij
was,
dat
hier
veel
moest
worden
goedvan
het
mogelijke
en
het
wenschelijke,
overtuigd
als
zij
was,
dat
hier
veel
moest
worden
goedvan het mogelijke
gemaakt, dat
dat in
in vroegere
vroegeretijdperken
tijdperkenwerd
werdverzuimd.
verzuimd.Haar
Haartaak
taakwas
wasniet
nietgemakkelijk.
gemakkelijk.Afgezien
Afgezien
gemaakt,
van
van het
het leiden
leidender
derzooeven
zooevenbedoelde,
bedoelde,min
minofofmeer
meerwilde
wildestrooming
stroominginindedejuiste
juistebedding,
bedding,had
had
zij niet
nietalleen
alleende
deaanzienlijke
aanûenlijke geldmiddelen
geldmiddelen te
te vinden,
vinden,die
dievoor
voordit
ditdoel
doelwerden
werdenvereischt,
vereischt,maar
maar
zij
bovendientete zorgen
zorgen voor
voor de
de noodige
noodigeonderwijskrachten,
onderwijskrachten,die
dieIndië
Indiëzelf
zelfnog
nogniet
nietkon
konleveren
leverenen
endie
die
bovendien
derhalve
derhalve uit
uit het
hetmoederland
moederland moesten
moestenkomen.
komen.Het
Hetgrootste
grootstevraagstuk
vraagstukechter,
echter,waarvoor
waarvoorzij
zijzich
zich
zag gp
geplaatst,
bestond in
in de
de zeer
zeer uiteenloopende
uiteenloopende eischen,
eischen, die
die door
door de
deheterogeniteit
heterogeniteitder
derbevolbevolgeplaatst, bestond
zag
werden
esteld
enenelkelk
schema
van
eenvoudigen
bouw
onuitvoerbaar
maakten.
Vandaar,
"king
werden
gesteld
schema
van
eenvoudigen
bouw
onuitvoerbaar
maakten.
Vandaar,
gesteld
g
een onderwijsgebouw
onderwiisgebouw moest
moest worden
worden opgetrokken,
opgetrokken, dat
dat op
op den
denbuitenstaander
buitenstaander den
denindruk
indruk
dat een
dan een
een labyrinth,
labyrinth, welks
welkssamenstel
samenstelbij
bijelke
elkenieuwe
nieuweuitbreiding
uitbreidingsteeds
steeds
maakt van
van weinig minder dan
moeielijker wordt
niet mogelijk,
mogelijk, anders
anders dan
danzéér
zéér
moeielijker
wordt te
te doorgronden.
doorgronden. In
In verband
verbandhiermede
hiermedeisis het niet
kort aan
het onderwijs
onderwijs in
in Indië
Indiëzich
zichdedelaatste
laatste2525jaar
jaarheeft
heeftontwikkeld.
ontwikkeld.
kort
aan te
te geven,
geven, hoe het
een 20inlandsche volksscholen,
volksscholen, die
die een
20meest elementaire
elementaire onderwijs
onderwijs wordt
wordt gegeven
gegevenop
opde
de inlandsche
Het meest
ook
op
de
andere
2
tal
jaren
geleden
alom
op
het
platteland
van
Java
werden
opgericht
en
sedert
I9I2
ook
op
de
andere
jaren
geleden
alom
o
het
platteland
van
Java
werden
opgericht
en
sedert
r
g
I
op
tal g
eilanden, wanneer de gelegenheid
daartoe gunstig
gunstig was. Het
Het onderwijs
opderwijs omvat niet
niet meer
meerdan
danlezen
lezen
gelegenheid daartoe
en
een
weinig
kennis
der
natuur,
waarbij
het
plaatselijk
landen
schrijven
in
de
landstaal,
rekenen
weinig
kennis
der
natuur,
waarbij
het
plaatselijk
landin
en schrijven i
bouwbedrijf in
Aan hen,
hen, die
die onderwijs
onderwijs geven,
geven,
in den regel als aanknoopingspunt wordt genomen. Aan
wordt
geen
hoogere
eisch
dan
dat
zij
met
vrucht
het
onderwijs
van
een
school
van
iets
een
hoogere
gesteld,
dan
dat
zij
met
vrucht
het
onderwijs
van
een
school
van
iets
wordtoo
g g
hooger categorie
eenigen tijd
tijd elders
elders onder
onderleiding
leidingzijn
zijnwerkzaam
werkzaam geweest.
geweest.
categorie hebben doorloopen en eenigen
De
kosten van
van dit
dit volksonderwijs
volksonderwijs worden
worden zooveel
zooveel mogelijk
mogelijk door
door de
de betrokken
betrokken dorpen
dorpen zelf
zelf
De kosten
en
maar
de
Regeering
moet
nogal
eens
bijspringen
met
toelagen
en
verschaft
in
allen
gedragen,
maar
de
Regeering
moet
nogal
eens
bijspringen
met
toelagen
en
verschaft
in
allen
gedragen,
gevalle
boeken.
gevalle leermiddelen
leermiddelen en
en boeken.
Zijn, na
na het
de leerlingen dezer volksschool „volleerd"
Zijn,
het doorloopen
doorloopen der
der 33 jaarklassen,
jaarklassen, de
"volleerd" en
vervolgscholen,
stellen
daartoe in staat, dan
dan kunnen
kunnen zij
zij overgaan
overgaan naar
naar vervolgscholen,
omstandigheden hen daartoe
stellen de
de omstandigheden
die
scholen van
van de
de zooeven
zooevenbedoelde
bedoeldehoogere
hoogere
die eigenlijk
eigenlijk niet
niet anders
anders zijn
zijn dan
dan de
de bovenhelft der scholen
worden
aangeduid
en
in
de
grootere
be2e
klasse
scholen
worden
aange"duid
en
in
de
grootere
becategorie,
welke
met
den'
naam
van
klasse
scholen
categorie, welke met den' naam van 2e
etroffen,
met
dien
verstande,
dat
de
volksschool
wordt
geacht
in
volkingscentra
worden
aangetroffen,
met
dien
verstande,
dat
de
volksschool
wordt
geacht
gscentra worden aangetroffen,
vo
g
haar
laagste klassen
klassen der
klasse school.
geheel dezelfde
dezelfde vorming
vorming te
te geven
geven als
als de twee laagste
der 2e klasse
school. Deze
haar geheel
vervolgscholen zijn
zijn natuurlijk
natuurlijkveel
veel minder
minder talrijk
vervolgscholen
talrijk dan de volksscholen en eveneens in
in grootere
grootere
centra
dan
gewone
dorpen
gelegen.
gelegen.
centra dan gewone dorpen
2eklasse
klas~e'scholen
scholenwordt,
wordt,naast
naastdedelandstaal,
landstaal,ook
ookhet
hetMaleisch
Maleisch onderwezen.
onderwezen.
Op
de 2e
Op de
wordt
er
oed
lager
onderwijs
gegeven,
echter
niet
in
het
Nederlandsch.
Over
Nederlandseh.
goedlager onderwijs gegeven, echter
algemeen wordt er goed
Overhet
het algemeen
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Dit laatste
laatste isishethet
geval,
ookmet
met
het
Nederlandschalsalsvoertaal,
voertaal,op
opdedescholen
scholenvan
vanwederom
wederom
Dit
geval,
ook
het
Nederlandsch
gehalte, die
die vroeger
vroeger met
met den
dennaam
naamvan
van ie
Ie
Ie klasse
klasse scholen
scholen werden aangeduid, doch
doch later
later
hooger gehalte,
in HollandschHollandsch- Inlandsche
lnlandschescholen
scholen werden
werden herdoopt
herdoopt en slechts
slechts op
op grootere
grootere plaatsen
plaatsen
(1914) in
worden gevonden.
zij geven
geven welwelgevonden. Aan
Aan het hoofd dezer inrichtingen staat
staat Europeesch
Europeesch personeel;
personeel; zij
iswaar een
afgerond geheel in hun
hun leerprogramma,
leerprogramma, doch zijn
zijn tegelijk
tegelijk een
een uitnemende
uitnemende en
enzeer
zeer
iswaar
een afgerond
voorbereiding voor
voor de
de velen,
velen,die
dieinineene
eeneofofandere
andererichting
richtingverder
verderwillen
willenstudeeren.
studeeren.
gezochte voorbereiding
Hollandsch-inlandsche scholen zijn
zijn de hoogste
hoogste vorm
vorm van
van gewoon
gewoon lager
lager onderwijs
onderwijsvoor
voor
Deze Hollandsch-inlandsche
plaats hebben.
kinderen van
.• van.
van,
inlandsehen
inlandschen
hebben.
kinderen
1 inlandschen
JANG
huize;; zij
klassen.
JANG DI
DI PERTOEAN
PERTOEAN BESAR
BESAR SJARIF
SJARIF
hierkortelijk
kortelijk gegeHet hier
huize
zij tellen 77 klassen.
..
KASIM ABDUL
ABDUL DJALIL
DJALIL SAIFOEDIN,
SAIFOEDIN,
KASIM
schetste
lager
onderwijs
Analoog
hieraan
zijn
ZIJn Sultan
van Siak
Siak Sri
SriIndrapoera.
Indrapoera. schetste lager onderwijs nu
nu
Analoog hieraan zijn
Sultan van
Hollandsch-Chineesche
opwaarts allerlei
allerlei aanaangeeft opwaarts
Hollandsch-Chineesche
de
het
sluitingen, in den regel
regel rechtrechtlater van het
sluitingen,
scholen, die iets later
zijn afafstreeks, maar
maar soms
soms via
via een
een
streeks,
algemeene onderwijs zijn
gesplitst en,
zooals de
denaam
naam
wel in
in de
deeerste
eerste
vóórklasse, en wel
en, zooals
gesplitst
U.L.O., dat
M.U.L.O.,
aanduidt, voor
voor kinderen
kinderen van
van
het M.
plaats aan het
aanduidt,
Chineeschen landaard
landaard zijn
zijn
een 10-tal
IQ-ted jaren
IQ-téll
jaren geleden
geleden
eerst een
Chineeschen
het leven
in het
levenwerd
werdgeroepen.
geroepen.
bestemd.
lagere
Oorspronkelijk als afwerkenafwerkenOorspronkelijk
De Europeesche lagere
de opleiding
opleiding bedoeld
bedoeld voor
voor
de
school, toegankelijk voor kinderen
van
Europeeschen
en,
kinderen,
die
geen
verder
kinderen, die geen verder
deren van Europeeschen en,
beperkte mate,
voor
onderwijs zouden
zeer beperkte
mate, voor
onderwijs
zouden genieten,
genieten,
in zeer
die
van anderen
anderen landaard,
landaard,
het door
door den
den loop
loop der
der omomis het
die van
wier ouders
ouders aan
aan bijzondere
bijzondere
standigheden
eenigszins van
van
standigheden eenigszins
wier
karakter
veranderd
en
dient
eischen
voldoen,
geeft
een
karakter
veranderd
dient
eischen voldoen, geeft een
tamelijk
getrouwe copie
copie van
van
nu ook
ook als
als toegangsweg
toegangsweg tot
tot
nu
tamelijk getrouwe
in 1919
1919opgerichte,
opgerichte,
het lager
lager onderwijs,
onderwijs, zooals
zooals
eene,
eene, in
het
is ingericht.
ingericht.
3-jarige Algemeene
Algemeene MiddelMiddelhet in Nederland is
Dit laatste
laatste isisnatuurlijk
natuurlijk wenwenbare
School, welke
voorwelke als
als voorbare School,
schelijk,
om de
deveelvuldig
het Hooger
Hooger
veelvuldig
bereiding tot
bereiding
tot het
schelijk, om
bedoeld.
voorkomende
overgangen
Onderwijs
Onderwijs is
is bedoeld.
voorkomende overgangen
In de
naar, en aansluitingen
naar,
aansluitingen aan
aan
~~
In
de tweede
tweede plaats
plaats
onderwijs-instellingen
in
het
'
tot
de
Hoogere
BurHoogere
Burleidt
het
tot
de
onderwijs-instellingen in het
zoowel met
met 5moederland
goed en gege.,pil
~
.
::::.
':::'
gerscholen zoowel
5moederland zoo
zoo goed
leidelijk
mogelijk te doen
doen
jarigen (Batavia,
(Batavia, Semarang,
Semarang,
jarigen
leidelijk mogelijk
Soerabaja
(slechts één:
één: tete Batavia)
Batavia) en
endie
diealle
allehetzelfde
hetzelfde
Soerabajaen
en Bandoeng),
Bandoeng), als
als met 3-jarigen cursus (slechts
als de
degelijknamige
gelijknamigeinstellingen
instellingenin
inNederland,
Nederland,waarmede
waarmedezij
zijook,
ook,wat
wat
leerprogramma
leerprogramma hebben
hebben als
waarde
betreft, zijn
zijn gelijkgesteld.
gelijkgesteld.
waarde der
der einddiploma's
einddiploma's betreft,
onderwijsvan
vanalgemeen
karakterbestaan
bestaan(voor
Naast dit middelbaar
middelbaar onderwijs
algemeenvormend
vormendkarakter
(voorverreweg
verreweg
opgericht) verschillende
verschillende gelegenheden
gelegenhedentot
totopleiding
opleidingin
inbijzondere
bijzondererichrichhet meerendeel
na 19oo
1900 opgericht)
meerendeel na
ting, die
Malangtreft
treftmen
meneen
die eveneens
eveneensvoor
vooralle
alle landaarden
landaarden openstaan.
openstaan. Te
Te Soekaboemi
Soekaboemi en
enteteMalang
een
Cultuurschool
die de
de leerlingen
leerlingen voorbereidt
voorbereidt voor
voor een loopbaan
loopbaan in den
den landbouw
landbouw of
of bij
bij
aan, die
Cultuurschool aan,
Landbouwschool, die voornamelijk
het Boschwezen; te Buitenzorg
Buitenzorg heeft
heeft men
men een
een Middelbare
Middelbare Landbouwschool,
inlandsche leerlingen
leerlingen telt,
telt, bestemd
bestemdom
omlater
latereen
eenwerkkring
werkkring te
te vinden
vindenbij
bijden
denLandbouwvoorLandbouwvoor-
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lichtingsdienst, den
denparticulieren
particulierenlandbouw
landbouwen
enelders;
elders;op
opdezelfde
dezelfdeplaats
plaatseen
een Opleidingschool
Opleidingschool
lichtingsdienst,
Veeartsen, waarvan
voor Indische
IndischeVeeartsen,
waarvan eveneens
eveneens hoofdzakelijk
hoofdzakelijk door
door inlandsche
inlandsche jongelieden
jongeliedenwordt
wordt
voor
te Batavia
Batavia en
Soerabaja de
Opleidingschool voor
voor Ind.
Ind.Artsen,
Artsen, waartoe
waartoe in
in de
de
en te
te Soerabaja
de Opleidingschool
gebruik gemaakt;
gemaakt; te
laatste jaren ook jongelieden van Europeesche afkomst
afkomstworden
wordentoegelaten;
toegelaten;dede Koningin
Koningin WilhelWilhellaatste
mina School
School te
te Batavia
Batavia en de
de Koningin
Koningin Emma
Emma School
School te
te Soerabaja
Soerabaja leiden
leiden op
op in
in technische
technische
mina
tot opleiding
opleidingvan
vanBouwkundigen
Bouwkundigen te Djokjakarta
Djokjakarta en een
een Technische
Technische
een School tot
evenals een
richting, evenals
School te Semarang;
Semarang; de
de Prins Hendrik
Hendrik School
School te Batavia
Batavia draagt
draagt het
het karakter
karakter van een handelshandelsterwijl voor
voor hetzelfde
hetzelfdedoel
doelteteSoerabaja
Soerabajaeen
een Handelscursus
Handelscursus is opgericht.
opgericht. Naast
Naast dit alles
alles
school, terwijl
bestaan nognog
leergangen
van
tot 6 is verdubbeld
bestaan
leergangen
van laatste jaren laatste
tot 6jaren
is verdubbeld
OENC-KOE ALANG
ALANG JAHJA,
TOENCOKOE
TOEN(!KOE
JAHJA, Regent
Regent door
door oprichting
oprichting van
van nieuwe
nieuwe
omvang, die
deels in
in T
minder omvang,
die deels
minder
Asahall.. scholen te Serang, Madioen en
van Asahari
dezelfde, deels
deelsnog
nogininandere
andere
scholen te Serang, Madioen en
Blitar.
(o.a.zeevaartkunde)
Blitar. Van
Van veel
veeljonger
jongerdatum
datum
richtingen (o.a.
zeevaartkunde)
richtingen
Opleidingschool
opleiding geven,
(1909)
geven, terwijl
terwijl nog
nog
(1909) is de
de Opleidingschool
opleiding
voor
afzonderlijke vermelding
vermelding ververvoor Inlandsche
lnlandsche RechtskundiRechtskundiafzonderlijke
te
Batavia,
hoofdzakelijk
dient
een
3-jarige
AmbachtsBatavia,
hoofdzakelijk
gen
dient een 3-jarige Ambachtsopgericht
met de
leergang, in 1903
1903 teteBatavia
Batavia
opgericht met
de bedoeling,
bedoeling,
'^ _
leergang,
voor
.en
een Europeesche
Europeesche
voor het
het personeel
personeel der
der LandLand,en een
opgericht, en
raden,
Ambachtschool te Semarang,
Semarang,
raden, incl. den
den voorzitter,
voorzitter, op
op
Ambachtschool
den
duur
onafhankelijk
te
worparticulieren
opgericht,
duur
onafhankelijk
te
wordoor
door particulieren opgericht,
den
maar door
door de
de Regeering
Regeering gegeden van
van de
de voorziening
voorziening uit
uit
maar
Nederland,
en
Nederland, die
die kostbaar
kostbaar en
subsidieerd.
niet altijd
even zeker
zeker is.
is. Tegezijn voorts
voorts nog
Tegenog ververaltijd even
Er zijn
lijk heeft
schillende
instellingen van
van
lijk
heeft bij
bij de
deoprichting
oprichting de
de
schillende instellingen
bedoeling
bedoeling voorgezeten,
voor
onderwijs
opleiding van
van
voorgezeten, voor
onderwijs en
en opleiding
jongelieden, na
na
inlandsche
de hoogste
hoogste
inlandsche jongelieden,
middelbaar,
middelbaar,en
en in de
iets hooger
hoogerkarakdeugdelijke opleiding,
de geklassen zelfs iets
karakdeugdelijke
opleiding, de
geuitsluitend voor
voor jongejongein
legenheid open
open te
te stellen,
stellen, in
ter, die uitsluitend
legenheid
hiërarchisch
hoogere
betreklieden
van
inlandsehen
huize
hiërarchisch
hoogere
betreklieden van inlandschen huize
openstaan.
oudste hiervan
hiervan
kingen
te worden
worden geplaatst,
geplaatst,
kingen te
openstaan. De oudste
voor
dln
bereikzijn
de Opleidingscholen voor
dan voorheen voor hen bereikzijn de
lnlandsche
baar
Inlandsche Ambtenaren,
Ambtenaren, vroebaar waren.
Eindelijk zijn, eveneens
onder den
~.?<::4._ ._?~:;!"
~/~<:#
,,~::~
ger
den naam
naam van
van
ger onder
Hoofdenscholen bekend, welker
.GC~·~
in
1909, en
uitsluitend voor
in 1909,
welkerGC~-~
en uitsluitend
voor
=r
van inlandsehen
aantal
op Java
den loop
jongelieden
aantal
opinJava
inder
den loop der jongelieden
van inlandschen
huize, die
goed gevolg
gevolg hebben
hebben afgeloopen,
afgeloopen,op
opde
de33hoofdplaatsen
hoofdplaatsenvan
vanJava
Java
die de
de lagere
lagere school met goed
ambachtscholen
leergang opgericht,
opgericht, waar
waar onderwijs
onderwijs wordt
3-jarigen leergang
wordtgegeven
gegevenininhouthout-en
en
ambachtscholen met 3-jarigen
deze scholen
scholen bestaan
jongeren datum
meer eenvoudig
metaalbewerking.
bestaan andere
andere van
van jongeren
datum en meer
eenvoudig
metaalbewerking. Naast deze
karakter
zoowel door
door de
deRegeering
Regeeringals
alsdoor
doorparticulieren
particulieren te
te KeKekarakteren
eneen
een 2-jarigen
2-jarigen cursus,
cursus, die
die zoowel
Tasikmalaja, Koetaradja,
Koetaradja, Makassar,
boemen, Djokjakarta,
Djokjakarta, Tasikmalaja,
Makassar, Modjowarno,
Modjowarno, Lagoeboti
Lagoeboti en
enelders
elders
zijn geroepen.
geroepen.
in het leven
leven zijn
Voegt men
men nu
Voegt
instellingenvan
vanMiddelbaar
MiddelbaarOndernu bij
bij dit
ditalles
allesnog
nogdedeparticuliere
particuliereinstellingen
Onderte Batavia
met 3-jarigen
3-jarigen cursus
cursus voor
voor meisjes
meisjes te
Batavia en te
te Soerabaja
Soerabaja hier
hier
wijs,
waarvan de H.B.S. met
wijs, waarvan
afzonderlijk mogen
mogen worden
afzonderlijk
worden vermeld,
vermeld, dan
dan zal
zal het
het duidelijk
duidelijk zijn,
zijn, dat
dat het
het in
in Indië
Indiëtegenwoordig
tegenwoordig
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allerminst ontbreekt
ontbreekt aan
aan gelegenheden
gelegenheden om,
om,ook
ookna
naverlaten
verlaten der
der lagere
lagere school,
school,zijn
zijnopleiding
opleidinginin
allerminst
te zetten.
zetten.
deze of
of gene
gene richting
richting voort
voort te
deze
mogelijkheid nog
verblijdendewijze
wijzevergroot
In den
den allerlaatsten
allerlaatsten tijd
tijd is die
die mogelijkheid
nogop
opruime
ruimeen
enverblijdende
vergroot
In
te
Bandoeng,
waartoe
de
stoot
werd
gegeven
d~ oprichting
oprichting der
der Technische Hoogeschool
Hoogeschool te Bandoeng, waartoe
stoot werd gegeven
door dh
door
b~drag van
Nederlandsche zijde
zijdebij
bijgelegenheid
gelegenheidvan
vanhet
het
door de
de schenking
schenkingvan
vaneen
eenaanzienlijk
aanzienlijk
aanûenlijk bedrag
door
van Nederlandsche
bezoek, dat
dat in 1917
I9I7 door
door een commissie
commissie der
der Vereeniging
Vereeniging„Indië
"IndiëWeerbaar"
Weerbaar"aan
aanhet
hetmoederland
moederland
bezoek,
deze Hoogeschool
Hoogeschool heeft
Indië gegeheeft het
het Hooger
Hooger Onderwijs
Onderwijs zijn
zijnintrede
intrede in
in Indië
werd gebracht.
gebracht. Met
Met deze
werd

Een
gedeelte der Zuidkust van
Java in
de Residentie Bantam.
van Java
in de
Een gedeelte
van Dr.
Dr. J.
(Uit de verzameling van
J. C.
C. KONINGSBERGER).

daan
ook over
over andere
andere dan
dan
daan en
en het
het laat
laat zich
zich aanzien,
aanzien,dat
dateen
een geleidelijke
geleidelijke uitbreiding
uitbreiding ervan,
ervan, ook
technische wetenschappen, in de
de naaste
naaste toekomst
toekomst niet
nietzal
zaluitblijven.
uitblijven.
vormt natuurlijk
Van
hierboven geschetste vormt
natuurlijk het
Lager Onderwijs
Onderwijs de
dehoofdhoofdVan het hierboven
het gewone Lager
zondermeer
meerduidelijk,
duidelijk,dat,
dat,waar
waarbovendien
bovendiendagelijks
dagelijksuitbreiding
uitbreidingervan
ervanplaats
plaats
massa
massa en
en het
het isis zonder
heeft, de zorg
zorg voor
voor de
denoodige
noodigeleerkrachten
leerkrachteneen
eender
dermoeielijkste
moeielijkstevraagstukken
vraagstukkenis,is,waarvoor
waarvoordede
voor het
het
Indische
Indische Regeering
Re geeringzich
zichziet
zietgeplaatst.
geplaatst.Kon,
Kon,zoo
zoogoed
goedenenzoo
zookwaad
kwaadalsalshet
het ging,
ging, voor
Europeesche
worden volstaan
volstaan met
met recruteering
recruteeringuit
uit Nederland
Nederlanden
enhet
hetin
indienst
dienstnemen
nemen
Europeesche gedeelte worden
was het
het
van
hulp- en
en hoofdakte
hoofdakte verwierven,
verwierven, voor
voor het
het inlandsch
inlandsch onderwijs
onderwijs was
van hen,
hen,die
die in
in Indië hulpeen
onafwijsbare nO:ldzakelijkheid,
te roepen.
roepen. Dit
Dit
een onafwijsbare
noodzakelijkheid, allerlei
allerleiopleidingsinstellingen
opleidingsinstellingeninin het
het leven te
nu
heeft den laatsten
laatsten tijd
tijd op
op ruime
ruimeschaal
schaalplaats
plaatsgehad.
gehad.Zoowel
Zoowelop
opJava,
Java,als
alsop
opandere
andere eieinu heeft
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landen, zijn
Kweekscholen in het leven
landen,
zijn een
een aanzienlijk
aanzienlijk aantal
aantal Kweekscholen
leven geroepen,
geroepen, waaronder
waaronder ook
ook een
een
paar particuliere,
particuliere, benevens (1918)
(1918) ééne
ééne voor
voorinlandsche
inlandscheonderwijzeressen.
onderwijzeressen.Bovendien
Bovendienbestaat,
bestaat,
paar
sinds 1914, een Hoogere Kweekschool
voor die
die inlandsche
inlandsche onderwijzers,
onderwijzers, die
die bestemd
sinds
Kweekschool voor
bestemd zijn
zijn om
om
Normaalscholen
aan
geven.Voorts
Voorts werden
werden
opgericht
aan een
een Hollandsch-Inrandsche
Hollandsch-Inrandscheschool
school les
les te geven.
tot vorming van
men
van hulppersoneel
hulppersoneel voor
voor de
de inlandsche
inlandsche scholen
scholen 2e
2e kl.
kl. Maar
Maartrots
trotsdit
ditalles
alles heeft
heeft men
kampen.Daarbij
Daarbijkomt
komtnog,
nog,dat
datzich
zichinin
nog steeds
steeds met
meteen
eentekort
tekortaanaan
onderwijskrachtente te
onderwijskrachten
kampen.
steeds sterker mate
gevoelen aan
aan fróbelonderwijs
fröbelonderwijs ter
ter vervanging
vervanging van
van het
het stelsel
stelsel
mate de behoefte doet gevoelen
der
vóórklassen van
Scholen, in
inwelke
welkebehoefte
behoeftemen
menheeft
heefttrachten
trachtentetevoorvoorder vóórklassen
van sommige
sommige Lagere Scholen,
zien
oprichting eener
eener Kweekschool voor
vo~rfröbelonderwijzeressen
fröbelonderwijzeressen te
Bandoeng.
zien door de oprichting
te Bandoeng.

Behalve
geslacht, richt
op het
het gebied
gebied der
der geesgeesBehalve tot het opkomend geslacht,
richt de
de zorg der Regeering op
telijke
opvoeding zich
zichook
ooktot
tothet
hetvolk
volkininhet
hetalgemeen,
algemeen,enenwel
weldoor
doordedeverstrekking
verstrekkingvan
vangoede
goede
telijke opvoeding
lectuur.
1908 isisdaartoe
daartoeingesteld
ingesteldeene
eene Commissie voor
voor de
devolkslectuur,
volkslectuur, aan
verlectuur. In 1go8
aan welke
welke de verzorging
opgedragen van
die in
in de
deinlandsche
inlandschescholen
scholen 2e kl.
zijn
zorging is
is opgedragen
van kleine
kleine volksbibliotheken,
volksbibliotheken, die
kl. zijn
gehuisvest en aan
aan het
hetdagelijksch
dagelijksch toezicht
toezichtvan
vandedehoofden
hoofdendier
dierinstellingen
instellingenzijn
zijntoevertrouwd.
toevertrouwd.
is bevoegd,
bevoegd, de
dewerken,
werken,die
diedoor
doorgenoemde
genoemde
De Directeur
Directeur van
van het
hetOnderwijs-departement
Onderwijs-departement is
commissie
daartoe worden
worden aanbevolen
aanbevolen of
of die
die op
ophaar
haarinitiatief
initiatiefworden
wordensamengesteld,
samengesteld,voor
voor
commissie daartoe
rekening
doen drukken
drukken en in
in die
diebibliotheken
bibliotheken tetedoen
doenplaatsen.
plaatsen.
rekening van
vanhet
het land
land te
te doen
Hoewel in het
het bovenstaande
bovenstaande meermalen
meermalen terloops
terloops melding
melding werd
werd gemaakt
gemaakt van
van het
het partiparticulier initiatief op dit
dit gebied,
gebied,mag
mageen
eenafzonderlijk
afzonderlijkwoord
woorddaarover
daarover niet
niet ontbreken,
ontbreken,niet
nietzoozeer
zoozeer
omdat het, om soortgelijke redenen als in Nederland,
Nederland, aan
aan tal
tal van
van bijzondere
bijzondere scholen
scholenininen
envoor
voor
Europeesche kringen
Europees~he
kringen het
het aanzijn
aanzijn heeft
heeft gegeven,
gegeven,als
alswel
welom
omde
de be
belangrijke
ook aan
aan
langrijke hulp,
hulp, die
die het ook
het onderwijs voor het inlandsche kind heeft bewezen.
bewezen. In
In dit
dit opzicht staat
staat de
de zending
zending bovenaan,
die niet
niet alleen
alleen op
ophaar
haar terreinen
terreinen ontelbare
ontelbare eenvoudige
eenvoudigevolksscholen
volksscholenheeft
heeftopgericht,
opgericht,maar
maardeze
deze
scholen
ook voorziet
voorziet van
vanpersoneel,
personeel,dat
dataan
aaneigen
eigenkweekscholen
kweek~cholen is
is opgeleid.
opgeleid. Dat
Dat dit,
dit, van
van de
de
scholen ook
uitgaande onderwijs
onderwijs door
door de
deRegeering
Regeer;ngkrachtig
krachtigwordt
wordtgesteund
gesteunden
engesubsidieerd,
gesubsidieerd,doet
doet
zending uitgaande
is met
met het
hetparticulier
particulier
aan
verdienste ervan
ervannatuurlijk
natuurlijk niet af,
als zulks
zulks het
het "geval
aan de verdienste
af, evenmin als
.geval is
neutrale volksonderwijs,
volksonderwijs, dat
zich meer
meer en
en meer
meer begint
begintteteontwikkelen
ontwikkelen op
opdie
dieplaatsen,
plaatsen,waar
waar
neutrale
dat zich
geweest,eigen
eigenscholen
scholenop
opteterichten.
richten.Een
Eenbijzondere
bijzondere
derRegeering
Regeeringnog
nogniet
nietmogelijk
mogelijkisisgeweest,
het der
plaats nemen,
gebied, de
de Kartini-scholen
Kartini-scholen in, aldus genoemd naar
naar de welbekende
welbekende RADEN
plaats
nemen, op dit gebied,
AnJENG KARTINI,
dochter
van Japara,
Japara, die zich
zich de
de lotsverbetering
ADJENG
KARTINI,
dochtervan
vaneen
een vroegeren
vroegeren regent van
inlandsche vrouwen
vrouwenenenmeisjes
meisjestot
totlevenstaak
levenstaakhad
hadgesteld,
gesteld,maar
maardoor
dooreen
eenvroegtijdigen
vroegtijdigen
der inlandsche
die taak
taak slechts ten
ten deele
deele heeft
heeft kunnen
kunnen volbrengen.
volbrengen.De
Deinintalrijkheid
talrijkheidtoenemende
toenemendescholen,
scholen,
dood die
waaraan de naam
naam dezer
dezer verdienstelijke
verdienstelijkevrouw
vrouwisisverbonden,
verbonden,hebben
hebbenininverband
verbandmet
methaar
haar streven
streven
waaraan
opvoeding van
van het
het inlandsche
inlandsche meisje
meisje ten
ten doel
doelen
enstaan,
staan,althans
althans ten
tendeele,
deele,onder
onderde
deauspiciën
auspiciën
de opvoeding
van
1913 in
inNederland
Nederlandopgerichte
opgerichte Karti
Kartinifonds.
van het, in
in 1913
ni f o nds.
Wat
den
omvang
betreft
van
dit
bijzonder
LagerOnderwijs,
Onderwijs,datdat
langzamerhandinin
Wat den omvang betreft van dit bijzonder Lager
langzamerhand
gekomen,
hoedanigheid meer
meer en
en meer
meermet
methethet
openbaaronderwijs
onderwijsininovereenstemming
overeenstemmingisisgekomen,
hoedanigheid
openbaar
men aannemen,
aannemen, dat
dathet
hetongeveer
ongeveeréén
éénvierde
vierdegedeelte
gedeelte
bereiktvan
vanhet
hetaantal
aantalkinderen,
kinderen,
mag men
bereikt
dat
er ndg
nóg verre vandaan, dat het
het gezamenlijke
gezamenlijke
dat de
de Gouvernementsscholen
Gouvernementsscholen bezoekt.
bezoekt. Het
Hetisis. er
aantal
aantal leerlingen
leerlingen van
van alle
alle scholen,
scholen, dat
dat op
opongeveer
ongeveer 900.000 kan
kan worden
in de
de juiste
juiste
worden gesteld, in
geheel der
der bevolking,
bevolking, maar
maar toch
toch valt,
valt, ook
ookvoor
voorhet
hetonderwijs,
onderwijs,inin
verhouding zou staan tot het geheel
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de laatste
laatste 25
25 jaar
jaar een
eenvooruitgang
vooruitgang vast
vast tetestellen,
stellen,die
diemet
metdedeopleving
oplevingop
opandere
anderegebieden
gebieden
tamelijk
tamelijk wel gelijken
gelijken tred
tred heeft
heeft gehouden.
!!ehouden.
men in
in de
de latere
latere jaren
jaren ingezien,
ingezien, dat
dat aan
aan verzorging
verzorging van
van den
den geest
geestdie
dievan
van
Terecht heeft men
hygiëne was, op het einde der
der vorige
vorige eeuw, de
de
paren. Op
Op het
het gebied
gebiedder
der hygiëne
het lichaam zich moest paren.
achterstand
bij het
het onderwijs;
onderwijs; daar
daar kwam
kwam nu
nu nog
nogde
deverzwarende
verzwarendeomomachterstand zeker
zeker niet geringer dan bij
van het volk
volk zelf
zelf uitging,
uitging, die
die om
omverbetering
verbetering vroeg.
vroeg.
standigheid
hier geen strooming van
standigheid bij,
bij, dat
dat hier
Integendeel, het liet zich
Integendeel,
zich aanzien,
aanzien, dat
dat het
het veeleer
veeleer zou
zou worden
worden een
een„dwingen
"dwingenom
ominintetegaan".
gaan".
Men val1e
hierover
de behet hierMen
valle
hierover
de be- deskundigendeskundigen
waren waren
het hierABDOEL
AZIZ ABDOELDjALIL
ABDOELDJALlL RACHRACHABDOEL AZIZ
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werkzaamheid van het KoninkKoninkjaren heeft het
het natuuronderzoek
natuuronderzoek
jaren
lijk Magnetisch
MagnetischenenMeteoroloMeteoroloin Indië
Indië een
eengroote
groote uitbreiding
uitbreiding
gisch Observatorium
richting
Observatorium te Batavia,
Batavia,
gekregen, zoowel
de richting
gekregen,
zoowel in de
het begin
begin
dezereeuw
eeuw
der
dat sedert het
begindezer
abstracte, als
die der
der
der abstracte,
als in
in die
uitbreidingen on. toegepaste wetenschap. De
De oude
aanzienlijke
aanzienlijke uitbreidingen
onoude
te Buitenzorg
Buitenzorg
onder de
de gelijksoorgelijksoorcentrale instelling
instelling te
derging en onder
instellingen van
van het
het ZuideZuideverrijkt met een
eenaantal
aantal nieuwe
nieuwe
tige instellingen
is verrijkt
lijk
werkplaatsen,
waarbij ook aan
aan
lijk halfrond
ill~---:;-.I
werkplaätsen, waarbij
halfrond als
als van
van ouds
ouds een
een
der eerste
plaatsen inneemt.
inneemt.
/I!~~
scheikunde en
eerste plaatsen
.. /!.
; "~S~~
scheikunde
en dierkunde,
dierkunde, geogeoworden
-P=
~
en bacteriologie
bacteriologie de
de ruimst
ruimst
Hetzelfde kan
kan worden
Hetzelfde
logie en
ingeruimd,terwijl
terwijl voor
voor die onderdeelen,
onderdee1en,die
onderdeelen,
die zich
zichdaartoe
daartoe meer
meer in
in het
het bijzonder
bijzonder
denkbare plaats is ingeruimd,
dierkunde alsmede
alsmede technische
technischeen
enoeconomische
oeconomischebotanie,
botanie,zeer
zeer
bezienswaardige
leenen, zooals dierkunde
bezienswaardige
Musea zijn verrezen,
verrezen, die
die tegelijk
tegelijk als
als algemeene
algemeene vraagbaak
vraagbaak op hun gebied dienst
dienst doen.
doen.DaarDaarnevens
proefstationwezen een niet
niet minder
Ter
nevens heeft
heeft het
minderaanzienlijke
aanzienlijkeuitbreiding
uitbreidingondergaan.
ondergaan.Ter
het proefstationwezen
Oostkust
van Sumatra
Oostkust van
ontstonden het
het Proefstation voor
voordedeDeli-tabak
Deli-tabak alsmede
alsmede dat voor
voor de
de
Sumatra ontstonden
Rubbercultuur
Rubbercultuur in dat gewest. Te
Te Buitenzorg
Buitenzorg zijn
zijn gevestigd
gevestigd het
het Proefstation
Proefstation voor
voordedeTheecultuur
Theecultuur
en dat voor de
de Rubbercultuur
Rubbercultuur op Java,
Java, in
in het
het gebergte
gebergteboven
bovenBandoeng
Bandoengtreft
treft men
men dat
dat voor
voor de
de
Kinacultuur
Kinacultuur aan,
aan, te Klaten
Klaten dat
dat voor
voor de
de Tabakscultuur
Tabakscultuur in de Vorstenlanden,
Vorstenlanden, terwijl
terwijl te
te Malang
M;llang
Malang
en te Djember eveneens proefstations
proefstat:ons bestaan voor de verschillende gewassen (tabak, koffie,entDjmbrvspoeftainbvrdeschilngwa(tbk,ofie
rubber enz.),
enz.), die
dieinindedeomstreken
omstrekendier
dierplaatsen
plaatsenworden
wordenverbouwd,
verbouwd,enendedeSuikercultuur
Suikercultuurhaar
haar
rubber
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proefstations tot steeds hooger
proefstations
hooger organisatie
organisatie opvoerde.
opvoerde. Eindelijk
Eindelijk werd,
werd, in
inverband
verbandmet
metde
desteeds
steeds
meer aandacht
igo6 te
te Batavia
Batavia een
een Laboratorium
meer
aandacht trekkende
trekkende visscherij-aangelegenheden,
visscherij-aangelegenheden, inin 1906
Laboratorium
voor het
voor
hetonderzoek
onderzoekder
derzeefauna
zeefauna in
leven geroepen,
geroepen, waaraan
waaraan al
een volledig
volledig ininin het leven
al spoedig een
gericht onderzoekingsvaartuig
gericht
onderzoekingsvaartuig werd verbonden,
verbonden, om
omde
dekansen
kansenvan
vaneen
eenmogelijk
mogelijkgrootbedrijf
grootbedrijf
te kunnen
kunnen nagaan.
nagaan.
Naast
van al
al deze
deze vaste
vaste zetels
Zt telsder
dernatuurwetenschap
natuurwetenschap heeft
heeft het
hetafgeloopen
afgeloopen
Naast de stichting van
tijdperk te
te wijzen op tal
onderzoekingstochten, waaronder
tijdperk
tal van
van onderzoekingstochten,
waaronder van
van grooten
grooten omvang
omvang en
en belangaan
van
NIEUWENHUIS
door Centraal-Borneo
Centraal-Borneo in
rijke beteekenis.
beteekenis.Hier
Hiervalt
valttetedenken
denken
aandedetochten
tochten
van
NIEUWENHuIsdoor
inde
de
laatste jaren
jaren der
der vorige
vorigeeeuw,
eeuw,aan
aan het
het onderzoek
onderzoek van de Indische
Indische zeeën,
zeeën,hoofdzakelijk
hoofdzakelijkop
opde
defauna
fauna
gericht, van
van
gericht,
van de
de„Siboga",
"Siboga",onder
onderleiding
leiding
vanMAx
MAXWEBER,
WEBER, aan
aan de
de reizen
reizen door
door Celebes
Celebesvan
vande
de
gebroeders
SARASIN, aan de
degeologische
geologische
tochten
MOLENGRAAFF,RUTTEN,
RUTTEN,ELBERT
ELBERT e.a.
e.a. en
en
gebroeders SARASIN,
tochten
van van
MOLENGRAAFF,
vooral
aan de reeks van expedities naar
naar het binnenland
binnenland van
van N.-Guinea,
N.-Guinea,waaraan,
waaraan, om
omslechts
slechtsde
de
vooral aan
leiders
noemen,
de namen
van WICHMANN,
LORENTZ,
FRANSSENHERDERSCHEE,
VANOVEREEM
leiders tetenoemen,
de namen
van WICHMANN,
LORENTZ,
FRANSSEN
HERDERSCHEE, VAN
OVEREEM
tenallen
allen tijde
tijde zullen verbonden
en KREMER
KREMER ten
verbonden blijven.
blijven. De
Degenoemde
genoemdeen
ental
talvan
vankleinere
kleineretochten
tochten
hebben onze kennis
hebben
kennis van
van de
de natuurlijke
natuurlijke gesteldheid
gesteldheid der
der onderzochte
onderzochte gebieden
gebiedenop
opschitterende
schitterende
wijze verrijkt en het aanzijn gegeven
gegeven aan
aan een
eenreeks
reeksvan
vanstandaardwerken,
standaardwerken,waarin
waarinnaar
naar aanleiding
aanleiding
van
het bijeengebrachte
bijeengebrachte materiaal,
materiaal, de verkregen
verkregen uitkomsten
uitkomsten zijn
zijn neergelegd.
neergelegd.
van het
Ook
dan dat
dat der
der natuurwetenschappen
natuurwetenschappen is veel
veel en
en deugdelijk
deugdelijkwerk
werk ververOok op ander gebied dan
richt. Uit
Uit hetgeen
hetgeenhierboven
hierbovennaar
naaraanleiding
aanleidingvan
vande
dehygiënische
hygiënischeverzorging
verzorgingwerd
werdmedegedeeld,
medegedeeld,
blijkt
dat de
de medische
medischewetenschap
wetenschap'met
'metgoed
goedgevolg
gevolghaar
haaronderzoekingswerk
onderzoekingswerkvoortzette,
voortzette,
blijkt reeds, dat
waartoe
waartoe vooral de uitnemende
uitnemende inrichting
inrichting van
van het
het Geneeskundig
Laboratorium te Batavia onder
onder
Geneeskundig Laboratorium
de leiding
leidingvan
vanmannen
mannenalsals
NIJLAND,GRIJNS
GRIJNS en
enanderen
anderen heeft
heeft bijgedragen.
bijgedragen. Voorts
Voorts behoeft
behoeft
NIJLAND,
men slechts
slechtsdede
namen
men
namen
vanvan
SNOUCK
HURGRONJE,
VANERP
ERPen
en vele
vele anderen
SNOUCK
HURGRONJE,HAZEU,
HAZEu, KROM,
KROM, VAN
anderentete
noemen, om
om in
inherinnering
herinneringtetebrengen
brengenhet
hetvele,
vele,dat
datopoplandland-enenvolkenkundig,
volkenkundig,archaeologisch,
archaeologisch,
verwant gebied
gebied isis geleverd.
geleverd.
.
linguistisch en verwant
linguistisch
Aangaande
de dagbladpers
dagbladpers valt
merken, dat
dat zij
zij meer
meer in
in de
de
Aangaande de
de ontwikkeling van de
valt op te merken,
de diepte
diepteheeft
heeftplaats
plaatsgehad.
gehad.Het
Hetaantal
aantalder,
der,ininhet
hetHollandsch
Hollandschverschijnende
verschijnende
breedte, dan in de
dagbladen en
dagbladen
en hun
hun oplage
oplage namen
namen aanzienlijk
aanzienlijk toe,
toe, maar
maar het
het kan
kan niet
niet worden
worden gezegd,
gezegd, dat
dat het
het
aantal goede journalisten
journalisten in
is ininaantal
in gelijke
gelijke mate
mate steeg.
steeg. In
In de
de berichtgeving in meer beperkten
beperkten zin is
aanzienlijke verbetering
verbetering gebracht
gebracht door
door de
deoprichting,
oprichting,in
in1918,
1918,van
vanhet
het Algemeen
Algemeen
tusschen een aanzienlijke
Telegraaf-Agentschap
(Aneta), waarvan
waarvan het hoofdkantoor te Batavia is gevestigd
gevestigd en
en
Nieuws- en Telegraaf
Nieuws
Agentschap (Aneta),
dat zich,
korten tijd een
een plaats
plaats van
van beteekenis
beteekenisheeft
heeftverworven.
verworven.
dat
zich, onder
onderenergieke
energiekeleiding,
leiding, in
in korten
opmerking, als
als verschijnsel
verschijnsel van
vande
delaatste
laatstejaren,
jaren,verdient
verdientde
deoprichting,
oprichting,naast
naast
Bijzondere opmerking,
enkele
oudere,
van
een
overgroot
aantal
nieuwe
bladen,
die
in
een
der
inlandsche
talen
verenkele
overgroot aantal nieuwe bladen,
een der inlandsche talen verschijnen. Het meerendeel
meerendeel ervan
ervan heeft echter
echter een
een niet
nietmeer
meerdan
danzeer
zeertijdelijk
tijdelijkbestaan.
bestaan.Op
Opdit
dit
gebied zou
voordeel brengen,
meerdan
danthans
thans werd
- werd
gedacht
aan
hetoude
oude
gebied
zou het voordeel
brengen,wanneer
wanneer- meer
gedacht
aan
het
ware meesterschap
meesterschap zich in
in de
de eerste
eerste plaats
plaatsin
inbeperking
beperkingpleegt
pleegtteteopenbaren.
openbaren.
gezegde, dat het ware
-

-

IV

staatkundigeontwikkeling.
ontwikkeling.
Binnenlandsche staatkundige
Binnenlandsche politiek,
politiek, zooals men die
die van
van oudsher
oudsher in
in de
deWestersche
Westersche landen
landen kent,
kent,
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was tot
tot het
hetbegin
begindezer
dezereeuw
eeuwin
in Indië
Indiëeen
eenonbekende
onbekende zaak.
zaak. Vereenigingen
Vereenigingen van
van politieken
politiekenaard
aard
bestonden niet, waren
waren zelfs
zelfs verboden; den
den enkeling,
enkeling, die
die het
hetmet
metden
dengang
gangvan
vanzaken
zakenniet
nieteens
eens
in pers
pers ofofander
andergeschrift
geschriftopopmisstanden
misstanden
wijzenofofverbeteringen
verbeteringen
was, mocht het vrijstaan, in
te te
wijzen
Erwas
wasslechts
slechtsééne
éénepolitiek,
politiek,
aan te geven,
geven, veel
veel invloed
oefenen. Er
aan
invloed viel
viel daardoor
daardoorniet
niet uit
uit te oefenen.
namelijk die
die der
dercentrale
centraleRegeering,
Regeering,die
diehaar
haar
gedragslijndeels
deelszelfstandig
zelfstandigvaststelde,
vaststelde,deels
deels
namelijk
gedragslijn
denHaag
Haagzag
zagvoorgeschreven,
voorgeschreven,het
hetlaatste
laatsteveelal
veelalna
nagehouden
gehoudenoverleg.
overleg.Men
Menkan
kanniet
nietzeggen,
zeggen,
uit den
de zeer
zeergemengde
gemengdebevolking
bevolkingzich
zichbij
bijdien
dientoestand
toestandongelukkig
ongelukkiggevoelde.
gevoelde.Hij
Hijwerd
werdaanaandat de
in de
deeerste
eersteplaats
plaatszeer
zeerzeker
zekerdoor
doorieder,
ieder,wiens
wienslevensvoorwaarden
levensvoorwaardenininovereenstemming
overeenstemming
vaard, in
de overgroote
overgroote meerderheid
meerderheid der
derinlandsche
inlandschebevolbevolwaren met
waren
met zijn
zijn wenschen,
wenschen, en
en verder
verder door de
hembeschouwde
beschouwdeals
alsiets
ietsonvermijdelijks,
onvermijdelijks,dat
dataltijd
altijdzoo
zoowas
wasgeweest,
geweest, en
enwelker
welkerververdie hem
king, die
dikwijls uitermate
uitermate sober
soberbestaan.
bestaan.
langen niet verder ging dan een rustig, zij het dikwijls
zou verkeerd
verkeerd zijn,
zijn, de
de groote
groote veranderingen,
veranderingen, die
die in
in de
delaatste
laatste25
25jaar
jaarten
tendeze
dezezijn
zijn
Het zou
uitsluitend toe
toe teteschrijven
schrijvenaan
aanwat
watmen
mengewoonlijk
gewoonlijkde
dealgemeene
algemeeneopleving
oplevingvan
vanhet
het
ontstaan, uitsluitend
pleegt te
te noemen.
noemen.Der
Derlaatste
laatstekomt
komt
zeker
een
groot
aandeel
toe,
maar
naasthaar
haarvallen
vallentaltal
Oosten pleegt
zeker
een
groot
aandeel
toe,
maar
naast
met bewustbewustvan Regeeringsdaden
Regeeringsdaden aan te wijzen,
wijzen, waaruit
waaruit men
men kan
kanopmaken,
opmaken,dat
datook
ook van
van die
die zijde met
nieuwe richting
richting werd
werd gestuurd,
gestuurd,en
enandere,
andere,die
dieonverwacht,
onverwacht,enenmisschien
misschienzelfs
zelfsongeongeheid in de nieuwe
wild, tot hetzelfde
hetzelfde hebben geleid.
geleid. In het
het algemeen
algemeen zal
zal men
men het
het dichtst
dichtstbij
bijde
dewaarheid
waarheidzijn,
zijn,
wild,
den tegenwoordigen
tegenwoordigen toestand
toestand beschouwt
beschouwt als
als het
hetresultaat
resultaatvan
vande
dewisselwerking
wisselwerking
wanneer men den
genoemde factoren,
factoren, waarbij
waarbij de
de invloed
invloed van
van elken
eIken afzonderlijken
afzonderlijken factor
factor niet
nietmet
metzekerheid
zekerheid
der genoemde
bepalen. Zoo
Zoo is het bijv.
bijv. uitermate
uitermate moeielijk
moeielijk na te gaan,
gaan, welke
welke de
deindirecte
indirecte
of juistheid is te bepalen.
den
op
zich
zelf
hoogst
eenvoudigen
maatregel,
in
1899
genomen,
invloed
is
geweest
van
invloed is geweest van den op zich zelf hoogst eenvoudigen maatregel, in 1899 genomen,
Europeanen werden
werden gelijk
gelijk gesteld.
gesteld. Zeker
Zeker is, dat
dat daardoor
daardoor onder
onder de
de
waarbij Japanners
waarbij
Japanners met Europeanen
die zich
zicheenigszins
eenigszinsachteruitgesteld
achteruitgesteldgevoelde,
gevoelde,een
eenbeweging
bewegingisisontstaan
ontstaan
Chineesche bevolking, die
Indiëeen
eenmeer
meerbevoorrechte
bevoorrechtepositie
positiedan
dantot
totdusverre
dusverreinintetenemen,
nemen,welke
welkebewebeweom eveneens
eveneens in Indië
tot de
deoprichting
oprichtingvan
vanverschillende,
verschillende,min
minofofmeer
meernationalistisch,
nationalistisch,
ging aanleiding heeft gegeven
gegeven tot
hier en daar
daar zelfs
zelfs anti-Nederlandsch
anti-Nederlandsch getinte
getinte organisaties,
organisaties, die
die later
laterop
ophare
harebeurt
beurtininbotsing
botsing
andere inmiddels
inmiddels ontstane
ontstanestroomingen
stroomingeninindedeinlandsche
inlandschewereld
werelden
enaanleiding
aanleiding
kwamen met andere
kwamen
hebben gegeven tot wanordelijkheden, zooals
zooals die o.a.
o.a. in
in 1917
1917 te
te Koedoes
Koedoes en
enelders
eldersvoorvielen.
voorvielen.
ditChineezenvraagstuk,
Chineezenvraagstuk, waarvan
waarvan de groote
groote politieke
politieke beteekenis
beteekenis overigens
overigens niet
nietvalt
valttete
Zóó
Zóó isis dit
veel sterkere
sterkere mate
mate in
in het
hetcentrum
centrumder
derbelangstelling
belangstellinggekomen,
gekomen, dan
dan
ontkennen,
ongewild in
ontkennen, ongewild
in veel
anders vermoedelijk
vermoedelijk het geval
geval ware
ware geweest.
geweest.
Van
bijzondere beteekenis
beteekenis voor
voordedepolitieke
politiekeontwikkeling
ontwikkelingvan
vanIndië
Indiëisisgeweest
geweestde
dewelwelVan bijzondere
jaar 1905,
1905, waarbij werd overgegaan
overgegaan tot de
de instelling
instelling
bekende decentralisatie-wetgeving van
van het jaar
en Gemeenteraden.
Gemeenteraden.Met
Metdeze
deze
van
een, later
later voortdurend
voortdurend vergroot,
vergroot, aantal
aantal Gewestelijke
Gewestelijke Raden
Raden en
van een,
wetgeving
gezet op
op den
den weg
weg der
dermedezeggingschap
medezeggingschapvan
van de
deingezetenen
ingezetenen
wetgeving werd
werd de eerste schrede gezet
der publieke
publieke zaken.
zaken. Weliswaar
Weliswaar was
was de
de omvang
omvang van
van den
den toegekenden
toegekendeninvloed
invloednog
nog
over den gang der
niet groot en
wijze van
van samenstelling
samenstelling dezer
dezerRaden,
Raden,grootendeels
grootendeels
en hield
hield de
de Regeering,
Regeering, door
door de wijze
het heft in handen, maar
maar er was
was in
de
in allen
allen gevalle
gevalleeen
eenoefenschool
oefenschoolininhet
het leven
leven geroepen
geroepen voor de
hanteering
van een wapen,
wapen, dat
dat den
den ingezetenen
ingezetenen tot
totdusverre
dusverrevolkomen
volkomenvreemd
vreemdwas.
was.Daarbij
Daarbij
hanteering van
anders. Waren,
Waren, bij
bij het
hetberuchte
beruchte art.
art. III
Regeerings-Reglement van
van
kwam
van het Regeerings-Reglement
kwam nog
nog iets anders.
1II v;n
Ned.Indië, alle
alle vereenigingen
vereenigingen en
en vergaderingen
vergaderingen van
van staatkundigen
staatkundigenaard
aardverboden,
verboden,dedenieuwe
nieuwe
Ned.-Indië,
envergaderingen,
vergaderingen,welke
welke uitsluitend
uitsluitend
wetgeving
voor de
de vereenigingen
vereenigingenen
wetgeving maakte
maakte een
een uitzondering voor
Locale Raden.
het aanbevelen
aanbevelen van
van personen
personen voor
voor het
het lidmaatschap
lidmaatschapdezer
dezer Locale
zouden
zouden strekken
strekken tot het
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Men behoeft niet
niet in
in bijzondere
bijzondere mate
mate met
met politieken
politieken zin
zin tetezijn
zijnbegiftigd
begiftigdom
ominintetezien,
zien,dat
datdoor
door
de aldus
aldus op een kier
de
kier geope
geopende
deur mogelijkheden
mogelijkheden en
enperspectieven
perspectievenwerden
werdengeschapen
geschapenvan
vanvérvérnde deur
dat van het gebodene
ge bodene wel
gebodene
weleen
eenzeer
zeeronbescheiden
onbescheidengebruik
gebruik
ge bruikmoest
moestworden
worden
strekkende beteekenis en dat
gemaakt,
meer worden
worden gevolgd.
gevolgd. Dat
Dat meerdere
meerdere heeft
heeftinderdaad
inderdaadniet
nietlang
lang
gemaakt, wilde
wilde het
het niet door meer
op zich laten wachten. In
In 1915
1915 isis in
inhet
hetalgemeen
algemeenhet
hetrecht
rechtder
deringezetenen
ingezetenentot
totvereeniging
vereenigingen
en
waarbij natuurlijk,
vergaduing,
belang der
der openbare
openbare
vergadEring, ook
ook op
op staatkundig
staatkundig gebied, erkend, waarbij
natuurlijk, in het belang
uitoefening ervan
aan bepaalde
bepaalde regelingen
orde, de uitoefening
ervan aan
regelingen en
en beperkingen
beperkingen bleef
bleefonderworpen.
onderworpen.
belangrijke stap
Een
gebied der
der binnenlandsche
binnenlandsche politiek
politiek isisgelegen
gelegen
Een andere, zeer belangrijke
stap op het gebied
in de,
de, vooralsnog
vooralsnog tot
tot Java
Java en
en
van
de bestuursambtenaren
bestuursambtenaren
van de
MOHAMMAD DJALALOEDDIN,
MOHAMMAD
MOHAlV!MAD
DJALALOEDDIN,
een
aanzienlijk gedeelte
gedeelte uituitMadoera
beperkte, ontvoogMadoera beperkte,
ontvoogeen aanzienlijk
Sultan van
Sultan
van Bima.
ding van
ding
van het
inlandsch bebemaken,
ophetinlandsch
tot zelfstandig
zelfstandig opmaken, tot
stuur. Hieronder verstaat men
stuur.
treden in staat zijn. Dit
Dit laatste
laatste
het overdragen
te
leeren in
het
overdragen van
van tal
tal van
van
is slechts fe
te leeren
in de leerbevoegdheden, die
die tot
bevoegdheden,
tot dusduspraktijk, die
school
door
school der praktijk,
die door
verre bij
bij de Europeesche
ontvoogding voor
voor hen
hen
verre
Europeesche bebede
de ontvoogding
stuursambtenaren berustten,
stuursambtenaren
wordt
opengesteld.
Zulk
berustten,
Zulk
een
wordt
op de Regenten
Regenten en de
de onder
onder
ontvoogding
heeft thans
thans reeds
ontvoogding heeft
dezen geplaatste,
gepl.aatste, inlandsche
van Java
inlandsche
in
alle residenties
residenties van
Java
in alle
bestuurorganen,zelfs
zelfs in
in die
plaats
en daar
bestuurorganen,
die
gehad; hier
hier en
daar
plaats gehad;
mate, dat
zelfs
afmeer dan
dan ééne
ééne afmate,
dat eerstgenoemden
eerstgenoemden !
zelfs in
in meer
overbodig
worden en
en uit
uit de
de
deeling,
terwijl ook
ook aan
aan het
het
overbodig worden
deeling, terwijl
betrokken
betrokken gebiedsdeelen (af(afaantal
den aard
aard der
der
aantal en
en den
deelingen) verdwijnen.
deelingen)
De
overgedragen
bevoegdheden
verdwijnen. De
overgedragen bevoegdheden
voortdurend
uitbreiding
zeer groote beteekenis
beteekenis van
van een
een
voortdurend
uitbreiding
dergelijken
maatregel
duiwordt
gegeven.
is
dergelijken maatregel duiwordt gegeven.
algemeene
Ook
hervormingen
delijk. Wil van
van een algemeene
Ook de hervormingen
het gebied
van de
ingebied van
de rechtrechtmedezeggingschap
medezeggingschap der
der inop het
landsche
bevolking, zooals
zooals
spraak kunnen in dit
dit verband
verband
landsche bevolking,
spraak
men zich
ûch die in
in de
de toekomst
toekomst
worden genoemd.
genoemd. Het
Het oude
oude
men
worden
voorstelt, iets terecht
terecht komen,
komen,
. t
stelsel, waarbij
waarbij de
de rechtsberechtsbedan
deeling
het in
inde
deeerste
eersteplaats
plaats
~ J I~~
deeling geheel
geheelafhankelijk
afhankelijkwas
was
dan is het
noodzakelijk, dat
meer
___________
________
van het
het ras,
ras, waartoe
waartoe men
men
noodzakelijk,
dat de
de meer
van
heeft langzamerontwikkelde elementen,
elementen,waarwaarbehoorde, heeft
langzamerbehoorde,
ontwikkelde
hand zijn
tijd gehad.
zijn tijd
gehad. Het
Het algemeene
algemeene oordeel
oordeel is,
is, dat
dat ook
ook op
opdit
ditgebied
gebied
naarunificatie
unificatiemoet
moet
hand
naar
Op den
den weg
daarheen werd
een eerste
eerste schrede
gezet,inin1914,
wegdaarheen
werd reeds
reeds een
schrede gezet,
1914,door
doordede
worden gestreefd. Op
van het
het instituut
der landgerechten,
landgerechten, waar
waar thans,
gelijkelijk voor
alle groepen
groepen der
der
instelling van
instituut der
instelling
thans, gelijkelijk
voor alle
b!volking, de
politiegerecht,
b~volking,
de zaken
zaken worden
worden behandeld,
behandeld,waarmede
waarmedevroeger
vroegerzoowel
zoowelhet
hetpolitiegerecht,
politie
ge re cht,als
alshet
het
bevolking,
residentiegerecht zich bezig
beûg
bezig hielden.
hielden.
residentiegerecht
Letten wij
wij thans
thans op
ophet
hetaandeel,
aandeel,dat
datdedeinlandsche
inlandschebevolking
bevolkingzelve
zelveaan
aandedepolitieke
politieke
Letten
plaatstetewijzen
verschijnsel,
van Indië
Indiëheeft
heeftgehad,
gehad,dan
danvalt
valtinindedeeerste
eersteplaats
wijzenopophet
hetverschijnsel,
ontwikkeling van
uitsluitend oeconom:.sche
oeconom:sche toestanden en verhoudingen
verhoudingen de alpha en de ommega
ommega harer
harer binnenbinnendat uitsluitend
zijn. Geen
dogma's,geen
geenleerstellingen,
leerstellingen,geen
geenabstracte
abstractebeschouwingen
beschouwingen
staatkunde zijn.
Geendogma's,
landsche staatkunde
liggen eraan
eraan ten
grondslag, slechts
demateriëele
materiëelelevensomstandigheden
levensomstandighedenbeheerschen
beheerschenhaar.
haar. Al
Al
ten grondslag,
slechts de
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andere isissecundair
secundairen
enzal
zaldat
datvoorloopig
voorloopigblijven,
blijven,ondanks
ondanksde
demogelijkheden,
mogelijkheden, die
diedoor
doorde
de
het andere
bovenvermelde
verandering van
van Art.
Art. II
i i 1i van
van het
het Regeerings-Reglement
Regeerings-Reglement zijn geopend.
bovenvermelde verandering
ge bied
een
spelen,was
was
eerste vereeniging,
vereeniging,voorbestemd
voorbestemdom
omlater
lateropop
politiek
Een eerste
politiek
gebied
een
rolrol
tetespelen,
Boedi
Boedi Oetomo,
Oetomo, opgericht in 1909 met het
het doel,
doel, mede
medetetewerken
werkentot
totde
deharmonische
harmonischeontwikkeling
ontwikkeling
zij in de
de sedert
sedert verloopen
verloopen jaren
jaren getrouw
getrouw isis
van land en volk
volk van
van Java
Java en
en Madoera,
Madoera, waaraan
waaraan zij
van
In beteekenis
beteekenis werd
werd zij
zij echter
echter spoedig
spoedig overvleugeld
overvleugeld door
door de
de Sarikat Islam,
Islam, welker
gebleven. In
gebleven.
1912 en 1913
1913 dateert
dateert en
en die
die in
inde
deeerste
eersteplaats
plaatsten
tendoel
doelhad,
had,de
deoecooecoopkomst van
jaren 1912
opkomst
van de
de jaren

Landschap bij
bij Buitenzorg.
Buitenzorg.
Landschap
(Uit
deverzameling
verzamelingvan
van
C. KONINGSBERGER).
(Uit de
Dr.Dr.
J. C.J. KONINGSBERGER).

nomische positie der
der bevolking
bevolking teteversterken,
versterken, inzonderheid
inzonderheid tegenover
tegenover den
den Chineeschen
Chineeschen kleinkleinharen
koste
dikwijls
ergerlijke
wijzeverrijkte.
verrijkte.Waar
Waarechter
echter de
de oecooecohandel,
die zich
zichte te
handel, die
haren
koste
op op
dikwijls
ergerlijke
wijze
nomische toestanden
toestanden op
verschillende plaatsen
plaatsen in de
de hoogst
hoogstdenkbare
denkbare mate
mateuiteenliepen,
uiteenliepen,
nomische
op de verschillende
hoogstens als
als uitgangspunt
uitgangspuntvoor
vooreen
eenalgemeene
algemeenestrooming
stroomingdienst
dienstdoen,
doen,maar
maarniet
niet
konden zij hoogstens
konden
het bindmiddel
bindmiddel vormen
vormen om
om die
diemassa
massavan
vanuiteenloopende
uiteenloopendeelementen
elementenbijeen
bijeentetehouden.
houden.Voor
Voor
laatste moest
moest dus
dusiets
ietsanders
andersworden
wordengekozen.
gekozen.Groot
Grootwas
wasdedekeuze
keuzeniet.
niet.Naast
Naastden
denband,
band,
dit laatste
inden
denvorm
vormvan
van de
de Nederlandsche
Nederlandsche leiding
leidingde
debevolkingsgroepen
bevolkingsgroepen van
van Indië
Indiëbijeen
bijeen houdt,
houdt,
die in
bestaat slechts
andere, die niet
nieteens
eensalle
alle omvat:
omvat: de
de Mohamedaansche
Mohamedaansche godsdienst.
godsdienst. Waar
Waar
bestaat
slechts één
één andere,
van
den
eersten
niet
kon
worden
gezegd,
dat
hij
de
volle
sympathie
had
van
de
opkomende
van
eersten
kon worden gezegd, dat hij de volle sympathie had van de opkomende
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beweging, bleef
beweging,
bleefniet
nietanders
andersover,
over,dan
danden
denlaatsten
laatstentetekiezen,
kiezen,alalkreeg
kreegdedevereeniging
vereenigingdaardaardoor
etiket, dat
datniet
nietvolkomen
volkomenhaar
haaroorsprong
oorsprongenenbedoeling
bedoelingweergaf.
weergaf.Intusschen,
Intusschen,het
hetetiket
etiket
door een etiket,
sloeg in en de
de Sarikat
Sarikat Islam
Islamhad
hadweldra
weldraeen
eenomvang
omvang en
en een
eenbeteekenis
beteekenisverkregen,
verkregen, die
diemen
men
tevoren niet voor
Erontstond
ontstondiets
ietsvan
vaneen
eennationaal
nationaalbewustbewusttevoren
voor mogelijk
mogelijk zou
zou hebben
hebben gehouden.
gehouden.Er
zijn onder de
zijn
de verschillende
verschillende groepen,
groepen,die
dietottothaar
haarwaren
warentoegetreden
toegetredenen
envroeger
vroegerslechts
slechtseen
een
weinig of niet
niet samenhangende
samenhangende massa
massa waren
waren geweest. Met
Met de
de grootste
grootste belangstelling
belangstelling sloeg
sloegde
de
Regeering
den aanvang
aanvang dit
dit proces
proces gade;
gade;het
hetdoel
doelkon
konhaar
haarniet
nietanders
andersdan
dansympathiek
sympathiek
Regeering van den
zijn,
maar op
op de
dewijze,
wijze,waarop
waaropeen
eenuiteraard
uiteraardinindergelijke
dergelijkezaken
zakenonervaren
onervarenmassa-vermassa-verzijn, maar
eeniging dit
dit wilde
wildebereiken,
bereiken,moest
moestnatuurlijk
natuurlijk een
een wakend
wakend oog
oogworden
worden gehouden.
gehouden. Immers,
Immers, het
het
viel bijna
bijna met zekerheid
zekerheid te
te voorspellen,
voorspellen, dat
dat bij
bij een
eenzoo
zoouitermate
uitermatesnellen
snellengroei
groeihier
hierenendaar
daar
minder
uitwassen zouden
zouden ontstaan,
ontstaan, die
dieminder
minderjuiste
juisteleiding,
leiding,zoowel
zoowelals
alsverkeerde
verkeerde
minder gewenschte uitwassen
begrippen en opvattingen bij
kunnen veroorzaken.
veroorzaken. De
Deuitkomst
uitkomst
bij hen, die geleid werden, zouden kunnen
heeft inderdaad in dien
dien geest
geestuitspraak
uitspraakgedaan,
gedaan,maar
maartrots
trotseenige
eenigebetreurenswaardige
betreurenswaardigegebeurtegebeurtenissen,
waarvan de
de omgeving
omgevingvan
vanGaroet
Garoet(1919)
(1919)dedemeest
meestbekende
bekendezijn,
zijn,kan
kan
nissen, waarvan
de troebelen
troebelen in de
toch niet
niet anders
anders worden
worden gezegd,
gezegd,dan
dandat
dat de
deSarikat
Sarikat Islam
Islam beweging
bewegingover
overhet
hetalgemeen
algemeenals
alseen
een
ware het
het alleen,
alleen, omdat
omdat zij
zij op
oponwederonwederverblijdend
worden beschouwd,
beschouwd, alal ware
verblijdend verschijnsel
verschijnsel mag
mag worden
sprekelijke
nadering tot meer
meer éénheid
éénheid in
in den
denIndischen
Indischenstaat,
staat,opophare
hare
sprekelijkewijze
wijze getuigt
getuigt van
van de
de nadering
beurt
onmisbaar vereischte
vereischte voor
voor verdere
verdereontwikkeling
ontwikkelinginin
oeconomischeenen
internationale
beurt onmisbaar
oeconomische
internationale
richting.
Deels in
in samenhang
samenhang met de
de Sarikat
Sari kat Islam,
Islam, deels
'èieels onafhankelijk
onafhankelijk ervan,
ervan, heeft ook
ook het
het
vakvereenigingswezen in de
vakvereenigingswezen
de laatste
laatste jaren
jaren zijn
gedaan. Voor
Voor zoo
zoo verre
verre de
de ininzijn intrede
intrede in
in Indië gedaan.
landsche wereld betreft, leeft het
het daar
daar nog
nog in
in een
eenperiode
periodevan
van„Sturm
"Sturmund
undDrang",
Drang",die
dieallerlei
allerlei
gevaren
geregelde ontwikkeling
ontwikkeling medebrengt.
medebrengt. Zoo
Zoowordt
wordtvoortdurend
voortdurendvan
van
gevaren voor
voor zijn
zijn verdere, geregelde
minder
zijden een greep
minder gewenschte
gewenschte zijden
greep naar
naar de
de leiding
leiding ged
gedaan,
verschijnsel overigens,
overigens, dat
dat
aan, een verschijnsel
Indië met tal van
van andere
andere landen
landen gemeen
gemeen heeft.
heeft.
Temidden der
der genoemde
genoemde en
enandere,
andere,minder
minderomvangrijke
omvangrijkeeneninvloedrijke
invloedrijkestroomingen
stroomingen
werd
van Nederlandsche
Nederlandsche zijde
zijde voortgegaan
voortgegaan met
met den
den verderen
verderen opbouw
opbouwvan
vanhet
hetIndische
Indische
werd van
staatsgebouw, waarbij
mate de
de gedachte
gedachte vóórzat,
vóórzat, door
door het
het geleidelijk
geleidelijkoverdragen
overdragen
waarbij in
in toenemende
toenemende mate
bevoegdheden een
eentoestand
toestandtetescheppen,
scheppen,
waarbij·
Indiëzelfstandig
zelfstandigover
overeigen
eigenaangelegenaangelegenvan bevoegdheden
waarbij
• Indië
~al kunnen
kunnen beslissen.
beslissen.De
Demeest
meestbelangrijke
belangrijkedaad
daad der
derlaatste
laatste jaren,
jaren, in
in dit
ditopzicht,
opzicht,isisdede
heden zal
instelling van den
den Volksraad,
Mei 1918 voor de eerste
eerste maal
maal bijeenkwam,
bijeenkwam, na jaren
jaren lang
lang
Volksraad, die in Mei
te zijn •voorbereid,
zelfs reeds
reeds in de
voorbereid, zelfs
de dagen,
dagen,die
dievoorafgingen
voorafgingen aan het tijdperk,
tijdperk, dat
dat hier
hier wordt
wordt
was namelijk
namelijk reeds
reeds in
in 1893, dat bij
bij den
den toenmaligen
toenmaligenminister
minister van
van Koloniën
Koloniën
beschouwd. Het was
VAN DEDEM
DEDEM zich de
de overtuiging
overtuiging vestigde,
vestigde, dat
datde
detijden
tijdenlangzamerhand
langzamerhand rijp
rijp werden
werden om
om aan
aan
VAN
ingezetenen van
van Indië
Indiëeenige
eenigemedezeggingsschap
medezeggingsschapteteverleenen
verleenenininden
den
gang
deralgemeene
algemeene
de ingezetenen
gang
der
zaken, al ware
ware het
het maar
maar ininden
denvorm
vormvan
vaneen
eenzwakke,
zwakke, rraadgevende
Die overtuiging
overtuiging
zaken,
aadgevende stem. Die
tot het
het denkbeeld,
denkbeeld, weldra
weldra in
ineen
eenwetsontwerp
wetsontwerpbelichaamd,
belichaamd, den
den Raad
Raad van
van Ned.
Ned. Indië,
Indië,
leidde tot
hoogste ambtelijke
ambtelijke lichaam,
lichaam, met
met een
een aantal
aantal buitengewone
buitengewone leden
ledenuit
uitte te
breiden,waarvan
waarvan
het hoogste
breiden,
viertal uit
uitniet-ambtelijke
niet-ambtelijkekringen
kringenafkomstig
afkomstigzou
zoumogen
mogenzijn.
zijn.Door
Doorde
deKamerontbinding
Kamerontbinding
een viertal
van 1894 heeft dit ontwerp het
hetstaatsblad
staatsbladnooit
nooitbereikt;
bereikt;dedezaak
zaakbleef
bleefdaarna
daarna1313volle
vollejaren
jaren
FOCK - met een
een zeer
zeer belangrijke
belangrijke verandering
andermaal
totdat zij
zij door
door minister
minister FocK
rusten, totdat
verandering- andermaal
aanhangig werd
namelijk zou in
in openbare
openbare zitting
zitting de
de
aanhangig
werd gemaakt.
gemaakt. De
De uitgebreide
uitgebreide Raad
Raad van
van Indië namelijk
begrooting van
behandelen en vaststellen,
vaststellen, terwijl
terwijl die
die begrooting
begrooting ddaarna
haar geheel,
geheel,
begrooting
van Indië behandelen
aarna in haar
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dus zonder
dus
zonder recht
recht van
van amendement,
amendement, door
door dedeStaten-Generaal
Staten-Generaal zou
zouworden
wordenbeoordeeld.
beoordeeld.
Het
ontwerp-FocKwas
wasniet
nietgelukkiger
gelukkigerdan
dandat
datvan
van
VANDEDEM.
DEDEM. Door allerlei omstandigomstandigHet ontwerp-FocK
VAN
WAAL MALEFIJT inkwam het niet in behandeling en werd het, in 191i,
I9II,door
doorminister
minister DE WAALMALEFIJTinheden kwam
getrokken, echter onder
onder toezegging
toezegging de
dezaak
zaaknader
nadertetezullen
zullenoverwegen.
overwegen.Die
Dieoverweging
overwegingheeft
heeft
getrokken,
gaf, in
in 1913,
1913, aanleiding
aanleiding tot
tot een
een derde
derde wetsontwerp,
wetsontwerp, dat
dat zich
zich van
van zijn
zijn
spoedig plaats
plaats gehad
gehad en gaf,
voorgangers vooral
eerste maal
maal sprake
sprake was
was van
van een
een
voorgangers
vooral onderscheidde,
onderscheidde, doordat
doordat daarin
daarin voor
voor de
de eerste
lichaam náást den Raad
Raad van Indië,
Indië, een
eenlichaam
lichaammet
metvertegenwoordigend
vertegenwoordigendkarakter,
karakter,waaraan
waaraan de
de
Raad was toegedacht. Ook
Ook deze
deze Koloniale
Kolon:aleRaad
Raadzou
zouzijn
zijn hoofdbezigheid
hoofdbezigheid vinden
vinden
naam Koloniale Raad
het medewerken
medewerken aan
aan de
de totstandkoming
totstandkoming der
Indische begrooting.
begrooting.
der Indische
in het
Nóg was
was de
delijdensgeschiedenis
lijdensgeschiedenis niet
niet ten
teneinde.
einde.Door
Doorhet
hetheengaan
heengaan van
van het
het ministerieministerieNog
HEEMSKERK kwam
kwam ook
ook het
het
aller
niet
aller verwachting. Want niet
HEEMSKERK
MOHAMAD TSAFIOEDIN,
WAAL MALEFIJT
MALEFIJT
MOHAMAD
TSAFIOEDIN,
alleen werden
werden de
de bevoegdbevoegdalleen
ontwerp-DE WAAL
Sultan van
afgetreden
afgetreden Sultan
van Sambas.
Sambas.
heden, den
den Volksraad
Volksraad toetoenooit in
in behandeling
behandelingen
werd
heden,
nooit
en werd
f _ gekend, in
Indië
algeingetrokken
door minister
minister
gekend,
in vrij
Indië vrij
algeingetrokken door
PLEYTE, die
echter weldra
weldra
meen
te gering
gering geoordeeld,
geoordeeld,
meen te
PLEYTE,
die echter
een vierde
vierde ontwerp
ontwerp ervoor
ervoor
ook
de samenstelling,
samenstelling,
ook tegen
tegen de
een
in de plaats
plaats stelde.
stelde. Dit
Ditlaatste
laatste
en de
de wijze,
wijze, waarop
waarop deze
deze tot
tot
1916, tot
tot wet
wet
stand kwam,
kwam, werden
werdentalrijke
talrijke
is eindelijk,
eindelijk, in 1916,
bezwaren
geworden en
en heeft
heeft het
hetaanaan- ' '~,-, '
bezwaren vernomen.
vernomen. De
De
geworden
e'erste omvatten
omvatten als
als hoofdhoofdzijn gegeven
gegeven aan
aan wat
wat aanaan- ,'j,,:~,
eerste
zijn
vankelijk nog Koloniale
Koloniale Raad
Raad
:"
zaken
de voorloopige
voorloopige vastvastzaken de
werd genoemd,
genoemd, doch
doch later,
later,
stelling
der begrooting,
begrooting, het
het
werd
stelling der
uitbrengen
bij de
de behandeling
behandeling in
de
uitbrengen van advies in
in zake
zake
bij
in de
het
tot stand
stand komen
komen van
van
Tweede
Kamer, in Volksraad
het tot
Tweede Kamer,
Volksraad
herdoopt.
geldleeningen
verordegeldleeningen en verordewerd herdoopt.
Is de
dewordingsgewordingsgeningen betreffende
betreffende het
het opopningen
Is
schiedenis
van dit,
dit, voor
voor de
de
leggen van
van persoonlijke
persoonlijke
schiedenis van
leggen
verdere ontwikkeling
ontwikkeling van
van
militaire lasten
aan de ingeingemilitaire
lasten aan
verdere
Indië zoo
zoo uitermate
uitermate belangbelangzetenen, en het
het recht
recht om
om de
de
zetenen,
rijke lichaam
lichaam dus
dus verre
verre van
van
belangen van
Indië en
en
rijke
belangen
van Ned. Indië
te staan
staan
voorspoedig geweest,
geweest, de
de
ingezetenenvoor
voor te
zijn ingezetenen
voorspoedig
eerste
jeugd vertoonde
vertoonde juist
juist
bij den
den Koning,
Koning, de
de StatenStateneerste jeugd
bij
het tegendeel
tegendeel en
en zulks
zulks tegen
tegen
Generaal en den Landvoogd.
Landvoogd.
Wat de samenstelling
minimum
samenstelling aangaat, bestond de eerste Volksraad uit het wettelijk vastgestelde minimum
39 leden,
leden, van
vanwie
wiede
deVoorzitter
Voorzitterdoor
door den
denKoning
Koningwas
wasbenoemd,
benoemd,terwijl
terwijl de
de overigen
overigen voor
voor
van 39
van
de helft
helftwaren
warenbenoemd
benoemddoor
doorden
den
Gouverneur-Generaal(na(na
raadplegingvan
vanden
denRaad
Raadvan
van
Gouverneur-Generaal
raadpleging
Indië), voor
voordedeandere
anderehelft
helftwaren
warengekozen
gekozendoor
doordedeLocale
Locale(Gewestelijke
(Gewestelijkeen
enGemeentelijke)
Gemeentelijke)
Raden, een
eenen
enander
andervoor
voorden
den
tijdvan
vandrie
driejaar.
jaar.Waar
Waarvoorts
voortswas
wasbepaald,
bepaald, dat
dat van
van de
debebeRaden,
tijd
ledenminstens
minstenshet
hetvierde
vierde
deel,
van
gekozenenminstens
minstensdedehelft
helfttot
totdedeinlandsche
inlandsche
noemde leden
deel,
van
dedegekozenen
moesten behooren,
behooren, heeft
heeftmen
menzich
zich
voor
den
eersten
Volksraadeveneens
eveneensaan
aandeze
deze
bevolking moesten
voor
den
eersten
Volksraad
minima
21 Europeesche, 15
15 Inlandsche,
Inlandsche,
minima gehouden,
gehouden, zoodat
zood at zijn
zijn samenstelling
samenstelling ten
ten slotte
slotte was:
was: 21
1I Arabisch
Arabisch en 2 Chineesche leden.
leden.
gering, zoo
zoo vroeg
vroeg menig
menig voorvoorWas de beteekenis
betet'kenis der toegekende
bevoegdheden niet te gering,
Was
toegekende bevoegdheden
1•. -".
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uitstrevende
kan een lichaam van dusdanige
dusdanige samenstelling wel beschouwd
b~schouwd worden
worden
uitstrevende zich af: en kan
v~rtegenwoordiging der
als
dragelijke vertegenwoordiging
vertegenwoordiging
der verschillende
verschillendebevolkingsgroepen
bevolkingsgroepen?
Depraktijk
praktijk heeft
heeft
als een dragelijke
? De
op deze vragen
gegeven. Van
al heel
heel spoedig
spo~dig een
een voor
voor velen
velen geruststellend
geruststellend antwoord
antwoord gegeven.
Van de bebeop
vragen al
toch kan
kan worden
worden gezegd,
gezegd,dat
eender
derbelangrijkste
bûangrijkste uitdrukkingen
grooting toch
zijisiseen
uitdrukkingen van
van het
het ReRegrooting
datzij
geeringsbeleid, zoowel in het
het algemeen,
algemeen, als
als in
in elk
elk onderdeel,
onderdeel, dat
dat in
in een
een of
ofandere
andere post
postwordt
wordtbeb~
lichaamd.
haar behandeling
b~handeling bestond
b~stond derhalve
derhalve de
derhalVe!
de gelegenheid,
gelegenheid,het
hetgeheele
geheeleterrein
terreinvan
vandat
dat
lichaamd. Bij
Bij haar
beleid te
te overzien,
overzien,inlichtingen
inlichtingentetevragen
vragenop
opalle,
alle, minder
minderduidelijke
duidelijke punten,
punten,verbeteringen
verbeteringenvoor
voor
te
stellen, waar
waar die
diegewenscht
gewenschtvoorkwamen
voorkwamen en
endaarover
daarover
daarov~r met
met de
deRegeering
Regeeringvan
vangedachten
gedachtentete
te stellen,
wisselen, in het
het algemeen:
algemeen:zijn
zijnverlangens
verlangens kenbaar
kenbaar te
te maken in den
den vorm
vorm van
van amendementen
amendementen
of moties.
Nu is het
het zeer
zeer
toe,
dat van
van den
den aanvang
aanvang
of
moties. Nu
toe, dat
MOHAMkD PARIKESIT,
MOHAM>\D
MOHAM!\D
PARIKESIT,
door
Indische Regeering
Regeering
zeker
dit alles
alles
zeker waar,
waar, dat
dat dit
door de Indische
Sultan
van Koetei.
Koetei.
Sultan van
slechts het
tegenover den Volksraad een
slechts
het karakter
karakter droeg
droeg
van een
van
een advies,
advies, maar
maar de
de
bij
bij uitnemendheid tegemoetRegeering heeft
Regeering
daaraan
komende houding werd
werd aanaanheeft daaraan
steeds in ruime
ruime mate
mate het
het oor
oor
genomen,
waardoor hem de
de
genomen, waardoor
geleend, terwijl
tevens
werd
gelegenheid
volle ontterwijl tevens werd
ontgelegenheid tot
tot volle
bereikt, dat
bereikt,
dat de
de uitgesproken
uitgesproken
plooiing
van
krachten werd
werd
plooiing v
an krachten
hun weg von
wenschen ook hun
von
gegeven,
gegeven, dan zal het duidelijk
op het
het eerste
eerste
den naar
naar het Ministerie
Ministerie van
van
zijn,
zijn, dat
dat de,
de, op
Koloniën en
Statenoog
zoo
beperkte
bevoegdKolon:ën
en naar
naar de Staten5tatenoog zoo beperkte bevoegdGeneraal, iets, dat
dat onder het
het
heden
in werkelijkheid
werkelijkheid van
van
heden in
vroegere régime
régime vrijwel
vroegere
vrijwel gegeniet geringe
geringe strekking
strekking bleken
bleken
heel was
heel
was uitgesloten.
uitgesloten. Wat
Wat
te zijn.
zijn.
voorts
voorts betreft
betreft het
hetrecht,
recht, de
de
Ook de samenstelling
samenstelling
belangen
van
Indië
voor
belangen
Indië voor te
te'
haar vertegenwoordigend
vertegenwoordigend
en haar
staan bij
staan
bij Kroon,
Kroon, Kamers
Kamers en
en
karakter vielen
hooge mate
mate
karakter
vielen in hooge
Landvoogd, in
in de
de praktijk
praktijk
mede, vooral,
vooral, wanneer
Landvoogd,
wanneer men
men
bleek
dit weinig
weinig minder
minder te
bedenkt, dat
dat elke
elke deelname
deelname
bleek dit
te
bedenkt,
zijn dan
dan een
een recht
recht van
van petitie
petitie
de publieke
publieke zaak
zaak in Indië
Indië
in de
en van initiatief,
initiatief, dat
dat voerde
voerde
nog maar
maar van
van zeer
zeer jongen
longen
Jongen
nog
bemoeienissen op
veel
_ ~~
.(\
datum was
en dat
dat het
het dus
dus
tot bemoeienissen
op veel
datum
was en
breeder terrein, dan wellicht
wellicht
~~
niet gemakkelijk
gemakkelijk viel,
een
niet
viel, een
den wetgever
wetgever zelf
zelf was
was
_______
40-tal
personen
door
~
4o-tal
te
vinden,
door den
4o-tal personen vinden,
bedoeld. Voegt
Voegt men
menhieraan
hieraan
de zooeven
zooevenaangegeven
aangegeven
die de
niet al
al teteonbeholpen
onb~holp~nwijze
wijzewist
wisttetehanteeren.
hanteeren.Maar
Maarde
dekeuze
keuzevan
vanRegeering
Regeering
bevoegdheden op niet
kiezers bleek
bleekniet
nietongelukkig,
ongelukkig,óók
óókniet
nietten
tenopzichte
opzichteder
dervertegenwoordiging
vertegenwoordiging van
van groepen
gro~pen
en kiezers
vanbelangen.
bûangen.Toen
To!neenmaal
eenmaaldedeVolksraad
Volksraadzich
onverwachtesnelheid
snelheideen
eenplaats
plaatshad
had
zichmet
metonverwachte
en van
veroverd
in
het
hart
der
tevoren
zeer
twijfelmo~dige
bevolking,
kwam
deze
zelve
uit
alle
veroverd in het hart der tevoren zeer twijfelmoedige bevolking, kwam deze zelve uit alle
van den
den archipel
archipel met
methaar
haarbelangen,
belangen,bezwaren
bezwarenenengrieven
grievenaandragen,
aandragen,waarvoor
waarvooraltijd
altijri
oorden van
een woordvoerder
woordvoerder en pleiter
pleiter in den
den Raad
Raad bleek
bleek te
te vinden.
vinden.
wel een
opzichtcrl
van den
Juli1918)
191.8)ininvele
veleopzichtcti
opzichtw
de eerste
eerste zitting
zittingvan
denVolksraad
Volksraad (Mei
(Mei tot
totJuli
Was alzoo reeds de
zoubij
haarininbelangrijkheid
achtereen openbaring,
openbaring, de
denajaarszitting
najaarszittingvan
vandatzelfde
datzelfdejaar
jaarzou
bijhaar
belangrijkheidniet
nietachtereert
Zij viel
viel inindedeveelbewogen
veelbewogendagen
dagenvan
vanden
denwapenstilstand,
wapenstilstand,die
dieeen
eeneinde
eindemaakte
maakteaan
aan den
den
staan. Zij
•
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wereldoorlog en in Europa
Europa gepaard
gepaard ging met tal
tal van
van omverwerpingen
omverwerpingen en
en andere,
andere, onrust
onrustververwereldoorlog
wekkende gebeurtenissen,
gebeurtenissen, die
die niet
niet nalieten,
nalieten, hun
hun invloed
invloed ook
ookinin het
het Verre
Verre Oosten
Oosten te
te doen
doenBegewekkende
vrediging
van
veler
gemoed.
voelen.
Die
invloed
werd
vrediging
van
veler
gemoed.
voelen. Die invloed werd
door Gouv.-Gen.
Gouv.-Gen.VAN
VAN LIMLIM- Mr.
Mr. J.
J. P.
P. Graaf
Gra3f VAN
VAN LIMBURG
LIMBURG STIRUM,
STIRUM, Het
Het groote
groote vraagstuk,
vraagstuk, waarwaardoor
oud-Gouverneur-Generaal
van
N.O.I.
BURG
STIRUM
ZÓÓ
groot
geoud-Gouverneur-Generaal
van
N
N.O.!.
.0.1.
om
het
ging,
werd
niet
alleen
om het ging, werd niet alleen
BURG STIRUM zóó groot gein nieuw
acht, dat het
het hem
hem wenschelijk
wenschelijk
nieuw en
en helder
helder licht
licht gegeacht,
steld, maar
voorkwam, eenigtegenwicht
eenig tegenwicht
tegenwicht
veranderde ook
ook
maar veranderde
eenigszins
van karakter,
karakter, in
in
de schaal
schaal te
te wer
werpen.
Zoneenigsûns van
pe n. Zonin de
zooverre
de gelegenheid
gelegenheidtetezijn
zijn
zooverre de kwestie
kwestie van
van het
het
der in de
tempo
- de
telegrafische gemeentempo meer
meer op den
den voorvoorde telegrafische
gemeen—
grond
werd
gebracht.
Hierschap
liet
in
die
dagen
veel
werd
gebracht.
Hierschap liet in die dagen veel
om beweegt
wenschen over
- met
methet
het
beweegt zich
zichdedelaatste
laatste
te wenschen
over
jaren
Opperbestuur in Nederland
Nederland
jaren in hoofdzaak
hoofdzaak het
het ververOpperbestuur
schil
hij in
in
schil van
van gevoelen.
gevoelen. Is
Is men
men
overleg te plegen, liet hij
eenerzijds
Nov.
eenerzijds van
van oordeel,
oordeel, dat
dat
de vergadering
vergadering van
van 18
i8 Nov.
met meer spoed dan
een Regeeringsverklaring
Regeeringsverklaring
dan tot
tot dusduseen
verre naar
waarin maatregemaatregenaar dien toestand
toestand van
van
voorlezen, waarin
autonomie
in het
hetvooruitzicht
vooruitzichtwerwerautonomie moet
moet worden
worden gegelen in
streefd,
den gesteld,
gesteld, die zouden tegetegestreefd, van
van andere
andere zijde
zijde
wordt daartegen
moetkomen aan
vele wenwendaartegen aangevoerd,
aangevoerd,
moetkomen
aan vele
dat
schen en
en grieven
grieven van
van het
het
dat op
op den
den ingeslagen
ingeslagen weg
weg
schen
meer vooruitstrevende
vooruitstrevende deel
deel
de grootste
grootste voorzichtigheid
voorzichtigheid
voorûchtigheid
meer
dient
der bevolking
bevolking van
Indië en
en
dient te
te worden
worden in
in acht
acht gegeder
van Indië
nomen, opdat
door
"verschuiving
.,verschuiving van
benomen,
opdat geen
geen veranverandoor „verschuiving
van bevoegdheden" Indië, in snelsnelderingen worden
ingevoerd,
worden ingevoerd,
ingevoerd~
voegdheden"
kr tempo
tempo dan
dan tot
tot dusverre,
dusverre,
waarvoor
de
waarvoorde
de tijden
tijden en
en de
ler
toestanden wellicht
in de richting
richting van
van autonomie
autonomie
toestanden
wellicht nog
nog niet
niet
rijp
zij,
zouden vooruitbrengen.
vooruitbrengen. Als
Als
rijp zouden zijn. Hoe
Hoe het
hetzij,
over de
daad om
daartoe te
de zaak
zaak zelve
eerste
om daartoe
te
over
zelvebestaat
bestaat
eerste daad
geraken,
eenige dagen
dagen
een verblijdende eenheid
eenheid van
van
geraken, werd eenige
Dat
aan
Indië
een
later
door
hem,
vooronder
Indië
inzichten.
een
later door
onder voorsteeds grootere
zitterschap
het lid
lid van
van
steeds
grootere mate
mate van
van
zitterschap van
van het
den
Raad van
van Indië
Indië Mr.
Mr.
zelfstandigheid moet worden
den Raad
toegekend, wordt
toegekend,
wordt heden ten
ten
CARPENTIER
CARPENTIERALTING
ALTING eene
.,Comm:ssie
tot
Herziening
dage
door
niemand
meer
"Comm:ssie
dage door niemand meer
„ omm:ssie tot Herziening
Staatsinrichting van
van
d(
bestreden. Staatsmanswijsbestreden.
StaatsmanswijsdEr r Staatsinrichting
Ned.-Indië" ingesteld.
ingesteld.
heid aan
heid
aan de ééne,
ééne, helder
helder en
en
bezonkeninzicht
inzicht in
in Indië
laat zich
hooren,
Het laat
zich hooren,
bezonken
Indië
veel
dat
een en
en ander
ander van
van veel
zelf aan
zelf
aan de
de andere
andere zijde,
zijde,
dat een
gevolgen
verder
strekkende gevolgen
zullen hier
verder strekkende
.
L.---.)
hier ongetwijfeld
t.-.-)J:;-~ ~u.llen
o~getwijfeld de
de
juiste oplossing
is
geweest, dan
dan een
een oogenoogen7 JUiste
oplossmg kunnen
kunnen
is geweest,
kal
mee ring en
blikkelijke
brengen.
blikkelijke kalmeering
kalmeering
en be-
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Een tweetal
tweetal opmerkingen
opmerkingen ten
ten besluite.
besluite.
De eerste
eerste betreft
betreft de
de toenemende
toenemendebelangstelling,
belangstelling,waarin
waarinIndië
Indiëzich
zichvan
vanmoederlandsche
moederlandsche
vooral op
op ander
ander dan
dan materiëel
materiëel gebied.
gebied. De
Dedagen
dageneener
eenerzuivere
zuivere
zijde
zijde mag verheugen, ook en vooral
exploitatie-politiek
zijn voorbij
voorbij;; een tijd van betere opvattingen is ervoor
ervoor in
in de
de plaats
plaats gekomen
gekomen
exploitatie-politiek zijn
en deed in
in ruime
ruime mate
mate zijn
zijn invloed
invloed gelden
gelden op
opde
deevolutie,
evolutie,die
dieininde
devoorgaande
voorgaandebladzijden
bladzijdenwerd
werd
geschetst.
Een der
grootste
1910geopend
werd geopend
en waargeschetst.
Een
dervoorgrootste voor- 1910 werd
en waarMAULANA SULTHAN
gangers in de
de hier bedoelde, ge- MAULANA
SULTHAN MOHAMAD
MOHAMAD voor door
door belangstellenden
belangstellenden een
een
Sultan van
e - aantienlijk kapitaal werd bijeenKASIMOEDIN, Sultan
woonlijk als „ethisch"
"ethisch" aangeaan ge- KASIMOEDIN,
van Bo
Boewoonlijk
aanzienlijk
kapitaal
werd
bijeenloengan.
duide richting,
richting, was
was VAN
wordt door
door een
eenaantal
aantal
gebracht, wordt
VAN DEVENDEVENTER, (ûe
.• be
bekwame
mannen gearbeid
gearbeid aan
aan
TER,
(zie blz. 122) wiens optreden
optreden
kwame mannen
nog steeds een
een heilzame
heilzamenawernawerverzamelen en
enverbreiden
verbreiden
het verzamelen
king heeft en
en een
eengrooten
grootenkring
kring
van kennis
kennis omtrent
omtrent OostOost- en
en
van
van navolgers
navolgers heeft
heeft gevonden.
gevonden.
West-Indië
bijna elk gebied,
van
West-Indië op bijna
In het algemeen
algemeen kan
kan worden gegemaar inzonderheid op
op dat
dat van
van
maar
zegd,
het doel,
doel, dat
deze
landbouw, nijverheid,
nijverheid,
handel,>
dat deze
ze
gd, dat
dat het
landbouw,
handel,
l
richting
beoogde, isis bereikt
bereikt en
en
volkenkunde
tropische hyhyrichting beoogde,
volkenkunde en tropische
dat men
men zich
ûch thans
thans reeds
reeds in
in een
een
giëne. In nauw verband met dit
volgende phase bevindt, die der
der
Koloniale
staan een
een
Koloniale Instituut
Instituut staan
geleidelijke verheffing van Indië
Indië
aantal
vereenigingen als
het
aantal vereenigingen
als het
tot gelijkgerechtigd
gelijkgerechtigd deel
deel van
van het
het
Batak-Instituut,
AtjehY
BatakInstituut, het Atjeh:
Nederlandsche imperium.
imperium.
Instituut, het Zuid-SumatraZuid-SumatraInstituut,
De zooeven
zooeven bedoelde
bedoelde
Instituut
e.a.,
die
zich ten
ten doel
doel
Instituut
die zich
r
belangstelling uitte
uitte zich
zich voorts
voorts
stellen een
een nadere
nadere bestudeering
bestudeering
belangstelling
tal van
van daden
daden van
van groote
groote bebeder
landstreken, welker
welker naam
naam
in tal
der landstreken,
zij dragen,
dragen, ten einde
einde daardoor
daardoor
teekenis . voor
Indië, waarvan
waarvan
teekenis
voor Indië,
zij
in de
de eerste
eerste plaats
plaats mag
mag worden
worden
de stoffelijke
stoffelijke en
en geestelijke
geestelijke veelwelvaart
ervan te verhoogen.
~I I
\
vaart ervan
verhoogen.
genoemd de
de oprichting
oprichting van
van het
het
Instituut te AmsterKoloniaal Instituut
~ ~1U
~^
In
de tweede
tweede plaats
plaats de
de
In de
dam.
Aan
deze deze
instelling,
die in
reeds terloops
vroeger terloops
genoemdam.
Aan
instelling,
die in reeds vroeger
genoem1899, die
die zich
zich ten
ten doel
doel stelt,
stelt,de
debanden
bandentusschen
tusschen
de vereeniging
vereeniging Oost en
en West,
West, opgericht
opgericht in
in 1899,
Nederland en zijn
versterken en
bevorderen en dit
dit
Nederland
zijn overzeesche
overzeesche gebieden
gebieden voortdurend
voortdurend te
te versterken
en te bevorderen
or.der meer,
meer, tracht
tracht tetebereiken
bereikendoor
dooreen
eeninlichtingendienst,
inlichtingendienst, een
eenpermanente
permanente tentoontentoondoel, order
stelling van
van Indische
Indischenijverheidsproducten
nijverheidsproducten en
en het
het uitoefenen
uitoefenen van
van toezicht
toezicht op,
op, en
en het
hetgeven
geven
van leiding aan
aan de
de studie
studievan
vanininNederland
Nederlandvertoevende
vertoevendejongelieden
jongelieden
van
inlandschtnnhuize;
huize;
van
van
inlandsch€
het laatstgenoemde
laatstgenoemde een
taak, die
in de
de laatste
laatste jaren
jaren allengs
allengs isisovergenomen
overgenomen door
door het
het
het
een taak,
die in
dat tegenwoordig
tegenwoordig eveneens
eveneens door
door het
het doen
doen houden
houdenvan
vanvoordrachten
voordrachten
Ministerie van Koloniën, dat
en cursussen
cursussen de
dekennis
kennisen
endedewaardeering
waardeeringvan
van Indië
Indiëhier
hiertetelande
landemet
metgoed
goedgevolg
gevolgtracht
trachttete
vermeerderen.
vermeerderen.
als het
het Indisch Genootschap
Genootschap
Voorts
wijzen de
de verhoogde
verhoogde werkzaamheid
werkzaamheid van
van lichamen
lichamen als
Voorts wijzen
{
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Moederland en
en Koloniën
Koloniën ten vorigen
vorigen jare
jare isisopgelost)
opgelost)en
ende
demeerdere
meerdere
'(waarin de vereeniging
vereeniging Moederland
(waarin
de dagbladpers
dagbladpers en
entaltalvan
vantijdschriften
tijdschriftenaan
aan
Indische
aangelegenhedengewijd,
gewijd,
aandacht, door de
Indische
aangelegenheden
op een
een steeds
steeds toenemende
toenemende belangstelling,
belangstelling, die
die niet
nietkan
kannalaten,
nalaten,ininhooge
hoogemate
mateaan
aandede
eveneens op
ontwikkeling van
ten goede
goede tete komen.
komen.
verdere ontwikkeling
van Indië ten
tweede opmerking
opmerking betreft
betreft het
het karakter
karakter van
van dit
ditopstel.
opstel.
De tweede
behoeft wel
wel nauwelijks
nauwelijks op gewezen
gewezen te worden,
worden, dat
dathetgeen
hetgeeninindedevoorgaande
voorgaandebladbladEr behoeft
zeer kort
kort bestek
bestekwerd
werdmedegedeeld,
medegedeeld, reeds
reedsbij
bijeen
eenzeer
zeerbescheiden
bescheidenuitwerking
uitwerkingeen
een
zijden in zeer
geheel Gedenkboek zou kunnen vullen.
vullen. Doch
Doch bij
bij de
de beperkte
beperkte ruimte,
ruimte,die
dieinineen
eenalgemeen
algemeenwerk
werk
beschikbaar gesteld,
gesteld, was
was elke nadere uitwerking
uitwerking natuurlijk
natuurlijkuitgesloten.
uitgesloten.Onder
Onderdeze
deze
kon worden beschikbaar
kwam het wenschelijker
wenschelijker voor, te trachten
trachten inineen
eenalgemeen
algemeengehouden
gehoudenschets
schets
omstandigheden kwam
te geven
geven van
van de
de evolutie,
evolutie, die
diezich
zichininde
delaatste
laatste 25 jaren in Indië
Indië heeft
heeft afgespeeld,
afgespeeld,
een overzicht te
van de
de uitkomsten
uitkomsten en
en toestanden,
tOistanden,waartoe
waartoehet
hetdoor
doordit
ditontwikkelingsproces
ontwikkelingsprocesisisgekomen,
gekomen,dan
dan
en van
lezer te
te vermoeien
vermoeienmet.
met.de
opsommingvan
vanzooveel
zooveel mogelijk
mogelijkfeiten,
feiten,data,
data,cijfers
cijfersen
enwat
watdies
dies
den lezer
de opsomming
voor iederen belangstellende
belangstellende zonder veel
veel moeite elders zijn te
te vinden
vinden en
en hier
hiertoch
toch
meer zij, die voor
voldoende in hun
hun onderling
onderling verband
verband konden
konden worden
wordengerangschikt
gerangschikt en
entoegelicht.
toegelicht.
niet voldoende
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SURINAME 18
1898-1923
DOOR

G. J.
J. STAAL, Oud-Gouverneur
van Suriname.
Suriname.
Oud -Gouverneur van

II

dekoele
koeletaal
taal
officiëele
berichtenklinken
klinkengeen
geenjuichkreten
juichkreten door.
door. Het
Het was
was al
al wèl,
wèl,
n de
vanvan
officiëele
berichten
dat het
het Koloniaal
Koloniaal Verslag
Verslag van
van Suriname
Suriname over
over 1898
18g8 vermeldde:
dat
"De aanvaarding van de Regeering door Hare Majesteit
de vanKoningin
„De aanvaarding
de Regeering door Hare Majesteitwerd
de Koningin werdin
in
de Kolonie
Kolonie met
metgroote
grooteopgewektheid
opgewektheidgevierd.
opgewektheid
gevierd.De
Defeestelijkheden
feestelijkhedenkenmerkten
kenmerkten zich,
zich, als
als gegewoonlijk
dergelijke gelegelein
Suriname, want
want hij
hij gaf
gaf
in Suriname,
woonlijk bij dergelijke
Mr.
A.
J.
A.
A.
Baron
VAN
HEEMSTRA,
genheden,
evenzeer
door
Mr.A.J.A.A.
Baron
VAN
HEEMSTRA,
daarmede
weer,
wat
i.n
de
daarmede weer, wat in de
genheden, evenzeer door
Gouverneur
van Suriname.
Gouverneur van
harten leefde.
de ververharten
leefde. En
En de
orde als door opgewektheid."
Surinaamsche blablaslaggever, die in een nieuwsnieuwsDe Surinaamsche
blad schreef: „De
I ste is
den uit
uit de
deKroningsdagen
Kroningsdagen
"De3 3Iste
is
den
lieten
luider tonen
tonen hooren.
hooren.
waarlijk een
heerlijke dag
dag
waarlijk
een heerlijke
lieten luider
In feestnummers,
feestnummers, waarvan
waarvan
geweest, waarop
waarop de
de SurinaSurinageweest,
mers getoond
er één
één -dede
Surinamevan
van
mers
getoond hebben
hebben echte
echte
er
Suriname
Oranje-gezinden te wezen",
31
Augustus 18g8
- in
in
Oranje-gezinden
wezen",
31 Augustus
1898
oranjekleed
een
sprak
volle waarheid.
waarheid.
sprak stellig volle
oranjekleed verscheen,
verscheen, een
Toch
ander
- de
de Surinamer
Surinamer van
van
Toch zal
zal dat
dat alles
alles
ander —
4 September
September - feestelijk
feestelijk
slechts een
een zwakke
zwakke weerklank
weerklank
4
was uitgedost,
uitgedost, werd
werd in
in versversvan
de werkelijkheid
werkelijkheid gegevan de
was
bleven
maat en
en proza
proza blijde
blijde uiting
uiting
bleven zijn.
zijn. Alleen
Alleen hij,
hij, die
die
maat
gegeven
aan de gevoelens
gevoelens van
van
mogen waarnemen
waarnemen hoe
hoe
heeft mogen
gegeven aan
aanhankelijkheid,
dankherdenkingsdagen
de
herdenkingsdagenvan
van de
aanhankelijkheid, van
van dankbaarheid aan
het Koninklijk
Koninklijk
Koninklijke
Familie echte
echte
Koninklijke Familie
baarheid
aan het
feestdagen
Huis,
van trots
trots op
op het
het
feestdagen zijn
zijn voor
voor SuriSuriHuis, van
Nederlandsch onderdaanonderdaanname's
bevolking, kan
zich
name's bevolking,
kan zich
Nederlandsch
schap,
zegen afgebeden
afgebeden
indenken in
in de
devier-stemvier-stemindenken
schap, en zegen
Terecht
ming der
der dagen
dagen van
van de
de
ming
voor Hare
Hare Majesteit.
Majesteit. Terecht
mocht
de
toenmalige
Gou~
Kroning,
zooals
hij
zich
te
Kroning,
zooals
hij
zich
te
mocht de toenmalige Gouvoren
verneur
verneur in
in zijn
zijn telegram
telegram aan
aan
V~ Q ' « ~
voren al
al kan
kan verbeelden
verbeelden het
het
de
Koningin getuigen
getuigen van
van
_______________
feestrumoeren,
het 2525feestrumoeren, dat
dat het
de Koningin
de hulde
hulde van
vanHarer
Harer MajesMajesjarig jubileum
jubileum van
van Harer
Harer
jarig
teits „trouwe"
"trouwe" onderdanen
onderdanen
Majesteits gezag over
over GrootGrootteits
Nederland voor
wijle zal
zal doen
doenuitbarsten
uitbarsten over
over het stille land van Suriname.
Suriname.
Nederland
voor eene wijle
Er is in
in die
die 25
25jaren
jareneene
eenegroote
grooteverandering
verandering gekomen in de
de samenstelling
samenstelling der
der maatmaatEr
schappij
van Nederlandsch-Guyana.
Nederlandsch-Guyana. Sterke
Sterke groepen
groepen kolonisten
kolonisten van
van anderen
anderen bloede,
bloede, deels
deels
schappij van
van vreemde
vreemde nationaliteit, dragers
dragers van
van ander
ander geloof,
geloof,andere
anderetraditiën,
traditiën,andere
andereherinneringen
herinneringen
III,
dan de Surinamers-van-huis-uit,
Surinamers-van-huis-uit,die
dieaan
aanhet
hetHuis
Huisvan
vanOranje,
Oranje,aan
aan hunnen
hunnen Koning
Koning WILLEM lIl,

c.

.

bevrijding danken
danken uit de
de slavernij
slavernij en
enhunne
hunnedankbaarheid
dankbaarheid hebben
hebbenna-gebracht
na-gebrachtaan
aanZijne
Zijne
de bevrijding
Nakomelinge, hebben
reeds zoo
zoo bonte
bonte gezelschap
gezelschap der
deringezetenen
ingezetenen
Nakomelinge,
hebben plaats
plaats genomen
genomen in
in het reeds
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en
aanûen en innerlijk
aanzien
innerlijk wezen der
der gemeenschap
gemeenschap gewijzigd.
gewijzigd. Maar
Maar toch
toch geeft
geeftnog
nogaltijd
altijdhehet
en het aanzien
t
Surinaamsch
gaat voor
voor in
in de
devereering
vereering van
vanSuriname's
Suriname's Vorstin.
Vorstin
Surinaamschelement
elementden
dentoon
toon aan
aan en
en gaat
Vorstin..
Trouwens,
vreemden onder
h~n, vleien
vleien zich
zich vredig
vredig en
en erkentelijk
erkentelijk onder
onder de
de
Trouwens, de
de anderen,
anderen, de
de vreemden
onder hen,
zorgen van
van het
het N!derlandsch
zorgen
N.!derlandsch bestuur,
bestuur, dat afdaalt
afdaalt van
van den troon
troon van
van Nederland's
Nederland's Koningin.
Koningin.
Het
waren vertegenwoordigers
vertegenwoordigers van
Britsch-Indische immigranten,
immigranten, die
die voor
vooreenige
eenigejaren,
jaren,
Het waren
van de Britsch-Indische
in
troebelen tijd der
der oorlogsontreddering,
oorlogsontreddering, toegang
Gouverneur om
om hun
hun
in den troebelen
toegang vroegen
vroegen tot den Gouverneur
dank
voor hun
hun welstand
welstand en
en behaaglijkheid
behaaglijkheid onder de
de bescherming
bescherming
dank te
te betuigen
betuigen aan
aan de
de Koningin voor
van
waren afgevaardigden
Augustus 1919
1919 hem
hem vroegen
vroegen
van Hare
Hare vlag;
vlag; het
het waren
afgevaardigdender
der Syriërs,
Syriërs, die
die op 31 Augustus
tolk
bij Hare
Hare Majesteit
Majesteit van
van hunne
hunne erkentelijkheid,
erkentelijkheid, want Haar
Haar dankten zij hun bevoorbevoortolk te
te zijn bij
recht
Haar de mogelijkheid
mogelijkheid om steun
steun te
te geven
gevenaan
aanhunne
hunnerampzalige
rampzalige verwanten
verwanten aan
aan
recht leven,
leven, Haar
den Libanon.
den
Libanon.
zijd, gefeest
gefeest worden
worden in
in Suriname
Suriname op
op den
denherdenkingsdag
herdenkingsdag in
in 1923!
1923!
Er
wijd en zijd,
Er zal,
zal, wijd
Maar
reden voor feestelijke
feestelijke stemming?
stemming? Is er andere
andere oorzaak
oorzaak voor
vreugd dan de
de
Maar is
is er reden
voor vreugd
dankbaarheid
rust en den
den vrede
vrede onder
onderHaar
Haargezag
gezag
dankbaarheidvoor
voorhet
hetgezegend
gezegendbezit
bezit der
der Vorstin,
Vorstin, de
de rust
genoten, Hare
ge-·
genoten,
Hare weldoenweldoenarme,
met klein
klein ge
ge·
arme, met
de zorgen
de
zorgen voor
voor Hare
Hare
schenk.
verre onderdanen?
verre
onderdanen?
Het
is voor
voor den
den
Het is
Helaas, neen
Helaas,
neen!!
samensteller
een
samensteller van
van een
Suriname zal
zal niet op het
Suriname
overûchtvan
Suriname's
overzicht van Suriname's
kunnen verschijnen
feest kunnen
lotgevallen
sedert 1888
1898
lotgevallen sedert
met de zegeteekenen
zegeteekenenvan
van
niet
weggelegd te
te jubijubiniet weggelegd
economische triomfen;
economische
triomfen;
leeren
het jubileumjubileumleeren in het
het zal er niet
niet een
een fleur
fleur
boek.
Hij zamelt
zamelt meer
meer
boek. Hij
van
rijken
opbloei
kunFoto
Mej.. STAAL.
Mej
tegenslag dan welslagen,tegnsladw ,
van rijken opbloei kunFoto Mej.
STAAL.
de Suriname.
Suriname.
nen brengen;
brengen; het zal er
er Braamspunt.
Braamspunt. Monding
Monding van
meer teleurstellingen
dan
teleurstellingen dan
van de
nederig
nederig komen,
komen, als een
een
verwachtingen,
vervulde verwachtingen,
Degetrouwe
meer goede
goede bedoelingen
bedoelingen dan
dankronen
kronen op
ophet
hetwerk.
werk.De
getrouweafbeelding
afbeeldingvan
vanhet
hetgebeuren
gebeuren
meer
laat te
ûen
lichtepartijen
partijen
laat
te veel
veel donkere
donkere plekken
plekkenzien
ziendan
dandat
datdede- —gelukkig
gelukkigniet
nietontbrekende
ontbrekende- lichte
beeldininluister
luisterkunnen
kunnen zetten.
zetten.Toch
Tochmag
magSuriname's
Suriname's beeltenis
beeltenis niet
niet wegblijven
wegblijven uit
uit het
het
het beeld
Gedenkboek, want
Suriname is het
hetmeest
meestNederlandsch
Nederlandschgewest
gewestvan
vanoverzee,
overzee,de
denaaste
naaste
Gedenkboek,
want Suriname
verwant van
Nederland in
in den
denfamilie-kring.
familie-kring.
verwant
van Nederland
Groote gebeurtenissen
gebeurtenissen richten
Deernstige
ernstigetegenslagen
tegenslagen
volk. De
Groote
richten den
den levensgang
levensgang van
van een volk.
die in Suriname
Suriname tot
tot het
het groot
groot gebeuren
gebeuren gerekend
gerekend moeten
moeten worden,
worden, daar zij
zij
en mislukkingen, die
landbouw troffen,
troffen, den
den hartader
hartader van
van het
het bestaan,
bestaan, hebben
hebben geduchte
geduchte stooten
stootengegeven
gegevenaan
aan
den landbouw
levensloopinindedejaren
jarenomstreeks
omstreeks
- achteraf
achteraf bezien
den —
bezienwel
welzeer
zeerstillen
stillenen
engemoedelijken
gemoedelijker- levensloop
Rijk was
er niet,
niet, de
delevenskracht
levenskracht scheen
scheen wel
wel voldoende,
voldoende, het
het was
waseen
eenvlak
vlakleven.
leven.
1898.
was het er
1898. Rijk
Aantrekkelijke perspectieven
het moest
moestzijn
zijndat
dataltijd
altijdverleideverleideAantrekkelijke
perspectieven waren
warenevenmin
evenmin te
te bekennen, of het
lijk gebleven
waarvoor
de de
- nu reeds
Maatschappij
lijk
geblevenuitûcht
uitzichtop
opgoudwinning,
goudwinning,
waarvoor
reeds lang
langontzielde
ontzielde- Maatschappij
wilde
leggen
en
waaraan
zij,
te
voren
al,
in
al,
Suriname
wetenschappelijke
grondslagen
leggen
en
waaraan
voren
in gedachten
gedachten
Suriname wetenschappelijke grondslagen
1/ 2
spoorwegverbinding vastknoopte.
vastknoopte. Met eene
eene begrooting
begrooting van
vanuitgaven
uitgaven'van
van nog
noggeen
geen2 21/'1.
21/2
eene spoorwegverbinding
millioen en een matig tekort, dat zelfs in 1900 in het zeldzaam bedrag van slechts eenigemiloen atgkr,dzelfsin'ohtdambergvnslchti
tienduizenden
tienduizenden guldens
guldens kon worden
worden uitgedrukt,
uitgedrukt, was
was de geldzorg
geldzorg niet
nietgroot.
groot.Maar
Maarhet
hetkwaad
kwaad
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der krullotenziekte
kruUotenûekte in
krullotenziekte
in de
decacao
cacaoknaagde
knaagde reeds
rl!eds
reeds aan
aan de,
de,eigenlijk
eigenlijkzwakke,
zwakke,welvaart
welvaartenendijde
dijde
der
Oog5tcijfer.:; uit
jaren later
later Uil
uit tot
tot een
eenware
wareramp.
ramp.Dat
eenige jaren
Datbrak
brakde
derust
rust!
Oog3tcijfer3
uitde
degoer
goerjaren
jaren
eenige
! Oogstcijfers
en uit
uitde
detijden
tijden
tijd~nna
na.1900
.IgOO vooral
.1900
- vo::>ral
tus3chen
19::>3
I9::>3
el
1907
Ig07
to::>nen
den
noodlottigenachterachteren
tusschen
1903
eae:l
1907
—- tomen
den
noodlottigen
be2;ocht
werd,
hetgroot-landbouwbedrijf
uitgang, noodlottig
noodlottig niet
niet alleen
alleen omdat
omdat het
groot-landbouwbedrijf zoo
zoo zwaar
zwaar bezocht
bezocht werd,
uitgang,
maar vooral
bevolkings-landbouw,
klein-bedrijf, er
hevig onder
onder leed
leed..
bevolkings-Iandbouw, het
maar
vooral ook
ook omdat
omdat de bevolkings-landbouw,
het klein-bedrijf,
er zoo hevig
Het kon
kon den
den schok
schokniet
nietdoorstaan.
doorstaan. De
D.!
D~gemakkelijk
gemakkelijktetedrijven,
drijv.en,
drijv..!n,loonende
loonendecacao-cultuur,
cacao-cultuur,waaraan
waaraan
Het
kleine landman
landman na
na het
het eerste
eerste zware
zware werk
w~rk
we:rk van
van de
de ontbossching
ontbosschingder
dergronden
grondenslechts
slechtsgeringe
geringe
de kleine
behoefde te
te wijden,
wij:ien, leverde
levl!rde
voor zeer
zeer velen
velen een
eennaar
naar den
den maat
maat van
van hunne
hunne behoeften
behoeften
leverde voor
zorg behoefde
bestaan op
op en
en er
er waren
waren er
er die,
die,mmt
opbreng5ten van over de
m~t opbrengsten
opbre:ng3ten
de honderd
honderd Kilogram
Kilogram
zeer voldoende bestaan
plantag<:s een
De
De:krullotenkrullotenkleine plantages
Hectare, op hunne
hunne kleine
plantages
een goeden
goeden welstand
wdstand hadden
hadden bereikt.
bereikt. De
per Hectare,
ziekte, die
die grillig
grillig als
als bliksemstralen
bliksem5tralen insloeg in de tuinen,
bliksem,tralen
tuinen, over
over
ov<:r de
de breedste
breedste stroomen,
stroomen, de
dedichtste
dichtste
enstuitte
stuitte
heen, plotseling
plotseling de
de beplantingen
beplantingen trof,
trof,vernielde
vernielde links
links en
enrechts
rechtshet
hetwelvaren
welvarenen
wouden heen,
v<:rwoeste
welstand. Erger
Erger nog
nog deed
deed zij:
zij;
opbloei van
van den
den welstand.
zij: zij
zij verwoeste
verwoeste ook
ook geestelijk.
geestelijk. Nog
Nog niet
niet
den opbloei
ontwassen aan
vad'!rfelijke
van den
nietuitnawerking van de verderfelijke
vl!rderfelijke invloeden van
den)laventijd,
nogniet
uitontwassen
aan de nawerking
slaventijd, nog
heden
heden tetegemakkelijke
de arbeidsarbeidsgemakkelijke
gegroeid uit de
---~.,..
----:-:1 cultuur, konden de
schuwheid, die,
die, ontstaan
ontstaan
de kleinkleinschuwheid,
y.• . .1
landbouwers
verfoeiden
landbouwers den tegentegenverfoeiden
uit
een
slag
arbeidsdwang, na
de
slag noch
noch verwerken,
verwerken,
arbeidsdwang,
na de
noch
vrijverklaring inin het
het
noch verdragen.
verdragen. De
De
vrijverklaring
geesten
waren
nog
te
tijdperk
van
het
Staatsgeesten
waren
nog
te
tijdperk
Staatszwak
doe1voor den
den strijd!
strijd!
toezicht niet door
door doeldoelzwak voor
toezicht
was
in
Suriname
Er
was
Suriname
voorzorgen overin
matige voorzorgen
•
'•
reeds voor
was, - nauwevóór dien tijd
tijd veel
veel
wonnen was,
n.
Ten
geaa
te
niet
geg
lijks
een
niet
gegaan.
gewas
kwarteeuw
te
links was
kwarteeuw
volge
van
de
ontvolking
Foto
Mej.
Foto Mei.
1"010
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de ontvolking
gesust
verloopen, Paramaribo. Gouvernementsplein met
met woning
woning der
plantages na
de afafdoor
gunstige uituit- Paramaribo.
der plantages
na de
door de
de gunstige
van
den
Gouverneur.
van den Gouverneur.
komsten van eene eigeneigenschaffing van de slavernij,
was het cultuurgebied
lijk
in hunne
omstandig- omstandig- was het cultuurgebied
lijk
in hunne
allengs
belangrijk
verkleind
en
de
verlaten
teruggegeven
aan
zwaar
woekerendonkruid
onkruid
grond
verlaten grond teruggegeven aan zwaar woekerend
all engs belangrijk verkleind
en snelschietend boomgewas.
de gewezen
gewe2;en
slavenheen,
heen,terwijl
terwijl de
de krullotenkrullotengewezen slaven
boomgewas. Doch
Doch dit
dit ging langs de
ziekte
hun eigen
eigenbedrijf
bedrijfaantastte.
aantastte.Velen,
Velen,moedeloos
moedeloosenenkrachteloos,
krachteloos,verlieten
verlieteninindien
dienziekteziekteziekte hun
tijd
hunne gronden
gronden en
envoor
voordedetweede
tweedemaal
maalnanadedevrijverklaring
vrijverklaringtrokken
trokken drommen
drommen uit
uit de
de
tijd hunne
districten
de, ininhunne
hunneverbeelding,
verbeelding, reddende
reddende stad,
stad, waar
waar echter
echter geen
geen redding
redding was,
was,
districten naar
naar de,
wèl
overvloed van
op hunne
hunne gronden
gronden bleven,
bleven, leidden
leiddenveelal
veelal een
een
wèl een
een overvloed
vanpaupers.
paupers.En
En die
die op
armelijk
armelijk bestaan.
Ernstiger
staat in de
de teruggeloopen
teruggeloopen opbrengstcijfers
opbrengstcijfers en
en inkomsten
inkomsten - imErnstiger dan
dan te
te lezen staat
van twee
alsinin1904
1904
Ig04lijkt
lijktoppervlakkig
oppervlakkigniet
nietschrikbarend
schrikbarend mers
derving van
twee ton
ton gouds
goudsals
mers een
een derving
waren
de
gevolgen
van
de
krulloten-ziekte
voor
de
maatschappelijke
ontwikkeling.
waren de gevolgen van de krulloten-ziekte voor de maatschappelijke ontwikkeling.
1906
Er
moedeloosheid in
Suriname, toen
Ig06 er
er om
omging
ging
Er heerschte
heerschte een
een geest
geest van
van moedeloosheid
in Suriname,
toen het in 1906
of de voorgenomen aanplant
aanplant van bacoven (pisangs) voor uitvoer zijn beslag zou kunnen
kunnen krijgen.
krijgen.
herleefde, althans
kring van
den grooten
hetafsluiten
afsluiten van
de
De hoop
hoop herleefde,
althans in den
den kring
van den
grooten landbouw,
landbouw, bij
bij het
van de
overeenkomstmet
metde
de United
United Fruit
overeenkomst
Fruit Company
Company te Boston
Boston voor
voor den
den aankoop
aankoop van
van de
de geteelde
geteelde
af2;et hunner
hunner vruchten,
konden de
de
steun uit
Lands kas,
kas, verzekerd
van den
bacoven.
uit 's's Lands
verzekerd van
den afzet
afzet
vruchten, konden
bacoven. Met
Met steun
F
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kapitaal-arme landbouw-ondernemers
slaan en toen
toen uituitkapitaal-arme
landbouw-ondernemersopopnieuw
nieuwdedehand
handaan
aan den
den ploeg
ploeg slaan
3000 Hectaren
Hectaren bijeen,
bijeen, in
infrisschen
frisschen bloei
bloeivan
vanbacoven-planten
bacoven-plantenstonden
stondenenen
gestrekte velden, 3000
gestrekte
Gros-Michelgetuigden
getuigdenvan
vande
dekostelijke
kostelijkevruchtbaarheid
vruchtbaarheidvan
vanSuriname's
Suriname'sbodem,
bodem,
zware trossen Gros-Michel
scheen het
het wel
welalsof
alsofinderdaad
inderdaad een
een nieuw
nieuwleven
levenwas
wasingetreden.
ingetreden.De
Deweelde
weeldewas
wasvan
vankorten
korten
toen scheen
duur; vier
vier jaren
jaren later had de
de Panama-ziekte,
Panama-ziekte, die
die reeds
reeds inin1908
1908verontrustende
verontrustendeverschijnselen
verschijnselen
vertoonen, den
denschoonen
geheelverwoest.
verwoest.Haastig
noggetracht
getrachtmet
met
te vertoonen,
schoonenaanplant
aanplant geheel
Haastigwerd
werdnog
begon te
redden,
andere soort, de
de Congo-bacove,
Congo-bacove, die
dieonvatbaar
onvatbaar bleek
bleek voor
voor de
de ziekte,
ziekte, het
hetbedrijf
bedrijftete redden,
eene andere
het onttrekken
onttrekken van
vanverderen
verderengeldelijken
geldelijkensteun
steunenenhet
hetterugtrekken
terugtrekkenvan
vande
deUnited
UnitedFruit
Fruit
doch het
In
1913
had
de
laatste
vruchten-verscheping
Company,
ontnamen
er
den
ondergrond
aan.
Company, ontnamen den ondergrond aan. In 1913 had de laatste vruchten-verscheping
naar New-York plaats;
naarEuropa,
Europa,inindat
datjaar
jaar en
en in
in 1914,
naar
1914,stierf
stierf
plaats; met
met eenige
eenige kleine
kleine zendingen
zendingennaar
onderneming uit en
en de
dekort
kortdaarop
daarop ingezette
ingezette wereldontreddering
wereldontreddering liet
lietgeen
geenrespijt
respijtvoor
voor
de onderneming
voor uitvoer is echter
plannen. De
Degedachte
gedachteaan
aaneen
eenbacoven-aanplant
bacoven-aanplantvoor
echter niet
niet losgelaten;
losgelaten;
nieuwe plannen.
den jongsten
jongstentijd
tijdzijn
zijn
Liberia-koffie zich
zich veelveelLiberia-koffie
in den
belovend
onderhandelingen
belovend liet
liet aanzien.
aanzien.
aanzien,
weder onderhandelingen
De verwachtingen,
met den
den
verwachtingen, die
die
geopend, nu
geopend,
nu met
vruchtenhandel inin NeNehieruit gesponnen
gesponnen werwerhieruit
vruchtenhandel
den,
derland.
den, zijn
zijn gelukkig
gelukkig niet
niet
was eenige
eenige
beschaamd. De cacaobeschaamd.
Het was
cacaoHet
productie, die
hettijdperk
tijdperkvan
van
diè
27000
in het
die van
van 27000
troost in
balen
van ioo
den ondergang
ondergang van
van de
de
balen van
100 K.G.
K.G. in
in
den
1898 (30000
het
bacoven-cultuur, dat het
1898
(30000 in
in 1901)
1901)
cacao-beschot toenam en
en
gedaald was
tot 8400
8400
gedaald
was tot
cacao-beschot
balen
althans in 1910
1910 hooger
hooger
balen in 1904,
1904, steeg
steeg in
in
althans
1921
tot
bij
de
16000
Foto
Md.
>ld,
STAAL.
STAAL,
1921
tot
bij
de
16000
liep dan
dan sedert
sedert zes
zesjaren
jaren
Foto Mtj. STAAL.
balen;
geweest was,
Gezicht naar
naar de
de rivier.
rivier.
balen; die van
van koffie,
koffie, in
het geval
geval geweest
was,
Paramaribo. Gezicht
in
het
Paramaribo.
en dat
dat dedeaanplant
aanplant van
van
1910
nog slechts
slechts
sle~hts 2000
1910 nog
bedragend, bereikte
bereikte 25860 balen 'in
1922. Het
Hetisiswel
weldroevig
droevigdaarbij
daarbij te
te moeten
moeten aanaanin 1922.
balen bedragend,
dat de
de algemeene
algemeene daling
dalingvan
vande
demarktprijzen,
marktprijzen, in
in 1920 ingetreden, weer
weer een
een domper
domper
teekenen, dat
zette op
opdedevoordeelen,
voordeelen,die
died d:
betereoogsten
oogstenhadden
haddenkunnen
kunnenleveren.
leveren.Wederom,
Wederom,thans
thansuit
uit
zette
; betere
een anderen
anderen hoek,
hoek, waait
waait een
eencrisis-wind
crisis-windover
overden
dengrooten
grootenlandbouw;
landbouw;meer
meerdan
danéén
éénplantage
plantage
enverscheidene
verscheidenewankelen.
wankelen.
is niet
niet staande
staande kunnen
kunnen blijven
blijven in dien
dien storm
storm en
Inmiddels
ander gewas
gewas uitgeplant,
uitgeplant, de
de rubber-leverende
rubber-leverende Hevea
Heveabrasiliensis.
brasiliensis.
Inmiddels was
was een ander
In de eerste jaren
jaren van de nieuwe eeuw
eeuw waren
waren reeds
reeds op
op enkele
enkele plantages
plantageshevea-zaden
hevea-zadenuitgezaaid,
uitgezaaid,
1908eene
eenerubberplantage
rubberplantage
doch
de belangstelling
belangstelling werd
werd eerst
eerst levendig,
levendig, toen
toen de
deOverheid
Overheidinin1908
doch de
aanlegde,
Slootwijk, een daarvoor
daarvoor aangekochten
Bacoven en hevea
hevea deelden
deelden een
een
aanlegde, Slootwijk,
aangekochten ouden
ouden staat.
staat. Bacoven
hevea-aanplantoverleefde
tijd lang samen in de
de gunst;
gunst; zij
zij deelden
deeldenook
ookelkanders
elkanders lot,
lot,want
wantde
dehevea-aanplant
overleefde
maakteeen
slechts weinige
weinige jaren
jaren dien
dien van
van bacoven.
bacoven.Eene
Eenebladziekte
bladziektemaakte
eeneinde
eindeaan
aanzijn
zijnkort
kortbestaan.
bestaan.
"taaie volharding"
volharding" der
der planters
van de
de Studiecommissie
van
De „taaie
planters - het zijn
zijn woorden
woorden van
Studiecommissie van
het Suriname Studie Syndicaat
Syndicaat - moest
zich
van
toen
af
op
het
behoud
van
oude
spitsen
de
moest
van
het behoud van de oude
koffie en
verzorging van
inhet
cacao, de verzorging
van die
die gewassen
gewassen en
en in
hetbijzonder
bijzonderdedebestrijding
bestrijding
vrienden,
vrienden, koffie
en cacao,
vijanden der cacao,
cacao, krulloten
krulloten en thrips, het vernietigend
vernietigend insect, dat
dat de
de boomen
boomendoodt.
doodt.
van
van de vijanden
In de suikercultuur
suikercultuur was het nog
nog het
het rustigst.
rustigst. Hoewel
Hoewelook
ookdaar
daarniet
nietaltijd
altijd„botertje
"botertjetot
tot
den
boom",
tijdperken
arbeiders,
seizoenen,
lage
marktprijzen,
van
ongunstige
tijdperken
tekort
aan
arbeiders,
ongunstige
seizoenen,
lage
marktprijzen,
den
'
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hebben er
er sporen
sporen ingedrukt
ingedrukt en
ennagelaten,
nagelaten, - heeft de
de suikercultuur
suikercultuur althans
althans niet
niet tete kampen
kampen
gehad met verwoestende
gehad
verwoestende ziekten. Het
Het beslag
beslag golfde
golfde wat
wat om
omhet
hetniveau
niveauvan
van1898,
1898,somwijlen.
somwijlen.
somwijlen steeg
steeg het
het er
er boven
bovenuit,
uit,eene
eenestage
stagestijging
stijgingisisererniet
nietgeweest
geweestenendedelaatste
laatste
zonk het in, somwijlen
productielijn
loopt nog iets beneden
productielijn loopt
beneden die
dievan
vanden
denaanvang
aanvangvan
vanhet
hetbeschreven
beschreventijdperk.
tijdperk.
Als een feit
feit van
van beteekenis
beteekenis in
in de
degeschiedenis
geschiedenisvan
vandedesuikerwinning
suikerwinning - wellicht ook
ook
Als
hare toekomst
toekomst - mag
mag de bouw
bouw vermeld
vermeld worden
worden van
van eene
eene nieuwe
nieuwe fabriek
fabriek op
opplantage
plantage
voor hare
Mariënburg,
waarmede de techniek van
van den
den dag
dagin
inhet
hetverouderd
verouderdbedrijf
bedrijfgebracht
gebrachtis.is.
Mariënburg, waarmede
De teelt
teelt der
der sinaasappelen
sinaasappelen heeft
heeft in
in de
delaatste
laatstejaren
jarenbijzonder
bijzonder de
deaandacht
aandachtgetrokken,
getrokken,
terwijl
proefnemingen van
met katoen
katoen en
en vezel-leverende
vezel-leverendegewassen
gewassenzijn
zijningesteld
ingesteld
terwijl proefnemingen
van Landswege met
om zoo
zoo mogelijk
mogelijk het
het arbeidsveld
arbeidsveld aan
aan den
dengrooten
grootenlandbouw
landbouwteteverruimen.
verruimen.
het klein-landbouwbedrijf,
klein-landbouwbedrijf, aanvankelijk
aanvankelijk zoo geknakt
geknakt door
door de
de krulloten-ziekte,
krulloten-ziekte, heeft
heeft
In het
handen van
van kolonisten,
kolonisten, eene opleving
oplevingvan
vanbeteekenis
beteekenis doen
doen
voornamelijk
voornamelijkde
de rijstbouw,
rijstbouw,in
in de
de handen
ontstaan.
toenemende aanvoer
aanvoer van
van arbeiders,
arbeiders, eerst
Britsch-Indië, daarna
daarna mede
mede uit
uit
ontstaan. De toenemende
eerst uit Britsch-Indië,
ten van
en ten
ten slotte
slotte uit
uit
ten
van den
den grond
grond gegeJava en
Java
maakt konden
Java
alleen, heeft
heeft in
in de
de
maakt
konden worden,
worden,
Java alleen,
laatste
kwart eeuw
eeuw in
in
hebben
ertoe medegemedegehebben ertoe
laatste kwart
mate bijgedragen
bijgedragen
werkt,
productiewerkt, dat
dat de productiehooge mate
tot den
den opbloei
opbloei van
van dit
dit
cijfers
eenige jaren
jaren
cijfers in
in eenige
buitengewoon gestegen
volks bedrijf uit de bouwbuitengewoon
gestegen
volksbedrijf
vallen
van het
het verwoest
verwoest
zijn.
Koorn (mais),
(mais), babazijn. Koorn
vallen van
nanen,
cacao-bedrijf
creonanen, aardvruchten,
aardvruchten,
cacao-bedrijf der
der creolen.
Bijzondere invloeinvloerijst, zij werden
werden door
door de
de
rijst,
len. Bijzondere
den
metnamen
namen de
de
kleinlandbouwers in
het
kleinlandbouwers
in het
den -met
tijdvak 1915-1919
storing
denaanvoer
aanvoer
tijdvak
1915-1919 gelegelestoring in den
van
voedingsmiddelen
verd
in
hoeveelheden,
verd in hoeveelheden,
van voedingsmiddelen
gedurende de
de oorlogsoorlogsdie
van 5o
50 tot
tot 200 perSTAAL.
die van
gedurende
Foto Mej. STAAl.
Paramaribo.
jaren en de
de goede
goede prijprijParamaribo. Gravenstraat.
Gravenstraat.
cent
uitstegen boven
boven de
de
cent uitstegen
jaren
zen, die
die voor
voor de
de vruchvruchvoorafbeschotten in het voorafedoch,
gaande vijftal jaren.
jaren. Reeds
Reeds was
was uitvoer
uitvoer aangevangen
aangevangen van het
het voor
vooreigen
eigen voeding
voeding overtollige,
overtollige, edoch,
de prijsdaling
prijsdaling elders verstoorde
verstoorde dien
dien uitvoer,
uitvoer, die
diezoo
zoonoode
noodekon
konworden
wordengemist,
gemist,nu
nuhet
heteenige
eenige
belangrijke stapel-product
garde, de
de cacao,
cacao, aan
aan het
hetkleinbedrijf
kleinbedrijfontvallen
ontvallenwas.
was.
belangrijke
stapel-productvan
van de
de oude
oude garde,
Hoewel zorg-eischend, is
is toch
toch de
de opleving
oplevingvan
vanhet
hetkleinlandbouwbedrijf
kleinlandbouwbedrijf eene
eene gebeurtegebeurtenis, die
die dankbare
dankbare herdenking
herdenking verdient.
verdient. Voor
Voor de
deinnerlijke
innerlijkeversterking
versterking van
vandedegemeenschap
gemeenschap
- ongeveer
ongeveer een vierde van
van de
de tegenwoordige
tegenwoordige bevolking
bevolkingisisrechtstreeks
rechtstreeks bij
bij het
hetbedrijf
bedrijfbetrokbetrokis ongetwijfeld
zij ongetwijfeld
niet
te onderschattanbeteekenis,
beteekenis,alalkan
kandit
ditbedrijf
bedrijfalléén
alléén de
de
ken -is zij
ken
vanvan
niet
te onderschatten
verbeteringvan
van Suriname's
Surihame's economische
economische omstandigheden
omstandigheden niet
niet brenbrennoodzakelijke algemeene verbetering
gen. De
De uitbreiding
uitbreiding van
van het
het bedrijf
bedrijfisisbovendien
bovendienhet
hetzichtbaar
zichtbaarteeken
teekenvan
vanwelslagen
welslagenvan
vanhet
het
stelsel
van
arbeidsvoorziening,
dat
op
gelukkige
wijze
het
\Ierschaffen
van
arbeidskrachten
stelsel van arbeidsvoorziening,
op gelukkige wijze het verschaffen van arbeidskrachten
derarbeiders
arbeiders
aan
den grooten
grootenlandbouw
landbouwheeft
heeftvereenigd
vereenigd met
met het
hetbevorderen
bevorderenvan
van de
devestiging
vestigingder
aan den
door hun, na
na volbrenging
volbrenging van
van de
dearbeidsovereenkomst,
arbeidsovereenkomst, aanspraak
aanspraak te geven
geven op
ophet
hetverkrijgen
verkrijgen
door
van gronden.
gronden. B,
B,Ïlsch-Indiërs
en Javanen
Javanen hebben
hebben er
er ruim
ruim gebruik
gebruik van
van gemaakt
gemaakt en de
de groote
groote
van
ilsch-Indiërs en
1898 aan
aan de
de inrichting
inrichting van
van vestigingsplaatsen
vestigingsplaatsen is gegeven,
gegeven, heeft
heeft de
de
uitbreiding, dIe
sedert 1888
uitbreiding,
die sedert
gelegenheid vour
voor kolonisatie
kolonisatie zeer
zeervergemakkelijkt.
vergemakkelijkt.
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De
Overheidsbemoeienis met
- den
den grooten
grooten en
en den
denkleinen
kleinenbeiden
beiden De Overheidsbemoeienis
met den landbouw —
werd eerst
eerst na
na 1898
1898 georganiseerd.
georganiseerd. De
De Cultuurtuin,
na langdurige
langdurige overweging
overweging in
in den loop van
Cultuurtuin, na
van
werd
dat jaar
jaar gesticht
gesticht en
en destijds
destijds het
het eenig instituut van Overheidszorg
dat
Overheidszorg op dit
dit gebied,
gebied, werd
werd eind
eind
1903 opgenomen
opgenomen in een Landbouwproefstation,
1903
Landbouwproefstation, waaruit
waaruit vijf jaren
jaren later
later het Departement
Departement van
van
Landbouw
wetenschappdijke en
van de
de
Landbouw ontstond,
ontstond, dat
dat gaandeweg
gaandeweg de
de wetenschappelijke
en deskundige
deskundige bediening
bediening van
landbouwbelangen
bestrij:1ing van
plantenûekten en
plagen, het
het
landbouwbelangen- ---het
het onderzo~k
onderzoeken
en de
de bestrijding
van plantenziekten
en plagen,
bodemonderzoek,
gewassen en
en werkwijzen,
werkwijzen, de
dezaadkeuze,
zaad keuze, de
de
bodemonderzoek, de
de pro,~fnemingen
proefnemingen m~t
met nieuwe gewassen
enting,
landbouwvoorlichting, het
veeteelt, —
- in
inzich
ûch
enting, de landbouwvoorlichting,
het landbouwonderwij3,
landbouwonderwijs, de
de zorg
zorg voor
voor de veeteelt,
opnam,
tijd na
na 1888,
1898, aantrok
aantrok
opnam, voorts
voortsden
dendienst
dienstvan
vanhet
het boschwezen,
boschwezen, ook
ook eene
eene schepping uit den tijd
en voortaan
belangen van
vanandere
anderenijverheid
nijverheiden
envan
vanden
denhandel
handelzal
zalbehartigen.
behartigen.Aan
Aandit
dit
voortaan ook de belangen
instituut,
waarvan de
is, dankt
dankt Suriname's
Suriname's landbouw
landbouw
instituut, waarvan
de oprichting
oprichting een alleszins verblijdend feit is,
reeds
wetenschappelijke
reeds menig voorrecht
voorrecht van
van raad
raaden
en daad.
daad. Een
Een zeer
zeer belangrijk
belangrijkgevolg
gevolg van
van de wetenschappelijke
1915, van de
de oorzaak
oorzaak en
en de
dewijze
wijzevan
vanverspreiding
verspreiding
onderzoekingen
onderzoekingenwas
wasde
de ontdekking,
ontdekking, in
in 1915,
aansluiting daaraan,
daaraan, de invoering
invoering van
van eene
eene niet-kostbare,
niet-kostbare, doeldoelvan
krullotenûekte en, in aansluiting
van de krullotenziekte
de uitslag
uitslag van
van zorgvuldige
zorgvuldige onderzoekingen
onderzoekingenmet
met
treffende
treffende bestrijding.
bestrijding. Niet minder gewichtig is de
betrekking tot
tot de
de gevreesde
gevreesde thrips,
thrips, in Augustus 1921
betrekking
1921 bekend
bekend gemaakt.
gemaakt. Dit
Ditzijn
zijnslechts
slechtseenige
eenige
voorbeelden van
van de nuttige
nuttige werking
werking van
van het
hetLandbouwdepartement.
Landbouwdepartement.
voorbeelden
Landbouwcrediet
door de oprichting
oprichting van
van landbouwleenbanken
landbouwleenbanken in de
de
Landbouwcrediet werd
werd gevestigd
gevestigd door
districten en
en de
districten
de instelling
instelling van
van eene
eene cultuurbank
cultuurbank in
in 1918.
1918.
Landbouwland
bestemming, heeft
heeft Suriname
Suriname geene
geene andere
andere ververLandbouwland naar
naar aard
aard en
en stellige
stellige bestemming,
rechtstreeksch verband met den
den teelt
teeltvan
vangewassen.
gewassen.
werkings-nijverheid van
van beteekenis dan in rechtstreeksch
Naast het
het landbouwbedrijf
landbouwbedrijf ontstond
ontstond de
de rijstpellerij,
rijstpellerij, de
delucifersfabricage,
lucifersfabricage, het
hetmeubelbedrijf
meubelbedrijf
en nog
nog wat
wat kleine
kleine nijverheid,
nijverheid, terwijl
terwijl in
in de
deverzamelnijverheid
verzamdnijverheid goudgoud- en
enbalatawinning
balatawinning en
en de
de
houtkap werden voortgezet.
houtkap
voortgezet.
goud-bedrijf, dat
dat vak
vakvan
vanavontuur,
avontuur,dat
datzoo
zoobijzondere
bijzondereaantrekkingskracht
aantrekkingskrachtblijft
blijft
Het goud-bedrijf,
uitoefenen en altijd weer —
- gereeder
gereeder dan
dan de
de landbouw!
landbouw! —
- kapitaal
kapitaal weet
weet te
te vangen,
vangen,heeft
heefthet
het
uitoefenen
de verloopen
verloopen 25
25 jaren
jaren niet
niet kunnen
kunnen brengen
brengen tot
tot de
de gedroomde
gedroomde hoogte.
hoogte. Hoewel
Hoewel er
er in
in dat
dat
in de
tijdperk meer ve
vette
jaren waren
waren dan
ontstaan van de
de goudwinning
goudwinning in
in 1876
1876geboekt
geboekt
tijdperk
dan sedert het ontstaan
tt e jaren
1/ 2 millioen
konden
worden en zelfs in 1905-1910
1905-1910 de
de hoogste
hoogste opbrengsten
opbrengsten (eene
(eene waarde
waarde van
van 111/2
millioen
konden worden
Het inin
gulden per
loopt
naar beneden.
beneden. Het
gulden
per jaar)
jaar)werden
werdenbehaald,
behaald,
looptdede productie
productie weer
weer steil
steil naar
1903 aangevangen,
uit
de
Landskas
betaald
wetenschappelijk
onderzoek
naar
den
vermeenden
aangevangen,
Landskas betaald wetenschappelijk
naar
vermeenden
goud-rijkdom in het
het Lawa-gebied
Lawa-gebied had
hadeen
eenaverechtschen
averechtschen uitslag.
uitslag. Het
Hetverslag
verslagwas
wasongunstig
ongunstig
goud-rijkdom
wat van
van de
deplannen
plannenvan
vandien
dientijd
tijdachterbleef
achterbleefwas
wasdedenoodlijdende
noodlijdendespoorweg,
spoorweg, die
dieoorooren wat
hetLawa-goudland,
Lawa-goudland,
spronkelijk gedacht
als eene
eene verbindingslijn
verbindingslijn van
vandedestad
stad
naarhet
spronkelijk
gedacht was
was als
naar
doch na de
de bevindingen
bevindingen van
van het
hetonderzoek
onderzoek niet
nietverder
verderwerd
werdaangelegd
aangelegddan
dantot
toteen
eenpunt
punt
doch
aan de
de Sarakreek,
Sarakreek, 173
173 K.M. van Paramaribo,
Paramaribo, ver
Lawa. Eene
Eene proefneming
proefneming met
met
aan
ver nog
nog van
van de Lawa.
kleinbedrijf onder
onder bestuurs-leiding,
bestuurs-Ieiding, ingezet
ingezet inin1908,
1908,slaagde
slaagdeniet
nietnaar
naarwensch
wenschen
enwerd
werdinin
kleinbedrijf
1914 gestaakt.
gestaakt.
balata-winning, mede
mede een
een bedrijf
bedrijf van
vanavontuur,
avontuur, - althans
althans van
van avontuurlijk
avontuurlijk
De balata-winning,
den loop
loopder
der25
25jaren
jarenhare
harehoogste
hoogsteopbrengst.
opbrengst.Eene
Eenenieuwe
nieuwewettelijke
wettelijke
leven, - bereikte
bereikte in den
leven,
regeling zuiverde
zuiverde in
1914 het
het bedrijf
bedrijf van
van ingeslopen
ingeslopen misbruiken
misbruiken en gaf
gaf er
er in
in het
hetalgemeen
algemeen
regeling
in 1914
betere richting
richting aan,
de stijgende
stijgende productie
productie wel
terug te
te vinden.
vinden.Sedert
Sedert1918
1918
een betere
aan, die
die in de
wel is terug
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daalde de
de opbrengst
daalde
opbrengst ten gevolge
gevolge van
van schaarschte
schaarschte aan
aan arbeiders
arbeiders en andere
andere oorzaken.
oorzaken. Voor
Voor de
de
koloniale kas
kas levert
levert het
het bedrijf
koloniale
intusschen nog
nog belangrijke
bedrijf intusschen
belangrijke voordeelen
voordeelen op.
op.
De
houtkap, van oudsher het bedrijf
bedrijf van
van de boschnegers,
boschnegers, heeft
heeft in
in de
de laatste
laatste jaren
jaren toetoeDe houtkap,
nemende
kringen van
van den houthandel
houthandel in Nederland.
Nederland. Vroeger
Vroeger
nemende belangstelling
belangstellinggevonden
gevondenin
in de
de kringen
overgeleverd
wisselvalligheden van
van den
den willekeurigen
willekeurigen boschneger-aankap,
boschneger-aankap, heeft
heeft de
de
overgeleverd aan
aan de
de wisselvalligheden
jaren de
houthandel
laatste jaren
eerste stappen
stappen gezet
den weg
weg naar
naar orde
orde en
enregelmaat,
regelmaat,
houthandelin
in de
de laatste
de eerste
gezet op den
daarbij
voorlichting van
dienst van
van het
hetboschwezen,
boschwezen,waarvoor
waarvoor in
in1903
1903
I903
daarbij gesteund
gesteund door
door de
de voorlichting
van den dienst
de
grondslag werd
schokken, die in
in den
den jongsten
jongsten tijd
tijd over
over de
degansche
ganschewereld
wereldhet
het
de grondslag
werd gelegd.
gelegd. De schokken,
den opzet
opzet van
van die
dienieuwe
bedrijfsleven
nieuwehoutkaphoutkapbedrijfsleven uit
uit zijne
zijne voegen gerukt hebben, fnuikten ook den
ondernemingen.
echter niet
niet ondenkbaar
ondenkbaar dat
dat eene
eene stelselmatige,
stelselmatige, goed
goedgeleide
geleideaankap
aankap
ondernemingen. Het
Het is echter
van
de waardevolle
waardevolle houtsoorten
houtsoorten mettertijd
mettertijd een
een bedrijf
bedrijf van
van beteekenis
beteekenis voor
voorSuriname
Suriname zal
zal
van de
worden.
De algemeene
algemeene inzinking verstoorde een ander jong bedrijf, rijk
ontginrijk aan
aan beloften: de ontginHing van
van bauxiet,
bauxiet, het erts van
was het
het bedrijfsterrein
bedrijfsterrein in grootschen
grootschen
ning
van aluminium.
Nauwelijks was
aluminium. Nauwelijks
stijl gereed
stijl
gereed gemaakt,
gemaakt,
van
aanzien, de
de woonwoonvan aanzien,
nauwelijks waren eenige
eenige
stee
van
duizend
man,
nauwelijks
stee van duizend man,
duizenden tonnen
wè1-beduizenden
wèl-verzorgd,
wè1-verzorgd,
wèl-bewèl-verzorgd, wil-bebauxiet gestapeld
bauxiet
gestapeld voor
voor
dacht
met al
wat zij
al wat
zij
dacht met
verscheping, of
of de val
verscheping,
behoefden
voor
hunne
val
behoefden voor hunne
der marktprijzen
van
der
marktprijzen van
gezondheid
ontspangezondheid en
en ontspanaluminium sleepte
sleepte de
De: laatste
D<!
laatste beri
berichaluminium
de
ning. De
chontginning mede;
mede; het
ten
vestigen de
de hoop,
hoop,
ontginning
het is
ten vestigen
weer stil
weer
stil geworden
geworden op
op
dat
de ontginning
ontginning zal
zal
dat de
Moengo aan
aan de
de Cottica,
Cottica,
worden
hervat
en
dat
worden hervat en dat
waar
waar in
in enkele
enkele jaren
jaren
die
van het
het terrein
terrein van
van
die van
tijds
Mej.. STAAL.
STAAL.
Foto Mej.
HeJ
8TAAL.
Rorac aan
aan de
de Suriname
Suriname
tijds een
een machtig
machtig stuk
stuk
Rorac
Foto
oerbosch
was weggeChristenboschnegerdorp.
oer bosch was
oerbosch
weggezal worden
worden begonnen.
zal
Ganzee
Ganzee aan
aan de Suriname.
Suriname.
Thans is het
het ijzerijzerdorp ververrui md en een
een dorp
ruimd
rezen
was,
vriendelijk
erts,
waarvan
de
ontrezen was, vriendelijk
erts, waarvan de ontginbaarheid onderzocht
onderzocht wordt;
wordt; en
envondsten
vondstenvan
vandiamant
diamantwekken
w!kkennieuwe
nieuweverwachtingen.
verwachtingen.
ginbaarheid

geldelijke omstandigheden
omstandigheden van
Surinamezijn
zijnererinindedelaatste
kwarteeuwniet
nietbeter
van Suriname
laatstekwarteeuw
beter
De geldelijke
op geworden.
geworden. Wanneer
denfinanciëelen
toestandtoetst
beloopder
derRijksbijdrage,
Rijksbijdrage,
Wanneer men
men den
financiëelentoestand
toetstaan
aanhet
hetbeloop
voor 1899
en voor
1899
I899 geraamd
geraamd op
op ongeveer
ongeveer f 175.000
175.000
I75.000 en
voor 1923
1923
I923 op
op ruim
ruim f 2.500.000 - méér dus
dus
dan
zelfs de
totale uitgaven,
uitgaven, thans
m., destijds
destijds bedroegen
bedroegen - dan
dan wekt,
wekt, zelfs
de
dan de
de totale
thans begroot
begroot op
op f 9 m.,
waardevermindering
van het
waardevermindering van
het geld in
in aanmerking
aanmerking genomen,
genomen,zulk
zulkeen
eenbelangrijke
belangrijkebehoefte
behoefte
z;ijn
hoe
kanhet
hetanders
anders
aan steun
omstandigheden -hoe
aan
steun ernstige
ernstige bezorgdheid.
bezorgdheid. Inderdaad
Inderdaadzijn
zijn de
de omstandigheden
kan
na de geleden
zwakkegemeenschap?
gemeenschap?—
- zorgwekkend.
zorgwekkend.
geleden tegenslag
tegenslag in
in eene
eene tetekleine,
kleine,tetezwakke
.

uitsluitend gestaard
gestaard worden
worden op dat
dat feit
der toeneming
van de
de lasten,
lasten,
mag niet
niet uitsluitend
feit der
toeneming van
Toch mag
alleen op
op het
het verlorene.
verlorene. De
Deverloopen
verloopen2525jaren
jarenmogen
mogeneen
eentijdvak
tijdvakgeweest
geweestzijn
zijnvan
vanvele
vele
niet alleen
zorgen,
teleurstellingen,zij
zorgen, tegenslagen
tegenslagenen
en teleurstellingen,
zijwaren
warenook
ookeen
eenperiode
periodevan
vanvooruitstrevende
vooruitstrevendebeweging,
beweging,
van belangstelling
en werkzaamheid
ten bate
bate van
van Suriname.
Suriname. Dááruit,
Dááruit, uit
uit het vele
belangstelling en
werkzaamheid ten
vele goede
goede dat
dat
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Vergelijkend
geografi3che
bekendheid
Vergelijkendoverzicht
overzichtbetreffende
betreffende dedegeografische
geografi,chebekendheid
bekendheid
overzicht
betreffende
Vergelijkend
van Suriname
Surinameinin
in 18~8
18~8en
en1923.
1923'
1923.
van
van
Suriname
18)8
en

verricht werd,
werd, straalt
vuleden ons
ons een
een licht
licht tegen,
tegen, dat
datzal
zalnaschijnen
naschijneninin
verricht
straalt bij
bij den
den blik
blik op het verleden
komende tijden.
tijden.
komende
gedaan werd voor de opvoeding
opvo~ding van
van het
het kind,
kind,voor
voorde
debelangen
belangenvan
vanhet
hetopgroeiopgroeiWqt er gedaan
Wat
ende geslacht,
geslacht, voor
voor het
hetmaatschappelijk
maatschappelijk welzijn:
wdzijn: het
het stemt
stemtalles
allestot
toterkentelijke
erkentelijkeherdenking.
herdenking.
ende
Overheid, zending
zending en
enweldadig-gezinden
weldadig-gezindenwerkten
werktenerernaarstig
naarstigaan,
aan,voor
voorzoover
zooverdedemiddelen
middelen
Overheid,
h2tt gedoogden.
gedoogden.
hz
onderwijs werd belangrijk
belangrijk uitgebreid,
breedte en in
in de
de diepte.
diepte.Het
Hetaantal
aantal
Het onderwijs
uitgebreid,in
in de
de breedte
scholen steeg van 54
54 tot
tot bij
bij de
de 8o;
80;vooral
vooral door
door de
de oprichting
oprichting van
van scholen
scholen in
in de
de districten
districten isis
scholen
schoolonderwijs gemakkelijker
gemakkelijker b~rûkbaar
12000 scholieren
scholieren dan
dan het
het
het schoolonderwijs
bereikbaarg~worden
gewordenvoor
voordede±± 12000
voor de
de 7000
7000 in
in1898
1898was;
was;door
doordedebreedere
breedereopleiding
opleidingvan
vanleerkrachten,
leerkrachten,de
deuitbreiding
uitbreidingvan
van
voor
p61glbracht;
vormipgvan
vannieuwe
nieuweonderwijs-inrichtingen
onderwijs-inrichtingen
leervakken, isis het op
op hooger
hooger pil
leervakken,
gebracht; dedevorming
gelegenheid tot
tot verdere
verdere ontwikkeling
ontwikkeling na
nade
dekinder-leerjaren
kinder-Ieerjarenvoor
voordederijpere
rijperejeugd,
jeugd,
opende de gelegenheid
voor den
den ingang
ingang staat
staat van
vanhet
hetzelfstandig
zelfstandigleven.
leven.
heropening,inin1899,
1899,van
vandedeinin1891
18g1
die voor
DeDe
heropening,
geneeskundige school,
school, van
van waar,
waar, over
over de
de hoogescholen,
hoogescholen,de
deweg
weggebaand
gebaandisisnaar
naarhet
hetartsartsgesloten geneeskundige
examen; de oprichting,
oprichting, eveneens
eveneens inin1899,
1899,van
vandedeambachtsschool;
ambachtsschool;de
destichting
stichtingvan
vanleerleerexamen;
gangen door
door de
deVereeniging
Vereeniging voor
voor handelsonderwijs
handelsonderwijs in
inIglo,
1910,mogen
mogeninindit
ditverband
verbandvermeld
vermeld
gangen
Ongetwijfeld isisdedeintellectueele
intellectueele
ontwikkeling
van
Suriname'sbevolking
bevolkingsedert
sedert1898
1898
worden. Ongetwijfeld
ontwikkeling
van
Suriname's
belangrijk bevorderd
kennis van
van het
het gebruik
gebruik van
van de
deNederlandsche
Nederlandschetaal
taal
belangrijk
bevorderd en
en toegenomen,
toegenomen, de
de kennis
uitgebreid.
aanmerkelijk uitgebreid.
Het maatschappelijk
maatschappelijk werk,
b~ho:!ve van
van de
de landskinderen
landskinderen reeds
reeds vroeger
vroeger aangeaange~
werk, ten
ten behoeve.
missie, werd
werd ijverig
ijverig voortgezet
voortgezet en
en uitgebreid
uitgebreid
vangen in
in de
de internaten
internaten der
der Roomsch-Katholieke
Roomsch-Katholieke missie,
opvoedingsgesticht
tot de kinderen van
van Britsch-Indische
Britsch-Indische immigranten door
door de
de stichting
stichting van
van het
het opvoedingsgesticht
Rajpur en het
het Educandaat.
Educandaat.
Rajpur
De Evangelische
Evangelische Broedergemeente
Broedergemeente vestigde
vestigdehaar
haarvoortreffelijk
voortreffelijk kinderhuis
kinderhuis tete Saron
Saron
en leidde
leidde de
deverzorging
verzorgingvan
vanJavaansche
Javaansche en
enBritsch-Indische
Britsch-Indischekleinen
kleineninindoor
doorhare
haretehuizen
tehuizen
op Leliëndaal,
Leliëndaal, Waldeck
Waldeck en
enAlkmaar.
Alkmaar.
Vakopleiding werd
werd op
opprijzenswaardige
prijzenswaardigewijze
wijzedienstbaar
dienstbaargemaakt
gemaaktaan
aanmaatschappelijke
maatschappelijke
opvoeding
de hoedenvlechtscholen
hoedenvlechtscholen van
vanhet
hetComité
Comitévoor
voordedeVlechtnijverheid
Vlechtnijverheiden
envan
vanhet
het
opvoeding in de
Maria
Patronaat (1912/13)
(1912/13) en
en ininhet,
het,in in
1912
geopendInternaat
Internaatvoor
vooropleiding
opleidingvan
van jonge
jonge
1912
geopend
Maria Patronaat
lieden voor
voor verschillende
verschillende beroepen,
beroepen, het
hetzoogenaamde
zoogenaamde Leerlingen-tehuis,
Leerlingen-tehuis, eene
eenestichting
stichtingvan
van
de zendings-firma
zendings-firmaC.C.KERSTEN
KERSTEN &
Co.
& Co.
V.ermeldenswaardige
maakten in de
de laatste
laatste kwart
kwart eeuw
eeuw de
de ziekte-bestrijding
ziekte-bestrijding
Vermeldenswaardige vorderingen maakten
en de zieken-verzorging.
zi~ken-verzorging. Onderzoekingen
Onderzoekingen en
en studiën
studiënleverden
leverdenstof
stofvoor
voorverdere
verderewerkzaamheid;
werkzaamheid;
de toepassing van neo-salversaan op yaws
yaws (framboesia)-lijders
(framboesia)-lijders maakte
afzondemaakte het
het mogelijk de afzonderings-inrichting
post Groningen
Groningen in
in1 19II
de Rockefeller
Rockefeller Foundation
Foundation bond
bond inin
rings-inrichting op post
g I 1 te
te sluiten; de
1915
nog voort
voort na
na een
een korte
korte
1915 den strijd
strijd aan
aan tegen
tegen de wijd-verspreide mijnwormziekte en zet dien nog
onderbreking
tengevolge
van
de
oorlogsomstandigheden;
klienieken
voor
longlijders
e.a.
onderbreking tengevolge van de oorlogsomstandigheden; klienieken voor longlijders e.a.
werden
hospitaal
- de
de centrale
centrale ziekeninrichting
- werd
werd in
invele
vele opopwerdeningesteld;
ingesteld;het
hetmilitaire
militaire
hospitaal
ziekeninrichting
ziekenhuis van
van de
de Roomsch Katholieke
zichten verbeterd, een nieuw fraai
fraai ziekenhuis
Katholieke Zusters
Zusters verrees en
in de verpleging
verpleging van
van de
de rampzaligsten
rampzaligsten onder
onder allen,
allen, de
deongelukkige
ongelukkigelepra-lijders,
lepra-lijders,werd
werdmet
mettoetoe28sten September
September 1897
1897 was
was de
de oude
oudeleproserie,
leproserie, Batavia
Batavia aan
aan de
de
nemende
nemende zorg
zorg voorzien.
voorzien. Den 28sten
Coppename,
gesloten
en
de
nieuwe
La.nds-inrichting
op
Groot-Chatillon
in
gebruik
genomen,
Coppename,
en de nieuwe Lands-inrichting op Groot-Chatillon in gebruik genomen,
Gedie
sedert dien
dien loffelijke
loffelijke verbeteringen
verbeteringen onderging.
onderging. Ook in de
de Roomsch
Roomsch Katholieke
Katholieke St. Gedie sedert
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rardus
Majella-Stichting, van
van iets
iets ouderen
rardus Majella-Stichting,
ouderen datum,
datum, werd
werd alles
alles gedaan
gedaan om het
het lot
lotder
derlijders
lijders
zijverschaft
verschafteen
eenlieflijk
lieflijken
enliefderijk
liefderijktehuis
tehuisaan
aande
deverpleegden,
verpleegden,evenals,
evenals,sedert
sedert
te verzachten;
verzachten; zij
1I Juli
Juli 1899,
1899, het
het landelijk
landelijk Bethesda,
Bethesda, het
het asyl
asylvan
vande
deProtestantsche
ProtestantscheVereeniging
Vereeniging voor
voor de
deververpleging
pleging van
vanlepralijders,
lepralijders, waaraan
waaraan de
de Herrnhutterbroeders
Herrnhutterbroeders en
enzusters
zustershunne
hunneonvolprezen
onvolprezen
liefdezorgen wijden.

Talrijke
voorzieningen en
en wijzigingen
wijzigingenininwettelijke
wettelijkeregelingen
regelingenkwamen
kwamen
Talrijke nieuwe wettelijke voorzieningen
om op
op te
te sommen.
sommen.Volstaan
Volstaan moge
moge worden
worden met
meteene
eeneherinnering
herinneringaan
aan de
de wijziwijzitot stand, te veel om
1901 en
endaaruit
daaruit de
de omzetting
omzettingvan
vanhet
hetvertegenwoordigend
vertegenwoordigend
Regeeringsreglement in
in 1901
ging van het Regeeringsreglement
lichaam,
de Koloniale
Koloniale Staten,
Staten, van
van een
eendeels
deelsuit
uitverkozen,
verkozen,deels
deelsuit
uitbenoemde
benoemdeleden
ledenbestaand
bestaand
lichaam, de

fi

I " fl
I ~'I ;

college in
in eene
eene instelling
instellingvan
vanuitsluitend
uitsluitenddoor
doordedekiezers
kiezersgekozen
gekozenafgevaardigden.
afgevaardigden. De jongste
Grondwetsherziening maakt
maakt eene nadere wijziging
wijz:'ging van
van het
het R!geeringsreglement
R,~geeringsreglementnoodzakelijk.
noodzakelijk.
Voorstellen daartoe
daartoe zijn
dat doel
doelingestelde
ingesteldeCommissie
Commissieontworpen.
ontworpen.
Voorstellen
zijn bereids
bereids door
door eene
eenz voor dat
kennis van
van het
het grondgebied
grondgebied van
van Suriname
Suriname werd
werd tusschen
tusschen 1901
1901 en
en 1911
1911 aanzienlijk
aanzienlijk
De kennis
verrijkt door
door de
deverkenningen
verkenningenopopdaartoe
daartoeondernomen
ondernomenwetenschappelijke
wetenschappelijke onderzoekingsonderzoekingsverrijkt
tochten.
Achtereenvolgens werden
stroomgebied van
van de
de Coppename,
Coppename, dat
dat der
der
tochten. Achtereenvolgens
werden bereisd:
bereisd: het
het stroomgebied
Sararnacca,
der Tapanahoni,
Tapanahoni, het
het land
landaan
aande
degrens
grens
Saramacca, het
het Lawa-gebied
Lawa-gebied (Gonini-expeditie),
(Gonini-expeditie), dat der
1906,het
het
Brazilië (Toemoekhoemah-expeditie)
(Toemoekhoernah-expeditie) in verband
verband met
met het
hetgrensverdrag
grensverdrag van
van 1906,
met Brazilië
bovenstroomgebied van
de Zuidwesthoek
Zuidwesthoek bij
bij de
de Corantijn.
Corantijn. Aldus
Aldus
bovenstroomgebied
van de
de Suriname
Suriname en,
en, ten slotte, de
was de verkenning
verkenning van Suriname
Suriname voltooid;
voltooid; de witte
witte plekken
plekken op
op de
dekaart
kaart konden
konden beteekend
beteekend
was
met bergen
bergen'enenstroomen,
stroomen,
landvolkenkunde
aangevuld
met
ontsluierdekennis
kennisvan
van
worden met
landenen
volkenkunde
aangevuld
met
ontsluierde
verborgenbinnenlanden,
binnenlanden,nieuwe
nieuwegegevens
gegevenstoegevoegd
toegevoe~daan
aandedewetenschap
wetenschapvan
vanflora
floraenenfauna.
fauna.
de verborgen
Eene
topografische opneming
opneming en inkaartbrenging
inkaartbrenging van
de kuststreek
kuststreek werd
werd spoedig
spoedig
Eene topografische
van de
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daarop ter
ter hand genomen. Die
daarop
Die arbeid,
arbeid,waaraan
waaraan verschillende
verschillende kaarten,
kaarten, onder
onder meer
meer een
een plattegrond van
van Paramaribo,
Paramaribo,tete danken
danken zijn,
zijn, ligt echter thans onvoltooid stil.
grond
stil.
De
onderzoekingstochten, met
's Landsgeld
Landsgeld gesteund,
gesteund, waren
waren verschuldigd
verschuldigd aan
aan de
de
De onderzoekingstochten,
met 's
belangstelling
Vereeniging voor
voor Suriname,
Suriname, de Maatschappij
Maatschappij tot bevordering
bevordering van het
het
belangstelling van
van de
de Vereeniging
natuurkundig
koloniën en het
het Koninklijk
Koninklijk Nederlandsch
Nederlandsch aardaardnatuurkundig onderzoek
onderzoek der
der Nederlandsche
Nederlandsche koloniën
rijkskundig
voorafgegaan door een geologisch
geologisch onderzoek
onderzoek inin
rijkskundig genootschap.
genootschap. Zij
Zij waren
waren in I19oo
goo voorafgegaan
het
Nickeriegebied, waartoe
de Koningin,
Koningin, van
vanverschillende
verschillende ininhet Nickeriegebied,
waartoe geldelijke
geldelijke steun
steun van
van H.M. de
kas de
de gelegenheid
gelegenheidhadden
haddenverschaft.
verschaft.
stellingen
eene bijdrage
bijdrage uit
uit de
de openbare
openbare kas
stellingen en personen en eene
opûchtniet
niet
Zoo
opende het beschreven
beschreven tijdperk
tijdperk met
voor het
het waarlijk
waarlijk in
in dit
ditopzicht
Zoo opende
met eene, voor
verwende
Suriname verblijdende
verblijdende belangstelling.
belangstelling. In
In den
den loop
loop der
der 25
25 jaren
jaren ondervond het
het die
die
verwende Suriname
belangstelling
Van-Eedenfonds, de Vereeniging
Vereeniging OostOost- en
en West,
West,het
hetKoloniaal
Koloniaal
belangstelling ook
ook van
van het
het Van-Eedenfonds,
Instituut en
en het is een
Instituut
een kenmerk
kenmerk van
van die
die periode
dat de
de kring
kring van
vanbelangstellenden
belangstellenden
pe riode gebleven, dat
wijder
onderzoek naar
naar den
den economischen
economischen en
en financiëelen
financiëelen toestand
toestand van
vanSuriSuriwijder werd.
werd. Door het onderzoek
r.ame,
19II door
door den
dentoenmaligen
toenmaligen Minister
Ministervan
vanKoloniën
Koloniënaan
aaneene
eenebijzondere
bijzonderecommissie
commissie
name, in 1911
to~vertrouwd,
behoeften voor het
het voetlicht
voetlicht gelegd;
gelegd; de
deuitgave
uitgave
toevertrouwd, zijn
zijn Suriname's
Suriname's belangen
belangen en
en behoeften
v n de
de Encyclopaedie
Encyclopaedie van
van Nederlandsch
Nederlandsch West-Indië
West-Indië (1914-1917)
(1914-1917) oopende
voor weetgierigen
weetgierigen
pende voor
de eerste en eenige gelegenheid
gelegenheid om
om op
op eenvoudige
eenvoudigewijze
wijzeaangaande
aangaande Suriname
Suriname volledig
volledigte
te worden
worden
voorgelicht
vooral werd
werd de
de aandacht
aandacht op
op bedrijfsmogelijkheden
bedrijfsmogelijkheden gevestigd
gevestigd door
door het
het in
in 1916
1916
voorgelicht en vooral
ontstaan
bekwame Studiecommissie,
Studiecommissie, na
naplaatselijke
plaatselijke bebeontstaan Suriname
SurinameStudie
Studie Syndicaat,
Syndicaat, wiens bekwame
vinding, een hoogst
hoogst belangrijk
bdangrijk verslag
verslag leverde.
leverde. In
Inbeeld
beelden
engeschrift
geschriftwordt
wordtSuriname
Suriname in
in den
den
laatsten
ooit getoond
getoonden
enbeschreven;
beschreven;een
eenreeks
reeks van
van artikelen
artikelen van
van den
denstercorrestercorrelaatsten tijd
tijd méér dan ooit
spondent
der Nieuwe
Nieuwe Rotterdamsche
Rotterdamsch~ Courant,
Courant, die
die in
inopdracht
opdrachtvan
vande
deRedactie
Redactieeene
eenereis
reis
spondent der
naar
Suriname maakte,
maakte,bracht
brachttaltalvan
vanwetenswaardigheden
wetenswaardighedensmakelijk
smakelijkopopden
dentong;
tong;sedert
sedert
naar Suriname
1919
verschijnt maandelijks
maandelijks een West-Indische
West-IndischeGids
Gidsen
enhet
hetisisgeen
geenzeldzaamheid
zeldzaamheidmeer
meerals
als
1919 verschijnt
Suriname's
voorgedrageri
gehoor, dat
dateertijds
eertijds
Suriname's levenservaringen
levenservaringen en
en nooden worden voor
gedragen voor
voor een gehoor,
nauwelijks aandacht
aandacht gaf aan
aan Nederland's
Nederland'stwaalfde
twaalfdeprovincie.
provincie.
nauwelijks
initiatief van
van het
het Suriname-Studie-Syndicaat
Suriname-Studie-Syndicaatheeft
heeftaan
aanSuriname
Surinamenog
nogniet
nietmogen
mogen
Het initiatief
verschaffen wat
dringend behoeft:
behoeft: een
een krachtig
krachtig ontwikkeld
ontwikkeld bedrijfsleven,
bedrijfsleven, in het
het bijbijverschaffen
wat het
het zoo dringend
zonder in den
den landbouw.
landbouw. De
De bevolking
bevolking moge
moge sedert
sedert 1898,
18g8, door
door toevloed
toevloed vooral
vooral van
van immiimmizonder
granten, en ook
ook door
door het
hetgunstig
gunstiggeboorte-overschot
geboorte-overschot -dáár
dáár
gunstiger
danbijbijden
dennabuur
nabuur
gunstiger
dan
Britsch-Guyana
is in
èn in
in getalsterkte
getalsterkte in
èn
Britsch-Guyana -— van
van 69000
6gooo tot
totongeveer
ongeveer 112000
II2000 zijn
zijn gestegen, zij is
in economische kracht te zwak om het laag gelegen bedrijfsvlak hoog op te heffen. Van buiteninecomshkratzwomelgnbdrijfsvakhogpten.Vbui
zal de
de aanvulling
aanvulling moeten
moeten komen,
komen,aanvulling
aanvullingvan
vankapitaal,
kapitaal,.kennis,
.kennis, werkkracht.
werkkracht. Daarop
Daarop blijft
blijft
nu het
hetonderzoek,
onderzoek,dat
dat
verwachting gericht; het Syndicaat
Syndicaat heeft
heeft haar
haar nog
nog niet
niet bevredigd.
bevredigd.Zal
Zal nu
de verwachting
opdracht van de
de Regeering
Regeering isisingesteld
ingesteldnaar
naarde
demogelijkheid
mogelijkheidvan
vande
degedeeltelijke
gedeeltelijkevervanging
vervanging
in opdracht
levende werkkrachten
werkkrachten door
door machines,
machines, waarvan
waarvari de
deuitkomsten
uitkomstenvoor
voorkorten
kortentijd
tijdopenbaar
openbaar
van levende
gemaakt
zijn, wèl de
gevolgen hebben?
de gewenschte
gewenschtegevolgen
hebben?
gemaakt zijn,
is eene
eene vraa
vraag"
mèer!"
Het is
g tete". rneer!Maar wat, ondanks
ondanks alles,
alles, moed
moed voor
voor de
detoekomst
toekomstwakker
wakkerhoudt,
houdt, is: Suriname's eigen
eigen
Maar
van een
een zeer
zeervruchtbaren
vruchtbaren bodem
bodemen
engunstige
gunstigeklimatologische
klimatologischeomstandigheden
omstandi ghedenvoor
voor
rijk bezit van
de ontwikkeling
ontwikkeling van
van den
den landbouw.
landbouw.
schat brengt
brengt Suriname
Suriname ongerept
ongerept mede
mede bij
bij de
deintrede
intredevan
vanhet
hetnieuwe
nieuwetijdperk
tijdperk
Dien schat
der regeering
regeering van
van Nederland's,
Nederland's, van
van Suriname's
Suriname's Koningin.
Koningin.
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A. G.
US MULLER,
A.
G. STATI
STATlUS
MULLER. Voorzirter
Voorzi
tter van
van den
denKolonialen
KolonialenRaad
Raadvan
van Curaça(>.
Curaçac>
Voorzitter
Curacao .

H
H

mijlpalenopopden
denlevensweg
telk::ns
oogwblik
et ligt
ligt inin's 'smenschen
menschenaard
aardbijbijdede
levensw~gtelkens
telk~nseen
eenoogenblik
oog<!nblik
mijlpalen
stil
te staan,
staan, teneinde
teneinde een
een terugblik
terugblik te
te werpen
werpen op
ophet
hetafgesloten
afgeslotentijdvak
tijdvak en
en zich
zich
stil te
rekenschap
de wijzigingen,
wijûgingen, welke
wijzigingen,
welke de
de loop
loop des
des tijds
tijds ten
ten goede
go~de of
of ten
ten
rekenschaptete geven
geven van
van de
bij hh!t
ZilverenR..gzeringsjubileum
R!geeringsjubileumvan
vanoaze
O:lze
kwade
ûjn lot heeft gebracht.
gebracht. Wanneer wij nu bij
kwade in zijn
t Zilveren
geëerbiedigde Koningin WILHELMINA, dat
geëerbiedigde
de geschiedenis
geschiedenis der
derkolonie
kolonieCuraçao
Curaçaovoorzeker
voorzeker
dat in de
als
dergelijke mijlpaal
mijlpaal is
is te
te beschouwen,
beschouwen, zulks
zulks dan
dan ook
ook doen
doen en
en daarbij
daarbij vooral
vooral niet tetelang
lang
als een dergelijke
verwijlen bij
bij de
verwijlen
bewind in
in die
de donkere
donkere
van
die van
van
van
het
bewind
Dr.N.N.J. L.
Dr.
L. BRANTJfS,
BRANTJES,
GRANT Es
maar
bi'
voorkeur
J
Hare
Koninklijke
Dochter
..plekken
.plekken
plekken
maar
bij
voorkeur
Gouverneur
van
Curaç
CurzçlO.
10.
Hare
Koninklijke
Dochter
p
^
Gouverneur van Ctira^ io.
op de
het oog
oog laten
laten rusten
rusten op
de
waren
waren overgegaan.
overgegaan. Het siert
lichtende punten,
punten, dan vinden
Curaçao,
strekt der
der beb~Curacao, het
het strekt
wij zeker
wij
zeker alle
alle aanleiding
aanleiding tot
tot
volking
Kolonie tot
tot
volking van
van de
de Kolonie
de dankbare
dankbare erkenning,
erkenning, dat
dat
eer,
dat in die
die dagen
dagen van
van
eer, dat
in zeer
opûchten is
in
zeer vele
vele opzichten
opzichten
is
feestvreugde
kreet „Leve
"Leve
feestvreugde de kreet
verhoord
de bede,
de
Koningin" zoo
zoodikwijls
dikwijls
verhoord de
bede, vóór
vóór
de Koningin"
25 jaren
25
jaren uit
uitduizenden
duizenden
gevolgd
geworden door
door
gevolgd is geworden
harten opgezonden,
harten
opgezonden, voor
voor
dien van "Leve
„Leve de KoninginKoningineene „voorspoedige
"voorspoedige en
en zegenzegenMoeder".
rijke" regeering der jeugdige
jeugdige
Vorstin.
Het waren
waren voor
voor de
de
Het
Met
Met buitengewone
buitengewone
Kolonie geen gunstige
gunstige tijdstijdszijn de "Kronings„Kroningsgeestdrift zijn
omstandigheden, die,
die, waarwaaromstandigheden,
feesten" van
1898
18g8 door
door de
de
onder
de Koningin
Koningin de
de rerefeesten"
van 1898
onder de
bevolking van
van Curaçao
Curaçao gegegeering over
Rijk en
en
bevolking
geering
over het
het Rijk
die geestdrift
geestdrift
z;ijne
koloniën aanvaardde.
aanvaardde.
zijne koloniën
vierd. En hield die
zijne
in eene belofte
belofte van
van liefde
liefde en
en
Handel en scheepvaart,
scheepvaart, van
van
Handel
oudsher
de
voornaamste
trouw aan de jonge Koningin,
Koningin,
oudsher de voornaamste
zij was
was tevens
tevens eene
eene uiting
uiting
zij
bronnen van bestaan, kwijn. Á--=Á..c- ~
van hulde
hulde en
en dankbaarheid
dankbaarheid
den hoe
hoe langer
langer hoe
hoe meer,
meer,
den
aan de Hooge Landsvrouwe,
niet het
het minst
minsttengevolge
tengevolge
Landsvrouwe,
// '~
niet
de teugels
teugels
de steeds
steedsdrukkender
drukkender
Wier handen
van de
handen de
uit Wier
van
maatregelen, door de
de toenmalige
toenmalige regeering van
van Venezuela
Venezuela tegen
tegende
deCuracaosche
Curaçaosche scheepvaart
scheepvaart
maatregelen,
genomen; de
de ontginning
ontginning van
vandede
"Santa
Barbara"
phosphaatmijnenlag,
lag,tengevolge
tengevolgevan
van
genomen;
„Santa
Barbara"
phosphaatmijnen
onder de
de belanghebbenden,
belanghebbenden, alaljaren
jarenstil
stilenendiedie
van
Arubaphosphaatmijnen
phosphaatmijnen
oneenigheid onder
oneenigheid
van
dede
Aruba
wegens uitputting,
uitputting, geen
geen uitkomsten
uitkomsten van
vanbeteekenis
beteekenismeer
meerop;
op;dedestroohoedennijverstroohoedennijverleverde, wegens
was in
in verval;
verval; de
de zoutwinning
zoutwinning had
had haar
haar beste
beste jaren
jaren achter
achter den
den rug;
rug; en
endedelandbouw
landbouw
heid was
nog een
eenkwijnend
kwijnendbestaan
bestaanvoort,
voort,ontmoedigd
ontmoedigdals
alsvele
veleplantage-houders
plantage-houderswaren
waren
eindelijk sleepte nog
laatste
restenvan
vanhun
hunkapitaal
kapitaalhadden
hadden
door tijdperken
tijdperken van
van langdurige
langdurige droogte,
droogte,welke
welkedede
door
laatste
resten
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verslonden
verslonden of
of hun
hunschuldenlast
schuldenlast vergroot.
vergroot. Het
Het tijdperk
tijdperk der
der „sluitende
"sluitendebegrootingen"
begrootingen" was
was—
naar het
scheen, voor
voor goed
goed - voorbij.
naar
het toen scheen,
Het is vooral
vooral in dezen
dezen tijd
tijd van
van groote
groote depressie,
depressie, waarin
waarin zoovelen
zoovelen de
de hoop
hoopop
opeen
eenbetere
betere
de eerste
e~rste tien
tienjaren
jarenvan
vanhet
hethierbeschreven
hierbeschreven
toekomst reeds hadden opgegeven, het is
is vooral
vooral in
in de
Moederland in de
de Kolonie,
Kolonie,de
dewil
wilder
derRegeering
Regeering
tijdvak
tijdvak geweest,
geweest, dat
dat de
de belangstelling van het Moederland
om haar
haar te helpen
helpen en
en de
deoffervaardigheid
offervaardigheid van
van het
het Nederlandsche
Nederlandsche volk
volk —
- immers
immersvan
vanzijn
zijn
parlement -tenten
aanzien
van
Curaçaohet
hetmeest
meestaan
aanden
dendag
dagzijn
zijngetreden.
getreden.
parlement
aanzien
van
Curaçao

CUAAÇA.O
CUAACA.û
,
Met de benoeming
benoeming van
van Jhr.
Jhr. J.
J. 0.
O.DE
DEJONG
JONG VAN
VAN BEEK
BEEK EN
EN DONK
DONK tot Gouverneur
Gouverneur van
van
Curaçao werd
tijdperk ingeluid, waarin
waarin met
met alle
alle ter
ter beschikking
beschikking staande
staande middelen
middelen
Curaçao
werd een
een nieuw tijdperk
zou worden
debestaande
bestaanderuimer
ruimer tete
worden getracht
getracht nieuwe
nieuwe bronnen
bronnen van
van bestaan
bestaan te
te ontdekken
ontdekken of
of de
doen
van naam
naam op
op het
het gebied
gebied van
van landbouw,
landbouw, watervoorziening
watervoorziening en visvisdoen vloeien. Deskundigen van
scheri;
werden
spoedig
uitgezonden;
de
kolonie
werd
topographisch
in
kaart
gebracht;
met
den
scherij
spoedig uitgezonden; de kolonie werd topographisch in kaart gebracht; met den
dam-aanleg
katoen en met
met tal
tal van
van
dam-aanleg werd
werd terstond een aanvang gemaakt.
gemaakt. Proeven
Proeven met sisal, met katoen
.0
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WILLEMSTAD
andere gewassen werden genomen,
genomen, deels
deelsgeheel
geheelvoor
voorGouvernementsrekening,
Gouvernementsrekening,deels
deelsdoor
doorflinke
flinke
deverbetering
verbeteringvan
van het
hetveeslag,
veeslag, zoo
zoo van
van het
het
ondersteuning van
particulier initiatief.
initiatief. Aan
Aan de
ondersteuning
van het particulier
rundvee, als
als van ezels,
ezels, geiten
geiten en
enschapen,
schapen,werd
werddoor
doorhet
hetinvoeren
invoerenvan
vanedel
edelfokmateriaal
fokmateriaal de
de
rundvee,
Der hoedenindustrie
hoedenindustrie werd
werd nieuw
nieuw leven
leveningeblazen
ingeblazendoor
doorhet
hetoprichten
oprichtenvan
van
stoot
gegeven. Der
stoot gegeven.
vlechtcursussen, waar
waar de
konden bekwamen
bekwamen in het
het vlechten
vlechten van
van fijne
fijne hoeden,
hoeden,
vlechtcursussen,
de vlechtsters
vlechtsters zich konden
waarmede een
redelijk dagloon
verdienen viel.
viel.
waarmede
een redelijk
dagloon te verdienen

665

voor dit
ditalles
allesaanzienlijke
aanzienlijke
aanûenlijke offers
offersvan
vandedeNederlandsche
Nederlandscheschatkist
schatkistmoest
moestwarde
w;,rden
wJrden
Dat voor
n
zelfmoet
moetspreken,
gevraagd spreekt
het haast
haast van
van zelf
spreken,dat
datvele
veleder
dergenomen
genomen
gevraagd
spreekt wel
wel van zelf, evenals het
proeven niets
niets dan
danteleurstelling
teleurstellingbaarden.
baarden.Maar
Maargelijk
gelijkdankbaar
dankbaarmoet
moetworden
wordenherdacht,
herdacht,
proeven
zoomag
hetMoederland
Moederlandzich
zichdedeoffers
offersgaarne
gaarneen
enop
oponbekrompen
onbekrompenwijze
wijzegetroostte,
getroostte,zoo
magerer
dat het
voldoening op
worden gewezen,
gewezen, dat
dat niet
niet alle proefnemingen
dat in
met voldoening
op worden
proefnemingen mislukt
in
mislukt zijn
zijn en dat
ook met
afgeloopen tijdvak
tijdvak veel
tot stand
stand gebracht
gebracht of
ofbereikt,
bereikt, dat
dat van
vanduurzaam
duurzaam nut
nut voor
voor de
de
het afgeloopen
veel is tot
te achten
achten is.
is.
Kolonie te
de allereerste
allereerste plaats willen wij
wij onder de bereikte
bereikte resultaten
resultaten dit eene,
eene, dat
dat niet
nietonder
onder
In de
brengen is, boeken,
boeken, dat
dat landbouw
veeteelt thans
thans in
in de
deKolonie
Kolonieniet
nietlanger
langerbebecijfers te brengen
landbouw en veeteelt
cijfers
worden als
als minderwaardige
minderwaardige bedrijven,
bedrijven, als
als bedrijven,
bedrijven, die
die eenvoudig
eenvoudigvolgens
volgensden
densleur
sleur
schouwd worden
gewone„negeropzichters"
"negeropûchters"
gedreven moeten
men maar
maar het best
best doet
doet aan
aan de
de gewone
..negeropzichters"
gedreven
moetenworden,
worden,en
en die
die men
zij heeft
hetruimer
ruimeren
heeftplaats
plaatsgemaakt
gemaakt voor
voor het
en
Met die
die oude
oudeopvatting
opvattingisisafgedaan,
afgedaan,zij
over te laten. Met
dat ook
ook die
die bedrijven
bedrijven eischen
eischen stellen
stellen
juister inzicht, dat
het intellect,
intellect,dat
datook
ookin
inde
aan het
aan
deuitoefening
uitoefeningdaarvan
daarvan
een woordje
heeft mee
mee tetespreken.
spreken.
de
wetenschap een
woordje heeft
de wetenschap
Moeten,
met
met betrekking
betrekking
tot den landbouw
den beperkten
beperkten
in den
zin van het
het
woord, de uit-word,euitkomsten van den
gedurende bijbijgedurende
kans twintig
twintig jaar,
jaar,
ondanks de
de teondanks
teStroohoedennijverheid.
Stroohoedennij verheid.
genwerking
genwerking der
der
weerspannige natuur,
mateonbeonbehoog~
tuur, hardnekkig
hardnekkigvolgehouden
volgehoudenarbeid,
arbeid,ininhet
hetalgemeen
algemeenniet
niet anders
andersdan
danin
in hoog::
hoop mate
worden
de
het
gestelde
pogingen
om
de
veeteelt
verin
werk
te
vredigend
genoemd,
op
vredigend worden genoemd, op de in het werk gestelde pogingen om
veeteelt te verrnemingen
teruggeûen.Op
beteren, mag zeker
zeker met
met voldoening
voldoening worden
wordenteruggezien.
teruggezien.
Opverschillende
verschillendeonde
ondernemingen
beteren,
koe aanzienlijk
aanzienlijk vermeerderd
aanûenlijk
enkeleondernemingen
ondernemingenbijkans
bijkansverdubverdubis de
de melkgift
melkgift per
per koe
vermeerderd- opopenkele
goedals
.."zwartbonten"
zwartbonten"zijn
zijnlang
lang geen
geen uitzondeuitzonde-,eigen
eigengefokte
gefoktezuivere
zuivereofof
zoogoed
alszuivere
zuivere„zwartbonten"
beld —,
zoo
ringen meer
meer op
op Curaçao.
Curaçao.
de uitkomsten
uitkomsten geweest
geweest van
van de
depogingen
pogingenen
enmaatregelen,
maatregelen,
Meer
zijn de
Meer bevredigend
bevredigend nog
nog zijn
haar verval
heffen en
en te
te verbeteren.
verbeteren. Mét
Méthet
hetinzicht,
inzicht,
om de stroohoedennijverheid
stroohoedennijverheid uit
uit haar
verval op
op te heffen
dat
volksnijverheid hoofdzakelijk
z.g ...
pana"panadat de toekomst van deze volksnijverheid
hoofdzakelijkin
in de
de vervaardiging
vervaardiging van
van de
de z.g.
„panaook de
overtuiging, dat
dat het
hetvlechtonderwijs
vlechtonderwijs een
ma's"
worden, vestigde
vestigde zich ook
de overtuiging,
een
ma's" gezocht
gezocht moest
moest worden,
tak
Bestuurszorg
is.
Het
aantal
leergangen
in
het
hoedenvlechten,
breidde
zich
dan
ook
van
tak
Bestuurszorg Het aantal leergangen in het hoedenvlechten, breidde zich dan ook
op het
het oogenblik
oogenblik wel
welgeen
geenenkele
enkeleschool
schoolmeer
meervoor
voorLager
Lageronderwijs
onderwijsinin
gestadig
zoodat er op
gestadig uit, zoodat
de
gevonden zal worden,
waar het vlechtonderwijs
vlechtonderwijs niet op
den rooster
rooster voorkomt.
voorkomt.
op den
worden, waar
de Kolonie gevonden
Van
stroohoedennijverheid voor
Kolonie geworden
geworden isiskan
kan men
men
Van hoeveel belang deze stroohoedennijverheid
voor de Kolonie
eenigszins
afleiden
uit
het
feit,
dat
er
in
1920
volgens
de
statistiek
voor
een
bedrag
van
eenigszins afleiden uit het feit, dat er in iglo — volgens de statistiek voor een bedrag van
uitgevoerd. En
zaldit
ditcijfer
spreken,wanneer
wanneer
ff 867.000.—
867.000. - aan
En zooveel
zooveeltetesterker
sterkerzal
cijferspreken,
aan hoeden
hoeden is uitgevoerd.
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4o. het
men ve
rneemt, dat
3o.— tot ff 40.men
verneemt,
dat juist
juist de
de fijnste
fijnste hoeden,
ho;!den, de
de z.g. "panama's"
het
„panama's" van ff 30.stuk, welke door de talrijke
talrijke doorreizende
winkels
doorreizendevreemdelingen
vreemdelingenop
op de
de vlechtcursussen
vlechtcursussen of
of in de winkels
worden gekocht, geregeld aan
worden
aan de
de statistiek
statistiek ontsnapp
ontsnappm.
ontsnapp!n.
en.
Bestuur en
en Reg~ering
Regiering ten opzichte
opûchte
opzichte van
van de
de „Santa
"Santa
,,santa Barbara"
Barbara" phosphosDe plannen,
plannen, welke
welke Bestuur
g.::had
ong.::twijfdd
de voo
phaatmijnen
hebb~n
ongetwijfdd de
voornaamste
geweest
phaatmijnen mochten
mochten hebbm
hebben gehad
gehad en
en die ongetwijfeld
rn aamste reden
reden zijn geweest
GRUTTE RINK en .
-- _~ GRUTTERINK
voor de uitzending
uitzending van
vanProf.
Prof.
GRUTTERINK
den mijningenieur
DUYF]ES, Zijn
zijn nooit tot
tot
den
mijningenieur DUYFJES,
uitvoering behoeven
behoeven te
te komen.
uitvoering
komen. Immers
Immers nog
nog
tijdens,
althans zeer
zeer kort
kort na
na den
den afloop
afloop van
van
tijdens, althans
onderzo~k
het door
door die
die deskundigen
deskundigen ingesteld
ingesteldonderzoek
onderzo!k
naar de schatten
naar
schatten van
van den
denbodem,
bodem,werd,
wad,dank
dank
zij de
:iingen van
en Co.
zij
de bemo
bemo:iingen
van de
defirma
firma HOPE
HOPE en
Co.
Amsterdam, de
te Amsterdam,
de formule
formule gevonden,
gevonden,waardoor
waardoor
de moeilijkheden,
moeilijkheden, welke
welke de
de hervatting
hervatting der
der ontontginning in
ginning
in den
den weg
wegstonden,
stonden,konden
kondenworden
worden Panoraml
Cur.çao, met
Panorama van
van den havenmond van
van Curaçao,
weggeruimd.
kort daarop
daarop was
was het
het weer
weer
w.::er opengedraaine
weggeruimd. En
En kort
opengedraaicie
ter c100rlating
opengedraaide Emmabrug
Emmabrug ter
doorlating van
zoover, dat
dat het eerste
eerste stoomschip
stoomschipmet
meteen
eenrijke
rijke
een vaartuig.
vaartuig.
lading phosphaat
phosphaat de haven
haven van
van Santa
SantaBarbara
Barbara
kon
uitstoomen. De
oorlog kwam
kwam echter
echter spoedig
spoedig het
hetbedrijf
bedrijf weer
w.!er
in boeien
boeien slaan,
slaan, zoodat
zoodat
w.':er in
kon uitstoomen.
De oorlog
het hoopvol
hoopvol
men reeds 1919 schreef,
hervat.
schreef, eer de uitvoer weer kon
kon worden
worden h::rvat.
hervat. Intusschen
Intusschen stemt het
jaar,niettegenstaande
te
kunnen aanteekenen,
aanteekenen, dat
dat reeds
reeds het
hetdaaropvolgend
daaropvolgendjaar,
niettegenstaande valutavaluta- en
en
te kunnen
andere beletselen
andere
beletselen Curacao's
Curaçao's grootste
grootste afnemer
afnemervan
vanweleer
weleerver
vervan
van zijn markt
uitmarkt hielden,
hielden, de uitvoer opliep tot ruim 6o.000
60.000 ton.
ton.
verband mogen
mogen wij
niet nalaten
nalaten te
te memoreeren
memoreeren de
de totstandkoming
totstandkoming van
van de
deCuraCurawij niet
In dit verband
çaosche
Mijnwet,
die,
ofschoon
niet
van
toepassing
caosche Mijnwet, die, ofschoon niet van toepassing
op reeds eerder aangevangen
aangevangen ontginningen,
voor de
de
ontginningen, voor
toekomst der
der Kolonie
Koloniehaar
haargerechtvaardigd
gerechtvaardigd aanaantoekomst
deel
waarborgt in nog
nogteteontdekken
ontdekken schatten
schatten in
in
deel waarborgt
den bodem.
bodem.
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eersteplaats
plaatsaan
aan
Doch het
het is
is niet
niet inindedeeerste
Doch
landbouw en
veeteelt, ook
ook niet
niet aan
aan de
dehoedenhoedenlandbouw
en veeteelt,
nijverheid, noch
noch zelfs
zelfsaan
denphosphaatrijkdom,
phosphaatrijkdom,
aanden
nijverheid,
dat Curaçao
Curaçao de
degroote
grootebeteekenis
beteekenis ontleent,
ontleent,welke
welke
dat
Havenmonrl met
Havenmono
met Emmabrug
Emmabrugen
enWatei
WatelfJrt,
WatetfJrt,
Havenmond
f ort,
het zich
zich ininhethet
groote
wereldverkeerveroverd
veroverd
het
groote
wereldverkeer
waarin fort
fort Amsterdam
Amsterdam met
met de
de woning
woning
waarin
heeft. Die
Die beteekenis
beteekenis dankt
dankt het
hetbovenal
bovenal - zoo
heeft.
van den
Gouverneur.
oen Gouverneur.
ligging ten
ten
uitsluitend - aan
aan zijn
zijn gunstige
gunstige ligging
niet uitsluitend
opûchte
van
Venezuela
opzichte
Columbia
en
aan
zijn
en
opzichte van Venezuela en Columbia en aan zijn
prachtige haven,
haven, aan
aanhet
heteinde
eindewaarvan
waarvanhet
hetruime,
ruime,veilige
veiligeSchottegat,
Schottegat,met
metankerplaats
ankerplaats voor
voor
prachtige
vele schepen.
schepen.
die haven,
haven, welke
welke Curaçao,
Curaçao, het eerst van
van alle
alle andere
andere Antillen
Antillenofof
Het zijn die ligging en die
in aanmerking
aanmerking doen komen
komen als
als voorhaven
vóórhaven van
van de
de westelijke
westelijke
naburige havens van het vasteland, in
Federale Staten
Venezuela en
oostelijk deel
deel van
van Columbia.
Columbia. Willemstad
Willemstad heeft
heeft dan
dan
het oostelijk
Federale
Staten van
van Venezuela
en het
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ook tot achterland
niet het op de
van het Nederook
achterland niet
de wereldkaart
wereldkaart nauwelijks
nauwelijks vindbare
vindbare oppervlak
oppervlak van
Nederlandsch
koloniaal bezit
Caraïbische zee,
maar het
rijke gebied van
van Venezuela
Venezuela
beût in de Caraibische
landsch koloniaal
zee, maar
het genoemde rijke
en Columbia,
Columbia, een gebied
gebied bijna
bijna vijftienmaal
vijftien maal zoo
zoo groot
groot als
als Nederland.
Nederland.
Waren daarom
Waren
daarom reeds
reeds van
oudsher - Curaçao
dit opzicht
opûcht
van oudsher
opzicht gulden
gulden jaren
jaren
Curaçao heeft
heeft in
in dit
scheepvaart en
de doorvoerhandel
doorvoerhandel de
de voornaamste
voornaamste bestaansbronnen
bestaansbronnen van
van het
het
gekend - de
de scheepvaart
en de
eiland
Curaçao en
van Aruba
Aruba en
en Bonaire,
Bonaire, welker
welker schoenervloten,
schoenervloten, gelijk
gelijk op
op met
met de
deCuraCuraeiland Curaçao
en van
genoemde Zuid-Amerikaansche
Zuid-Amerikaansche republieken
republieken en
en Willemstad
Willemstad
çaosche,
vaart tusschen
gaosche, de
de vaart
tusschen de genoemde
het
westelijkdeel
deelvan
onderhielden
met
ontdekking
van
rijke
oliebronnenininhet
vanVenezuela
Venezuela
onderhielden -met
de de
ontdekking
van
rijke
oliebronnen
westelijk
en met
metdedeoprichting
oprichtingte te
Willemstad
groote
olieraffinaderijder
der„Bataafsche"
"Bataafsche"werd
werd
Willemstad
vanvan
de de
groote
olieraffinaderij
eerst recht de
de grondslag
grondslag gelegd voor
voor eene
eeneontwikkeling
ontwikkelingvan
van het
hetgroote
grootetransatlantisch
transatlantisch verkeer
over Willemstad,
zelfs op
op dit
nog slechts
over
Willemstad, als
als waarvan
waarvan zelfs
dit oogenblik
oogenblik nog
slechts enkelen
enkelen zich
zich
ûchvolkomen
volkomen
rekenschap geven.
rekenschap

endoor
doorde
de „Bataafsche"
"Bataafsche"
Op
plantage „Asiento",
"Asiento", gelegen
gelegen aan
aan voormeld
voormeld Schottegat
Schottegat en
Op de plantage
snelle
voor
haar groot-bedrijf
groot-bedrijf aangekocht,
aangekocht, verrezen
verrezen binnen
binnen den
den tijd
tijd van
van een
een paar
paar jaar,
jaar, ininsnelle
voor haar

CuraÇlosche
Maatschappij.
Curac iosche Petroleum Maatschappij.

opvolging, indrukwekkende
indrukwekkende opslagplaatsen
opslagplaatsen voor olie
olie (,,tanks"),
("tanks"), een
eengroote
groQteraffinaderij,
raffinaderij, een
een
eneen
eenelectrische
electrischecentrale,
centrale,ruime
ruimekantoren,
kantoren, een
eennieuwe
nieuwewijk
wijkvan
vanwoningen
woningenvoor
voor
smederij
smederij en
geëmployeerden, een brandbluschinrichting,
brandbluschinrichting, een koelinrichting,
koelinrichting, een
een blikkenfabriek
blikkenfabriek enz. enz.
enz.
de geëmployeerden,
bespaard gebleven.
gebleven. In
In
Moeilijkheden en
Moeilijkheden
en tegenslagen
tegenslagen zijn
zijn der
der jonge
jonge onderneming niet bespaard
daarop
gevolgdeindustrieele
industrieeleinzinking,
inûnking,
inzinking,
oorlogenen
haar opzet
opzet belemmerd
belemmerd door
door den
denoorlog
haar
de de
daarop
gevolgde
welke den
den voortgang
voortgang der
der werkzaamheden
werkzaamheden zeer
1918, eer op
op zeer
zeer bebewelke
zeer vertraagden,
vertraagden, werd
werd het
het 1918,
schaal met
met het
heteigenlijk
eigenlijkbedrijf
bedrijfeen
eenaanvang
aanvangkon
konworden
wordengemaakt.
gemaakt.De
Demoeilijkheid,
moeilijkheid,
scheiden schaal
geschikte tankschepen
tankschepentetebekomen,
bekomen,bleef
bleefechter
echtervertraging
vertragingveroorzaken,
veroorzaken,vooral
vooral toen
toen bleek,
bleek,
om geschikte
dat de
de ruwe
ruwe Caraibische
Caraibische zee het
hetvervoer
vervoer der
der olie
oliemet
metdoor
doorsleepbooten
sleepbootengesleepte
gesleeptelichters
lichters
dat
niet altijd
toeliet.
altijd toeliet.
Maar eindelijk
dan toch
toch gelukt
gelukt de
de moeilijkheden,
moeilijkheden, - de eene voor de
de andere
andere na,
na, te
te
Maar
eindelijk is
is het dan
1921
Ig:U beschikte
beschikte de
thans
CuraçaoschePetroleum
PetroleumMaatMaatEind 1921
overwinnen. Eind
de onderneming
onderneming-thans
dede
Curacaosche
schappij -over
over
8 tot
tankschip
ingerichte
monitors,een
eenstoomschip
stoomschipeneneen
eenpaar
paarsleepbooten
sleepbooten
schappij
8 tot
tankschip
ingerichte
monitors,
en lichters
lichters terwijl
terwijl nog
nogininaanbouw
aanbouwwaren
warentwee
tweetankstoomers,
tankstoomers,van
van 1200
1200 ton elk,
elk, waarvan
waarvan de afafvermoodelijk
vermoedelijk
reeds zal
zal hebben
hebben pl
plaats
gehad.
levering vermoe
aa ts gehad.
de lijk wel reeds
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Dagelijks stoomen
stoomen de
de monitors
monitors en
en de
de sleepbooten de haven in en uit tot het overbrengen
Dagelijks
overbrengen
van
ruwe olie
olie en
endoorkruisen
doorkruisen motorbooten
motorbooten de
de Sint
Sint Anna-baai,
Anna-baai, om
om het
hetdrukke
drukke verkeer
verkeer
van de ruwe
tusschen het
het terrein
terreinder
deronderneming
onderneming- dede„Isla"
tusschen
"Isla"gedoopt
gedoopt—- enendedestad
stadteteonderhouden.
onderhouden.
En op dat
En
dat kleine
kleine „Isla"
"Isla" vinden,
vinden, behalve
behalve het
hetuitgebreid
uitgebreid leidend
leidenden
entechnisch
technischpersoneel,
p~rsoneel,voor
voor
zelf reeds
reeds een
een Hollandsche
Hollandsche kolonie
kolonie vorvorhet meerendeel
meerendeel uit Hollanders
Hollanders bestaande
bestaande en
en op zich zelf
mend,
honderden Curacaosche
Curaçaosche en Arubiaansche
Arubiaansche arbeiders
arbeiders geregeld
geregeld goed
goed betaalden
betaalden
mend, ettelijke honderden
arbeid.
bestek veroorlooft
veroorlooft geen verdere
verdere uitweiding ter
ter demonstreering
Ons
demonstreering van den
den invloed,
invloed,
Ons bestek
welke van
van zulk
op den
welke
zulk een
een groot-bedrijf
groot-bedrijf op
den econoeconomischen toestand
mischen
toestand van
van de
deKolonie
Koloniereeds
reedsuitgaat
uitgaat en
en
nog kan
kan uitgaan.
uitgaan. Misschien,
Misschien, dat
datmen
menzich
zichdaarvan
daarvan
een
algemeene voorstelling
voorstelling zal
zal kunnen
kunnen vormen,
vormen,
een algemeene
wanneer wij
wij tegenover
tegenover den
den reeds
reeds aangetoonden
aangetoonden omomwanneer
vang van het groot-bedrijf,
groot-bedrijf, stellen het
het gering
gering zielenzielenhetgevestigd
tal van
tal
van het
het eiland
eilandCuraçao,
Curaçao, waar
waarhet
gevestigd is,
is,
en van
en
van de
dezes
zeseilanden
eilandender
derKolonie
Kolonie te
te zamen.
zamen. Dat
Dat
zielental dan
zielental
dan bedroeg
bedroeg op
op I1I Januari
Januari 1922 voor het
voor de
de geheele
geheele Kolonie
Kolonie
eiland Curaçao
Curaçao 33.353 en voor
W
ilhelminapark.
Wilhelminapark.
6
54.9
3.
54.96 3.
Waarvan wij
Waarvan
wij echter met
met slechts
slechtsenkele
enkele cijfers
cijfers
wél een
eenscherp
scherpdenkbeeld
denkbeeld kunnen
kunnen geven,
geven, dat
dat isisvan
van het
hettempo,
tempo,van
van de
de snelheid liever, waarwaarmede,
onder de
de werking
werking van
van de nieuwe
nieuwe factoren
mijnontginningtottotopopzekere
zekerehoogte,
hoogte,
mede, onder
factoren-de de
mijnontginning
deallereerste
allereerste plaats
plaats het
vooruitgangvan
en scheepscheepdoch
in de
van handel
handel en
doch in
het petroleumbedrijf
petroleumbedrijf-,
, dedevooruitgang
vaart
vaart zich heeft ingezet.
ingezet.
1921;
4.800.000.- in 1913 tot ff 19.000.000.de uitvoer
uitvoer
De invoer
invoer steeg
steeg van
van ff 4.800.000.—
19.000.000.— in 192I;
1921; de
2.300.000.- tot ff 13.000.000.terwijl het aantal
aantal
van ff 2.300.000.13.000.000.— terwijl
binnengekomen stoomschepen,
in 1913
I9I3
binnengekomen
stoomschepen, dat in
1913 het voor dien
aanwees, in
in
tijd
tijd zeer
zeer bevredigend
bevredigendcijfer
cijfervan
van415
415 schepen
schepen aanwees,
1922
I922 is opgeloopen
opgeloopen tot
tot 1182
II82 schepen.
Onder
de
in
het
hierbeschreven
beschreventijdvak
tijdvaktot
totstand
stand
Onder
de
in
het
hier
"7"
."
hebben
gekomen
hervormingen,
welke
ook
het
hare
hebb~n
gekomen
hervormingen,
welke
ook
het
hare
hebben
... ~~
.... bijgedragen tot de gunstige ontwikkeling van den
tot de gunstige ontwikkeling van den
7 ';~~~~~~~:~~" economischen
wij niet
niet verzuimen
verzuimen tete
economischen toestand,
toestand, mogen
mogen wij
,"' •..
noemen de
de regeling
regeling van
van het
het muntwezen
muntwezen in
in de
de Kolonie
Kolonie
noemen
Westpunt.
bij de
de Muntwet
Muntwetvan
van1899
1899enendedebelastingherziening
belastingherzieningvan
van
bij
1908,
1908, waarvoor
waarvoor een Regeerings-commissaris,
heer P. DE
DE
Regeerings-commissaris, de heer
JONCHEERE,
JONCHEERE, was
was uitgezonden. Bedoelde
Bedoelde wet
wet maakte
maakte een einde
einde aan
aan den
denvroegeren,
vroegeren, zeer
zeer ongeongeregelden toestand
toestand op
het gebied
gebiedvan
vanhet
muntwezenen
enden
op het
hetmuntwezen
dendikwijls
dikwijlsongeoorloofden
ongeoorloofdenhandel
handel
regelden
allerlei in de
de Kolonie
Kolonie gangbare
gangbare vreemde
vreemde muntsoorten;
muntsoorten; en
en het
hetnieuwe
nieuwebelastingstelsel,
belastingstelsel,dat
dat
in allerlei
de beginselen:
beginselen:belasting
belastingnaar
naardraagkracht
draagkrachtenenvrijmaking
vrijmakingvan
vandoorvoerhandel,
doorvoerhandel,scheepvaart
scheepvaart
van de
groote bedrijven
bedrijven uitging,
uitging, bracht
bracht al
al wat
watinin
redelijkheidop
opfiscaal
fiscaalgebied
gebiedverlangd
verlangdkon
kon
en groote
redelijkheid
ontwikkeling der
der economische
economischebestaansbronnen
bestaansbronnen en
en tot
totbevordering
b:!vorderingvan
vangezonde
gezonde
b~vordering
worden, tot ontwikkeling
financiën.
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Eén
staketsel, dat de ontwikkeling
ontwikkeling van de
de groote
grootescheepvaart
scheepvaart kon
kon bemoeilijken,
bemoeilijken,bleef,
bleef,
Eén staketsel,
niettegenstaande
aangelegenheid reeds
reeds lange
lange jaren
jaren de
de volle
volle aandacht
aandacht van
van Bestuur
Bestuur en
en
niettegenstaande de
de aangelegenheid
Regeering had
had gehad,
gehad, nog
nog lang
staan. Doch ook
Regeering
lang overeind
overeind staan.
ook dit laatste
laatste staketsel
staketsel viel
vieltoen
toenhet,
het,
PH. VAN
DER BREGGEN
BREGGEN gelukte
na
langen en
en moeizamen
moeizamen arbeid,
arbeid, aan
aan den
den ingenieur
ingenieur PH.
na langen
VAN DER
gelukte het
1918
I9I8 tot
tot een
een
havenmond van
van Willemstad
Willemstad in
werk
werkder
derverbreeding
verbreedingenenverdieping
verdiepingvan
van den
den havenmond
in 1918
goed
brengen. Wel
Wel blijft
blijft er,
er, vooral
vooral
goed einde
einde te brengen.
degroote
grootetoeneming
toeneming der
der
in
verband met
met de
in verband
stoomvaart,
jaren 1921
1921
I92I en
en 1922
1922
I922
stoomvaart,welke
welkede
de jaren
z;ien
hebben gegeven,
gegeven, nog
nog veel
veel te
te
ûen
te
doen
te
zien
hebben
doen
--.—__..__--op
het gebied
gebied der
deroutilleering
outilleering van
van de
de
op het
..
haven,
maar in elk
elk geval
geval is
de haven
thans
is de
haven thans
haven, maar
1i!
het Schottegat
Schottegat volvoltoegankelijk
toegankelijken
en biedt
biedt het
doende
grootste schepen,
schepen,
doende ligplaats
ligplaats voor
voor de grootste
die
het kanaal
kanaal van
vanPanama
Panamakunnen
kunnen paspasdie het
seeren.
Wij
mogen niet
nietafstappen
afstappen van
van onze
onze
Wij mogen
Sint Elizaheths
Elizabeths gasthvis.
gasthvis.
Sint
EJizaheths
beschouwingen
over
handel
en
scheepvaart
beschouwingen over handel en scheepvaart
en wat
wat daarmede
daarmede in
in verband
verband staat,
staat, zonder
zonder
nog
even gewezen
gewezen te
te hebben
hebbenopopdedeverbindingen
verbindingenvan
vanCuraçao
Curaçaomet
methet
hetbuitenland.
buitenland.Wat
Wat
nog even
het passagiersverkeer,
passagiersverkeer, het
demailbezorging
mailbezorgingbetreft,
betreft,daarin
daarinvoorzien
voorûenniet
niet
het vrachtvervoer
vrachtvervoer en de
minder
dan veertien
veertienstoomvaartlijnen
stoomvaartlijnen van
van verschillende
verschillende nationaliteit
nationaliteit (Nederlandsch,
(Nederlandsch, AmeriAmeriminder dan
kaansch,
Italiaansch, Fransch,
Fransch, Duitsch en Spaansch),
Spaansch), welke
welke Curaçao
Curaçao thans
thans in
inhaar
haar
kaansch, Engelsch,
Engelsch, Italiaansch,
vast vaarplan
vaarplan hebben
opgenomen. Voorts
Voorts hebben
hebben wij
wij nog
nogtetevermelden
vermeldende
deFransche
Franschekabelkabelhebben opgenomen.
verbindingmet
metEuropa
Europa
Noord •
verbinding
en en
de de
V. V.
S. S.
vanvan
Noord
de troonsb:
troonsb:stijging
van de
de
Amerika, die van
stijging van
Amerika,
van vóór
vóór de
Koningin dateert,
dateert, en het in 1908
I908 opgerichte,
opgerichte, sedert
sedert
1908
verbeterde
en versterkte
versterkte station
stationvoor
voordraadlooze
draadlooze
verbeterde en
telegrafie
dan nog
nog even
even
telegrafie te
te Willemstad.
Willemstad.Als
Als wij
wij dan
aanstippen dat
Aruba en Bonaire
Bonaire in 1911
19II
I9I I en Sint
Sint
aanstippen
dat Aruba
Martin
elk zijn
Martin in 1921
I92I elk
zijn station
station voor D.
D. T.
T.kreeg,
kreeg,
daarmede tevens
tevens gezegd, dat
dat het
het isolement
isolement
dan is daarmede
waarin
kleinere eilanden der
der Kolonie,
Kolonie, inzonderinzonderwaarin de kleinere
heid
de
Bovenwindsche
eilanden,
tot
vóór
heid de Bovenwindsche eilanden, tot vóór dien
dien Emmabrug; aan de overzijde
overzijde het Brionplein.
Brionplein.
verkeerden, thans
geheel isis opgeheven.
opgeheven.
Op den
den voorgrond
voorgrond een
deel van
van den
den wal
verkeerden,
thans geheel
Op
een deel
Amsterdam.
dankbaarheid dient
dient ook
ookherdacht
herdacht het
het
van het
het fort Amsterdam.
van
Met dankbaarheid
herstel
in het
herstel in
het jaar
jaar 1909
I909 van
vandedediplomatieke
diplomatieke
betrekkingen tusschen
tusschen
Nederland en
enVenezuela.
Enwanneer
constateeren, dat
datde
debebetus'schen Nederland
Venezuela.En
wanneerwij
wijconstateeren,
betrekkingen
trekkingen tusschen
republiek en
enCuraçao,
Curaçao, zoowel
zooweldedeofficieele
officieeleals
alsdedecommercieele,
commercieele,
trekkingen
tusschen die republiek
ûjngeworden,
geworden,dan
danhebben
hebbenwij
wijdedevoorvoordien steeds
steedsvriendschappelijker
vriendschappelijker en
en inniger
innigerzijn
sinds dien
factoren aangestipt,
aangestipt,van
vanwelker
welkersamenwerking
samenwerkingbinnen
binnenniet
nietalaltetelangen
langentijd
tijddedefinancieele
financieele
naamste factoren
der kolonie
kolonie Curaçao
Curaçao mag
mag worden
wordenverwacht.
verwacht.
zelfstandigheid der
„

-.^^..

de Kolonie
Kolonie
enkel op
op materieel
materieel gebied
gebied echter
echter isishet
hethierbeschreven
hierbeschreven tijdvak
tijdvak voor
voor de
Niet enkel
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er een geweest
tureel terrein
stuur
er
geweest van
van ontwikkeling
ontwikkeling en
envooruitgang.
vooruitgang. Ook
Ook op
op cul
cultureel
terrein hebben
hebbenB:
Rstuur
niet stilgezeten
stilgezetenen
en is
is veel
en particulieren
particulieren niet
veel tot
tot stand
stand gebracht,
gebracht, dat
dat tot
totverheugenis
verheugenisstemt
stemten
en
op vooruitgang
vooruitgang wijst.
wijst.
Aan
de verbetering
verbetering van
van het
het onderwijs,
onderwijs, zoo
zoo van
van het
het openbare
openbare als
als van
van het
hetbijzondere,
bijzondere,
Aan de
werd
voortgearbeid. Wettelijke
vroegeren, ongeongewerd gestadig
gestadig voortgearbeid.
Wettelijke voorschriften
voorschriftenkwamen
kwamenaan
aan den
den vroegeren,
regelden
gewenschte vastheid
vastheid verschaffen;
verschaffen; nieuwe
nieuwe scholen,
scholen, meest
meestbijzondere,
bijzondere,
regelden toestand
toestand de
de gewenschte
werden opgericht, andere
andere vergroot,
vergroot, verbeterd. Cursussen
Cursussen voor
voor handelskennis
handelskennis en
enboekhouden,
boekhouden,
Norvoor
de zeevaartkunde,
zeevaartkunde, voor het
het ambachtsonderwijs
ambachtsonderwijs enz. enz.
enz.werden
werdenopgericht;
opgericht; een
een Norvoor de
maalschool
de steeds
steedsnijpende
nijpendebehoefte
behoefteaan
aanleerkrachten,
leerkrachten,inzonderheid
inzonderheidbij
bijhet
het
maalschooltrach~
trachtin
in de
openbaar onderwijs,
onderwijs, te voorzien.
openbaar
voorzien.
enook
ookandere
andere
En ofschoon niet
niet elke
elkepoging
poginggelukte,
gelukte,ofschoon
ofschoongebrek
gebrekaan
aanleerkrachten
leerkrachten en
omstandigheden, dikwijls
dikwijls oorzaak
oorzaak waren,
waren, dat
dat waar
waar hoop
hoop was
was gez
gezaaid
teleurstelling werd
werd
aaid slechts teleurstelling
gemaaid,
toch aannemen,
aannemen, dat,
dat, zoo
zoo in
inkennis
kennisder
derNederlandsche
Nederlandschetaal
taalen
enalgemeene
algemeene
gemaaid, mag
mag men
men toch
speciale kennis,
kennis, het
hetopkomend
opkomendgeslacht
geslachtop
opeen
eenhoogeren
hooge rentrap
trapstaat
staatdan
dan
ontwikkeling,
ontwikkeling, als
als in
in speciale
het heengaande.
heengaande.
Voor
verbetering van
van de
de ziekenverpleging
ûekenverpleging werden,
werden,van
vanparticuliere
particulierezijden
zijdenvooral,
vooral,
Voor de verbetering
.. HetGroene
GroeneKruis",
Kruis",dat
dat
mo:
noch kosten
kosten ontzien.
ontÛen.Naast
Naasteen
eenflink
flinkneutraal,
neutraal.Sanatorium
Sanatorium „Het
mo: ite
ite noch
Sint Martin
Martin R.K.
RK.ziekenhuizen,
ûekenhuizen,terwijl
terwijl
op Curaçao
Curaçao tot
tot stand
stand kwam,
kwam, verrezen
verrezen ook
ook op
op Aruba
Aruba en Sint
Sint Elizabeth-gesticht
Elizabeth-gestichtopopCuraçao,
Curaçao,vóór
vóór25,
25.jaren
jarennog
nogeen
eenzeer
zeer bescheiden
bescheidenstichting,
stichting,
het R.
R K. Sint
door
bijbouw op
zeer groote
groote schaal
schaal en
enmoderniseering
moderniseering van
vande
deinwendige
inwendigegesteldheid,
gesteldheid,thans
thans
door bijbouw
op zeer
rvormd is in
h~ rvormd
in eene
eenegroote
grooteinrichting,
inrichting,beantwoordende
beantwoordende,, àan
de
steeds
hooge
re
eischen
derh^
Ian de steeds hoogere eischen der
voortschrijdende wetenschap.
voortschrijdende
wetenschap.
.. gelekoorts"
koorts"werd
werdmet
metsucces
succesvolstreden,
volstreden,die
dietegen
tegende
debesmetbesmetDe strijd
strijd tegen
tegendede„gele
telijke
geslachtsûekten aangebonden;
aangebonden; nieuwe
nieuwe sanitaire
sanitaire voorschriften,
voorschriften, meer
meerbeantwoordende
beantwoordende
telijke geslachtsziekten
deoude
oudewettelijke
wettelijkeregelingen
regelingenvervangen;
vervangen;
aan de eischen
eischen van
van het
hetmodern
modernverkeer,
verkeer, kwamen
kwamen de
aan
de geneeskundige
geneeskundige dienst
dienstwerd
werdhervormd,
hervormd,Curaçao
Curaçaokreeg
kreegzijn
zijnbacteriologisch
bacteriologischlaboratorium.
laboratorium.
Ook
stadsbeeld onderging
ondergingniet
nietgeringe
geringeverandering.
verandering.Tal
Talvan
vanhuizen,
huizen,door
doorouderouderOok het stadsbeeld
dom den
den bouwvalligen
bouwvalligen staat
staat nabij,
nabij, werden
werden nieuw
nieuw opgebouwd,
opgebouwd,vergroot
vergrooten
enverfraaid,
verfraaid,inzonderinzonderheid groote
groote kantoren
kantoren en
enwinkelhuizen
winkelhuizenininhet
hetoude
oudestadsgedeelte,
stadsgedeelte,dedegebouwen
gebouwenaan
aanden
den
heid
Waterkant der
der Overzijde,
Overzijde, oude
oude„villa's"
..villa's"opop
Scharloo.
Een
nieuwe,
monumentaleR.RK.K.kerk
kerk
Waterkant
Scharloo.
Een
nieuwe,
monumentale
en de
de oude
oudewandelplaats
wandelplaats aan
aan diezelfde
diezelfde stadszijde
stadszijde werd
werd
verrees aan
Overzijde der
der haven
haven en
verrees
aan de
de Overzijde
herschapen
in het mooie
herschapen in
mooie Brion-plein.
Brion-plein.
wij in
in dit
ditbeknopt
beknoptoverzicht
overûcht
Wij zouden der volledigheid te
te zeer
zeertetekort
kortdoen,
doen,wanneer
wanneer wij
Wij
onvermeld lieten
enkele der hervormingen
hervormingen op wetgevend
wetgevend gebied,
gebied, welke
welke in
inhet
hetafgeloopen
afgeloopen
onvermeld
lieten enkele
de voornaamste
voornaamste mogen
mogen wel
wel worden
worden beschouwd
beschouwd de
dewijziging
wijûging
tijdvak tot
stand kwamen.
kwamen. Als de
tijdvak
tot stand
het Regeeringsreglement,
Regeeringsreglement, die scherpere
scherpere afscheiding
afscheiding bracht
bracht tusschen
tusschen wetgevende
wetgevende en
en uituitvan het
voerende macht,
macht, enendedegrondige,
grondige,zeer
zeer
vérstrekkendeherziening
herûeningvan
van
Burgerlijkerechtsrechtsvoerende
vérstrekkende
dede
Burgerlijke
de Strafvordering
Strafvorderingin
instrafzaken
strafzakenen
ende
deinrichting
inrichtingen
ensamenstelling
samenstellingder
derrechterlijke
rechterlijkemacht.
macht.
pleging, de
pleging,
Zóó vérstrekkend was inzonderheid
de
wijûging
van
de
Burgerlijke
rechtspleging,
dat
het
..
Weekinzonderheid de wijziging van de Burgerlijke rechtspleging, dat het „Weekhet recht"
recht" indertijd
indertijd daaro
daaromtrent
Justitie in
in die
die
blad van het
mtrent schreef,
schreef, dat
dat het Departement van Justitie
materie voor
wat „Koloniën"
.. Koloniën" voor
voorCuraçao
Curaçao
materie
voor Nederland
Nederland wel
wel een
een voorbeeld
voorbeeld kon
kon nemen
nemen aan
aan wat
tot stand
stand had
had gebracht.
gebracht.
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Wij
rieden in
in onzen
onzenaanhef
aanhefden
den lezer
lezeraan
aan niet
niet te
te lang
lang te
te verwijlen
verwijlen bij
bij de
de donkere
donkere plekken,
plekken,
Wij rieden
welke bij
bij het overzien
welke
overûen van
van het
het hier
hierbeschreven
beschreven tijdvak
tijdvak ongetwijfeld
ongetwijfeld zijn
zijn oog
oog zullen
zullen trekken.
trekken.
Wij hebben onzen
verre zelf
Wij
onzen raad
raad tot
totdus
dusverre
zelfinintoepassing
toepassinggebracht
gebrachtdoor
doormet
metstilzwijgen
stilzwijgenvoorbij
voorbij
te gaan
te
gaan enkele
enkele gebeurtenissen
gebeurtenissen uit
uit den
denallerlaatsten
allerlaatsten tijd,
tijd, welke
welke een
eenlichte
lichte - naar
naar wij
wij innig
hopen, voorbijgaande
hopen,
voorbijgaande - sch~duw
geworpen hebben
de geschiedenis
geschiedenis van
vanCuracao.
Curaçao.
schaduw geworpen
hebben op de
Wanneer
wij nu
nueven
evenvan
van
deze
gedragslijnafwijken
afwijken en
eneen
eentweetal
tweetaldonkere
donkereplekken
plekken
Wanneer wij
deze
gedragslijn
memoreeren,
alleen hierom,
hierom, omdat
omdat het
het juist
juist in
in dededonkere
donkeredagen,
dagen,
memoreeren,dan
dandoen
doenwij
wij dit
dit alleen
b.v. toen,
b.v.
toen, inin1898,
1898,een
eenorkaan
orkaanvele
veleinwoners
inwonersder
derBovenwindsche
Bovenwindsche eilanden
eilanden van
van have
have
en goed
en
goed had
had beroofd
beroofd en toen,
toen, van
van 1913 tot 1915, een langdurige
langdurige droogte-periode
droogte-periode armoede
armoede
ep
ellende gebracht
gebrachthad
hadonder
onderdedelandelijke
landelijkebevolking
bevolkingder
derBenedenwindsche
Benedenwindsch~ eilanden
eilanden en ellende
omdat
dagen is
is geweest,
geweest, dat
datdedepersoonlijke
persoonlijkebelangstelling
belangstelling van
van de
deaanaanomdat het
het dan
dan juist
juistin
in die
die dagen
staande Hooge
staande
Hooge Jubilaresse
Jubilaresse in Hare
Hare West-Indische
West-Indische onderdanen
onderdanen zoo
zoo treffend
treffend in het
het licht
licht isis
getreden.
een plicht
plicht der
der dankbaarheid
dankbaarheid te
herinneren aan
milde gaven
gaven van
M.
getreden. Het
Het is een
te herinneren
aan de milde
van H. M.
bij
genoemde gelegenheden
gelegenheden en aan
aan Haar
Haar persoonlijk
persoonlijk voorgaan,
bijbij beide genoemde
voorgaan,dat
dat zooveel
zooveel heeft
heeft bijgedragen
hetwelslagen
welslagenvan
vandedeLiefdadigheidsvoorstellingen
Liefdadigheidsvoorstellingenvan
van het
het Steun-comité
Steun-comité 1915.
gedragen tot het
H. M. WILHELMINA met opgeCuraçao
der regeering
regeering van H.
Curaçao gaat
gaat dan
dan het nieuwe tijdperk der
wektheid
onder gunstige
gunstige vooruitzichten
vooruitûchten in.
in.EnEn
straks
Jubileum-feestenworden
worden
wektheid en onder
alsals
straks
dede
Jubileum-feesten
gevierd
gevierd en
en de
dejuichkreten
juichkretenweerklinken,
weerklinken, dan
dan zullen
zullen het
het niet,
niet,gelijk
gelijkvóór
vóór25
25jaren,
jaren,in
inde
deeerste
eerste
rn omen zullen
plaats
klanken van
van liefde
liefde en trouw
plaats klanken
trouw zijn,
zijn, die
die ve
vernomen
zullen worden,
worden, maar
maar bovenal
bovenal oprechte
oprechte
uitingen van
van erkentelijkheid
erkentelijkheid en dankbaarheid
dankbaarheid voor
de bewijzen
bewijzen van
van toegenegenheid,
toegenegenheid,welke
welke
uitingen
voor de
de Kolonie
Kolonie in
in het
het ten
teneinde
eindespoedend
spoedendtijdvak
tijdvak van
van haar
haar Vorstin
Vorstin heeft
heeft mogen
mogen ontvangen.
ontvangen.
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IN DEN
GROETEN VAN NEDERLANDERS IN
DEN
VREEMDE.
DE NEDERLANDSCHE
NEDERLANDSCHE KOLONIE
KOLONIE IN DUITSCHLAND
DOOR
DOOR
CHR. SCHMID,
SCHMID, Consul der
der Nederlanden tete Essen-Ruhr.
Essen-Ruhr_

II

jaren
kan
n de
degeschiedenis
geschiedenisdezer
dezer25 25
jaren
kanmen
men3 tijdperken
3 tijdperkenonderscheiden:
onderscheiden:het
heteerste
eerstegaande
gaande
tot het
het uitbreken
uitbrekenvan
vanden
dengrooten
grootenoorlog
oorloginin1914,
1914,het
hettweede
tweedetijdens
tijdensen
enkort
kortna
nadien
dienoorlog
oorlog
en het
hetlaatste,
laatste,beginnende
b~ginnendein in
1920.
Kwamen
gedurendeeerstbedoeld
eerstbedoeldtijdperk
tijdperkgeen
geenverver192o.
Kwamen
gedurende
schillen
naar buiten,
buiten, tijdens
tijdens den
denoorlog
oorlogwerd
werdbijbijzeer
zeervelen
velenhethet
stambewustzijnopgewekt
opgewekt
schillen naar
stambewustzijn
en de
de vruchten
vruchten hiervan
hiervan kunnen
kunnen eerst
eerst worden
worden geplukt
gepluktgedurende
gedurendede
debeide
beidelaatste
laatstejaren,
jaren,ook
ookalal
dit nog
nog slechts
slechtseen
eenbegin.
begin.Door
Doorvoortdurende,
voortdurende,krachtige
krachtigesamenwerking
samenwerkingzal
zaleindelijk
eindelijkhet
hetdoel
doel
is dit
n.l. dat
datde
deNederlandsche
Nederlandschekolonie
kolonieininDuitschland
Duitschlandvan
vanongeveer
ongeveeri 150.000
bereikt kunnen worden, n.l.
50.000
ontwikkelt tot een
een nationale
nationale eenheid,
eenheid, nauw
nauwmet
methet
hetvaderland
vaderlandverbonden.
verbonden.
zielen zich ontwikkelt
Van de zijde van den diplomatieken en consulairen
consulairen dienst, die
die sedert
sedert 15
15 Oct.
Oct.1905
1905onafonafVan
gebroken onder
onder leiding
leiding stond
stondvan
vanHr.
Hr.Ms.
Ms.Gezant
Gezanten
engevolmachtigd
gevolmachtigdminister
ministerW.
W.A.
A.F.F.Baron
Baron
gebroken
GEVERS, is steeds alles
alles gedaan
gedaan om
om den
den band
band tusschen
tusschen Nederland
Nederland in
in Duitschland
Duitschlanden
enhet
hetvadervaderland te
het werken
werken van
van den
den Gezant
Gezanten
enlateren
laterenMinister
Minister
te behouden en te versterken. Reeds tijdens het
van Buitenlandsche
Buitenlandsche Zaken
A. W. VAN
VAN TETS VAN
VAN GOUDRIAAN
GOUDRIAAN bestonden
bestonden in ververvan
Zaken Jhr.
Jhr. Mr.
Mr. D. A.
schillende
groote steden,
steden, ininWestelijk
WestelijkDuitschland
Duitschlandook
ookininkleinere
kleinereplaatsen,
plaatsen,Nederlandsche
Nederlandsche
schillende groote
vereenigingen. Waar
Waar consulaire
consulaire posten
posten gevestigd
gevestigdwaren,
waren, trof
trof men
men gewoonlijk
gewoonlijk zelfs
zelfs een
eenNederNederaan onder den naam „Koningin
"Koningin Wilhelmina"'.
Wilhelmina"'. Later,
Later, toen
toen
landsche weldadigheidsvereeniging aan
vereenigingswezen zich meer
meer ontwikkelde,
ontwikkelde, gingen
gingendeze
dezeover
overininweldadigheidscomité's
weldadigheidscomité'sofof
het vereenigingswezen
-afdeelingw
vanvereenigingen;
verèenigingen;enkele
enkelebestaan
bestaanheden
heden
nog
afzonderlijken
envrijwel
vrijweliedere
iedereNederNeder-afdeelingen van
nog
afzonderlijk
landsche Verewiging
den loop
loopder
der
Vereeniging heeft
heeft haar
haar weldadigheidsafdeeling.
weldadigheidsafdeeling.Begrijpelijk
Begrijpelijkis,is, dat
dat in
in den
jaren deze instellingen
instellingen op
opeen
eenzware
zware proef
proefwerden
werden gesteld
gestelden
envooral
vooraltijdens
tijdensen
enna
naden
denoorlog
oorlog
jaren
langer hoe
hoemeer
meerdede
hulp
Ned~rland
moest
worden
ingeroepen,
toen
koopkrachtvan
van
hoe langer
hulp
uituit
Nederland
moest
worden
ingeroepen,
toen
dedekoopkracht
het Duitsche
Duitsche ruilmiddel
ruilmiddel daalde
daalde en
en over
over het
hetalgemeen
algemeende
deinkomens
inkomens niet
nietiningelijke
gelijkemate
matestegen.
stegen.
Dankbaar
de KoninginKoninginDankbaar moet in dit verband
verbandherdacht
herdachtworden,
worden,ho~
hoeH.M.
H.M. de
de Koningin
Koningin en
en H.M. de
Moeder
tegemoetkwamenininleniging
lenigingvan
vanarmoede
armoedeenenzorg,
zorg,
wat
Z.K.H.
Prins
HENDRIKmet
methet
het
Moeder tegemoetkwamen
wat
Z.K.H.
Prins
HENDRIK
Nederlandsche Roode
mede verrichtte
verrichtte in
in het
het belang
belang van
van hen,
hen, die
die ernstig
ernstig den
den nood
nood
Nederlandsche
Roode Kruis
Kruis mede
der tijden
tijden gevoelden.
gevoelden.
Moest tijdens
tijdens den oorlog
Nederoorlog het
het werk
werk van
van het
het te
te Amsterdam
Amsterdamgevestigde
gevestigde Comité
Comité voor Nederlandsche Kinderen
Kinderen in
in den
denVreemde
Vreemdebeperkt
beperkt blijven,
blijven, na
na afloop
afloop daarvan
daarvan kon
kon dit
dit Comité
Comité zijn
zijn
landsche
werk uitbreiden. Tot
Totheden
hedenwerden
werdenruim
ruim13oo
13°0Nederlandsche
Nederlandschekinderen
kinderenuit
uitDuitschland
Duitschland door
door
werk
dit lichaam
lichaam ininhet
hetvaderland
vaderlandgehuisvest,
gehuisvest,verzorgd,
verzorgd,gevoed,
gevoed,gekleed
gekleed en
enontvingen
ontvingenzij
zijdaar
daar
Nederlandsch onderwijs
onderwijs gedurende
gedurende meer
meer dan
dan een
eenhalf
halfmillioen
millio.::nverpleegdagen.
verpleegdagen.
goed Nederlandsch
Ook het Koninklijk
Koninklijk Natron
Nat:onaal
Steuncomitéontfermde
ontfermdezich
zichtijdens
tijdensenennanaden
denoorlog
oorlogover
over
aal Steuncomité
Nederlanders in
in Duitschland,
Duitschlar-d,die
diedoor
doorofoften
tengevolge
gevolgevan
vandedemobilisatie
mobilisatieininnood
noodwaren
warengegede Nederlanders
raakt. Dit
werk werd
werd later
later uitgebreid
uitgebreid door
door oprichting
oprichting van
van een
een eigen
eigenbureau
bureau teteOberhausen
Oberhausen
raakt.
Dit werk

6 73
18g8-1
923.
1898-1923.

22

aan het eerste
eerste congres
congres van Nederlandsche
Groep van deelnemers aan
Vereenigingen in Duitschland,
Duitschland, gehouden op
Augustus 1921 te
op 77 Augustus
Vereenigingen
Essen
Ruhr.
Essen a.d. Ruhr.

J. C.C.
I.
VANSON,
SON,
VAN

2.
2.
3.
4.
5.

6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
10.
Io.
I
I.
Il.
II.

12.
12.

13.
13.
13,
14.
15.
15.
16.
16.
17.
17.
18.
18.
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Dordrecht,
V.
Dordrecht,adm.
adm.A.
A. N.
N. V.
S.
VAN LIER, Amsterdam,
president comité voor
voor Ned. Kinderen in den
den Vreemde.
Amsterdam, president
S. VAN
VON WEILER,
WEILER, 's Gravenhage,
Gravenhage, viceV.
voorzitter A.
A. N.
vice-voorzitter
N. V.
Jhr. VON
Jhr. E. J. M.
WITTERT, Breda, congres-voorzitter, militairmilitair-attaché
Berlijn.
Jhr.
M. WITTERT,
attaché te Berlijn.
Dr. KAPMA,
KAPMA, directeur
directeur Nederlandsche arbeidsbeurs
arbeidsbeurs te
te Oberhausen.
A. RIENKS,
RIENKS, hoofdinspecteur van
het lager
lager onderwijs
te 's-Gravenhage.
onderwijs te
van het
A.
J. SCHAAP, vice-consul te Crefeld.
J.
J. HERDTMANN
HERDTMANN Jr.,
Kleef.
Jr., consul te
J.
te Kleef.
Mej. JOH. VAN
VAN HEUSDEN,
HEUSDEN, Amsterdam, ede
2de secr. comité voor
voor Ned. Kinderen in
den Vreemde.
in den
CHR. SCHMID, consul te Essen.
CHR.
Düsseldorf.
MULLER MASSIS,
MASSIS, secretaris Ned. consulaat
te Dusseldorf.
MULLER
consulaat te
redacteur .."Post
Post van
H.
BLANCHEKOELESMID,
KOELESMlD, Berlijn,
Berlijn, congres-secretaris,
congres-secretaris, redacteur
van Holland."
Holland."
H. BLANCHE
„Post
AUG. SCHWERING, secretaris
consulaat Essen.
AUG.
secretaris consulaat
Dr. DE
.."Nederland
Nederland in den
HARTOGH, Amsterdam, secretaris vereeniging
vereeniging „Nederland
den Vreemde."
DE HARTOGH,
B. ERKELENS,
ERKELENS, secretaris
consulaat te
te Ruhrort.
B.
secretaris consulaat
ELZINGA,
te Munster.
J. ELZINGA,
EL2;INGA, secretaris
secretaris consulaat te
JOH. WEBER, Berlijn, adm.
Nederlandschen
in
JOH.
Nederlandsehen Bond in
m Duitschland.
Duitschland.
adtn. Nederlandschen
FRANCKEMÖLLE, Berlijn, Bonds-secretaris en
FRANCKEM6LLE,
en -penningmeester,

onder-comité's in
in de
devoornaamste
voornaamste gemeenten.
gemeenten. Behalve
Behalve"
Behalve
door tegemoetkoming
tegemoetkoming in
in huur,
huur,
en onder-comité's
4r door
ondersteuning en
en kostelooze
kosteloozelevensmiddelenpakketten
levensmiddelenpakkettenhielp
hielpdit
ditComité,
Comité,toen
toendede
schaarschteaan
aan
ondersteuning
schaarschte
toeslag voor
voor goedkoope
goedkoopepakketten
pakketten
levensmiddelen
ondragelijk was geworden, door het geven
levensmiddelen ondragelijk
geven van toeslag
nuttige
levensmiddelen, te
te verstrekken
verstrekken door
door de
deconsulaten,
consulaten,voor
voorwelk
welkdoel
doeleen
eendistributiedistributienuttige levensmiddelen,
leven werd
werd geroepen.
geroepen. Toen
Toende
desubsidies
subsidieszulks
zulksniet
nietmeer
meerveroorloofden,
veroorloofden,ververregeling in het leven
regeling
leende het
het Comité
Comitéwelwillend
welwillendenentoch
tochnog
nog
met
aanzienlijkekosten
kostenzijn
zijntusschenkomst
tusschenkomstbij
bijde
de
leende
met
aanzienlijke
verzending
van
levensmiddelen
in
groote
hoeveelheden
naar
Duitschland,
die
tegen
betaling
verzending
levensmiddelen in groote hoeveelheden naar Duitschland, die tegen betaling
of levensmiddelencommissies
levensmiddelencommissies aan
aan de
de Nederlanders
Nederlanders werden
werdenverstrekt.
verstrekt.
door consulaten
consulaten of
door
zorgt ook
ookheden
hedennog
nogdedepenningmeester,
penningmeester,dede
heer
VAN
LIER Ez.,
Daarnaast zorgde en zorgt
heer
S. S.
VAN
LIER
het kindercomité
kindercomité te
te Amsterdam
Amsterdam voornoemd,
voornoemd, voor
voor jonge
jongekinderen
kinderenen
enhun
hunmoeders,
moeders,door
door
van
van het
geregeld kisten melk
melk beschikbaar
beschikbaar te
te stellen.
stellen.
vereenigingen in Westelijk-Duitschland
Westelijk-Duitschland gevoelde
gevoelde men reeds
reeds vóór
vóór den
den oorlog
oorlog de
de
In de vereenigingen
aan centralisatie,
centralisatie,die
diegevonden
gevonden
werd
door
oprichting
vanden
denBond
Bondvan
vanNede
Nederlandsche
behoefte aan
werd
door
oprichting
van
rlandsche
in 1914
1914ontstaan
ontstaan uit
uiteen
een comité,
comité, dat
datH.
H.M.
M.de
de Koningin
Koningin
vereenigingen in. West-Duitschland, in
Rijnland en
en Westfalen
Westfalen
een huldeblijk in
in den
den vorm
vorm van
van een
een album
album namens
namens 'de
-de Nederlanders
Nederlanders in
in Rijnland
ter gelegenheid
gelegenheid van
vanNeerland's
Neerland'swo-jarige
IOo-jarige
onafhankelijkheidinin1913
1913deed
deedaanbieden.
aanbieden.Tijdens
Tijdens
onafhankelijkheid
den oorlog kon
vrede, om
om in
in1921
1921
kon deze
deze Bond
Bond zich
zich niet
niet ontwikkelen,
ontwikkelen, maar
maarhij
hijleefde
leefde op
op na
na den vrede,
te worden
worden in
ineen
eengrootscher
grootscherlichaam,
lichaam,ininhet
hetleven
levengeroepen,
geroepen,ter
tervermijding
vermijding
echter opgenomen te
Onder leiding
leiding van
van den
denheer
heerMAx
MAX
BLOKZI]L n.l. werd
werd te
te
van versnippering
versnippering van
van krachten.
krachten. Onder
van
BLOKZIJL
het
Comité
tot
verlevendiging
van
het
stam-bewustzijn
opgericht
uit
leden
van
NederBerlijn
Berlijn
Comité tot verlevendiging van het
van Nederlandsche
aldaar t.w.
t.W. „Nederland
"Nederland en
enOranje"
Oranje" en
en„Hollandia"
"Hollandia"Dit
Ditlichaam
lichaamnam
nam
landsche vereenigingen aldaar
het initiatief
initiatief tot
tot oprichting
oprichting van
van den
den Nederlandschen
NederlandschenBond
BondininDuitschland
Duitschlandmet
metzetel
zetelteteBerlijn,
Berlijn,
congressen te
te Essen
Essen de
de West-Duitsche
West-DuitscheBond
Bondaansloot.
aansloot.Reeds
Reedsna
na
waarbij zich
waarbij
zich op
op een der beide congressen
een jaar
jaar kon
kon vastgesteld
vastgesteld worden,
worden, dat
dat deze
deze Bond
Bond4343vereenigingen
vereenigingentelde
teldemet
metruim
ruim5000
5000leden.
leden.
bondsorgaan „De
"De Post
Postvan
vanHolland"
Holland"verschijnt
verschijnttweemaal
tweemaalper
permaand
maanden
enverschaft
verschaft den
den
Het bondsorgaan
gratis althans
althanseen
eenNederlandsch
Nederlandschperiodiek
periodiek
veelalgebrek
gebrekaan
aanNederlandsche
Nederlandsche
Nederlanders gratis
bijbijveelal
dag- en
en weekbladen,
weekbladen,die
dievoor
voorde
demeesten
meestentetehoog
hoogininprijs
prijskomen.
komen.Gesteund
Gesteunddoor
doordede„Vere
"Vereenigin
enigingg
tot verbreiding van
te Amsterdam
Amsterdam en
en het
het „Algemeen
"Algemeen
van kennis
kennis over
over Nederland in den Vreemde" te
Nederlandsch Verbond"
Verbond" moest de
de Bond
Bondoverigens
overigensopopeigen
eigen
krachtendrijven
drijvenen
enhij
hijbeleefde
beleefde
Nederlandsch
krachten
een aan
aan de
deRegeering
Regeeringgevraagde
gevraagdebescheiden
bescheidensubsidie
subsidie
hachelijke oogenblikken,
hachelijke
oogenblikken, vooral
vooral toen
toen een
de bezuiniging
bezuinigingmoest
moestworden
wordenafgewezen.
afgewezen.Slechts
Slechtsmet
metbehulp
behulpvan
vanfinancieelen
financieelensteun
steun
ingevolge de
van Nederlanders
Nederlanders in
het vaderland,
vaderland, die
diehet
hetnationale
nationale nut
nutbegrijpen,
begrijpen, zal
zal dit
ditlichaam
lichaam zijn
zijn
van
in het
kinderjaren
kunnen
doorleven.
kinderjaren
doorleven.
de Nederlanders
Nederlanders in
in Duitschland
Duitschlandkan
kangezegd
gezegdworden,
worden,dat
datzij
zijvan
van1888
1898afafoveroverVan
Van de
wegend (ruim
(ruim 95
95 %)
%) tot
totde
dewerkende
werkendeklasse
klassebehooren.
behooren. Voor
Voor go
90%
%leven
leven zij
zijininRijnland
Rijnland
wegend
en
Westfalen. Bij
Bij het
het uitbreken
uitbreken en
en ook
ooktijdens
tijdensden
denoorlog
oorlogkeerden
keerdende
deongeschoolde
ongeschoolde en
en
en Westfalen.
seizoen-arbeiders
voor het
het overgroote
overgroote deel
deelnaar
naarNederland
Nederlandterug,
terug,terwijl
terwijlook
ookde
degeschoolde
geschooldemijnmijnseizoen-arbeiders voor
na repatrieerden.
repatrieerden. Waar
Waar onze landgenooten
landgenooten grootendeels
grootendeels met
met Duitsche
Duitsche
werkers op een duizendtal na
vrouwen gehuwd
dekinderen
kinderendedeDuitsche
Duitscheschool
schoolbezoeken,
bezoeken,laat
laathun
hunNederlandsch
Nederlandsch
vrouwen
gehuwd zijn
zijn en de
en het
het geregeld
geregeld gebruik
gebruik daarvan
daarvan zeer
zeer veel
veel te
te wenschen
wenschen over.
over.Had
Hadde
deregeering
regeeringreeds
reedsvoor
voorden
den
Nederlandsche cursussen
cursussen in
in het
hetleven
levengeroepen
geroepenteteAken
Aken(2),
(2),Dusseldorp,
Dusseldorp,Goch,
Goch,Gronau,
Gronau,
oorlog Nederlandsche
Kleef, M. Gladbach,
Gladbach, op
te Duisburg,
Duisburg, EmEmop dit
dit oogenblik
oogenblikwordt
wordtdit
dit aantal
aantal uitgebreid
uitgebreid met
met die
die te
merik, Essen,
Essen, Hamborn
Hamborn (of
(ofBochum),
Bochum),Oberhausen
Oberhausen en
enRuhrort
Ruhrort en
enkan
kanverdere
verdereuitbreiding
uitbreiding
merik,
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binnenkort verwacht
Hiermede wordt
wordt inineen
eendringende
dringendebehoefte
behoeftevoorzien.
voorzien.
binnenkort
verwacht worden.
worden. Hiermede
Ter volledigheid
volledigheid mogen
mogenhier
hiervermeld
vermeldworden
wordendederegceringszorg
regteringszorgten
tenaanzien
aanzienvan
van
Ter
hulpbehoevende
hulpbehoevende Nederlanders
NederlandersininDuitschland
Duitschlandenendededaarmede
daarmedeverband
verbandhoudende
houdendeovereenkomst
overeenkomst
Duitscheregeering,
regeering,saámgevat
saamgevatininhethet
vestigingsverdrag.Daarnaast
Daarnaastbestaan
bestaantractaten
tractaten
met de Duitsche
vestigingsverdrag.
op economisch en
en sociaal
sociaal gebied.
gebied.
bevordering van
van de
de handelsbetrekkingen
handelsbetrekkingen tusschen Duitschland
Duitschland en Nederland
Nederland bebeTer bevordering
stond vóór den oorlog het Nederlandsche
Nederlandsche Handelsgilde
HandelsgildeteteDusseldorp,
Dusseldorp,nanaden
denoorlog
oorloggewijzigd
gewijzigd
PrankNederlandsche Kamer
Kamervan
vanKoophandel.
Koophandel.Dergelijke
Dergelijkekamers
kamersbestaan
bestaanbovendien
bovendientete Frankin een Nederlandsche
fort
a/M., Hamburg,
Hamburg, Keulen
Keulenen
enKrefeld;
Krefeld;die
dieteteBerlijn
BerlijnisisbijbijFrankfort
Frankfortgevoegd,
gevoegd,terwijl
terwijlin
inververfort a/M.,
schillende andere
andere steden
stedenvertegenwoordigers
vertegenwoordigersdedezaken
zakenbehartigen.
behartigen.AlAldeze
dezekamers
kamerszijn
zijnaanaangesloten
Nederlandsche Kamer
Kamer van
voor Duitschland
Duitschland te
te Amsterdam,
Amsterdam, die
die
gesloten bij
bij de
de Nederlandsche
van Koophandel
Koophandel voor
wederom met
met Duitsche
Duitsche„Handelskammern"
"Handelskammern"een
eenovereenkomst
overeenkomstten
tenaanzien
aanzien van
van handelshandelswederom
scheidsgerechten
leven riep.
riep.
scheidsgerechten in
in het leven
Ten behoeve
behoeve van
van de
de wetenschap
wetenschap en de
de Nederlandsche
Nederlandsche taal
taal werd
werd in
in1921
1921teteFrankfort
Frankfort
alM het
hetHolland-Instituut
Holland-Instituut
aan
universiteit
aldaar
onder
leiding
Prof.
VAN
DERMEER
MEERinin
a/M
aan
dede
universiteit
aldaar
onder
leiding
vanvan
Prof.
VAN
DER
Verder is bereikt,
bereikt, dat
taal aan
aan verschillende
verschillende Duitsche
Duitscheuniversiteiten
universiteiten
het leven geroepen. Verder
dat onze taal
gedoceerd wordt.
wordt.
is door
door werken
werken van Nederlandsche
Nederlandsche meesters
meesters in verschillende
verschillende Duitsche
Duitsche
schilderkunst is
De schilderkunst
instrumentale en
en vocale
vocale kunst
kunstalalmusea vertegenwoordigd. Daarnaast
Daarnaastvindt
vindt de
de Nederlandsche instrumentale
gemeene
door het
het optreden
optreden van
van Nederlandsche
Nederlandschedamesdames-enenheeren-kunstenaars,
heeren-kunstenaars,
gemeene bekendheid
bekendheid door
waarvan
in Duitschland
Duitschlandgevestigd
gevestigdis.
is.Een
Eender
der jongste
jongste successen op dit gebied
gebied isis
waarvan een
een gedeelte in
de reis van WILLEM
WILLEM MENGELBERG
met met
het het
Amsterdamsche
1922
MENGELBERG
AmsterdamscheConcertgebouw-Orkest
Concertgebouw-Orkestin
in 1922
naar Hamburg
Hamburg en
Berlijn geweest.
geweest. Door
Door inrichting
inrichting van
van tentoonstellingen,
tentoonstellingen, o.a.
o.a. in
in 1922
1922tete
naar
en Berlijn
als het
het Duitsche
Duitschepubliek
publieknader
nader kennis
kennis
hebben de Nederlanders
Nederlanders in Duitschland zoowel
zoowel als
Essen, hebben
kunnen
van onze waterbouwkunde,
waterbouwkunde, waterwegen,
waterwegen, binnenscheepvaart
binnenscheepvaart en havens.
havens.
kunnen nemen van
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DE NEDERLANDSCHE KOLONIE IN BELGIË
DOOR

MR. H. VAN ROMBURGH.
Consul-Generaal der Nederlanden; Hoofd van de Handelsafdeeling van Hr. Ms. Gezantschap te Brussel.

D

e Nederlandsche Kolonie in België is steeds zeer talrijk geweest, hetgeen gemakkelijk te
verklaren is uit de aardrijkskundige ligging van de beide buurlanden, waardoor men,
al woonde men in het buitenland, toch gemakkelijk de verbindingen met het vaderland kon aanhouden.
Bracht dit een groot aantal Nederlanders, meest kleine burgers er toe, zich in Antwerpen
zij
van
de
te vestigen, de
groote havengroote stad, de
stad zoo dicht
schoone
ombij onze grens
streken en den
gelegen,
met
naar verhouzoo menigvulding lagen le- .
dige gelegenvensstandaard
heid om arbeid
kwamen geniete vinden en met
ten. En verder
het Vlaamsch
herbergen de
als
volkstaal,
meeste steden
niet
minder
van beteekenis
voerde
zulks
een meer of
talrijke gepenminder
aansionneerde en
zienlijke Nederrentenierende
landsche Kololandgenooten
nie, terwijl uit
naar Brussel en Het vaste Gezantschapsgebouw, Boulevard du Régent 20, den aard der
te Brussel.

omgeving, waar
zaak in het Belgische gedeelte der uitgestrekte Belgisch-Nederlandsche grensstreek vele Nederlanders wonen.
Het geheele aantal Nederlanders schatten, welke in België gastvrijheid zochten, is
niet gemakkelijk. Een totaal van 90.000, waarvan Antwerpen er 20 duizend en Brussel er 15
duizend herbergt, zal evenwel niet overdreven zijn.
Talrijk zijn over het geheele land verspreid de ondernemingen van handel en industrie,
door Nederlanders gesticht, met Nederlanders aan het hoofd of in de hoogere betrekkingen.
Het uiterlijk aanzien, dat deze monumenten, deze blijken van Neêrland's geestkracht en durf
op economisch, commercieel, maritiem en industrieel gebied aan hun vaderland verleenen,
wordt sedert 1921 op waardige wijze bijgestaan door het vaste Gezantschapsgebouw, dat door
de Regeering, hiertoe door een rijke gift van de Nederlandsche Overzee Trust in staat gesteld,
op een van de voornaamste standen van Brussel werd aangekocht, omgebouwd en ingericht.
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Het kon
kon niet
niet uitblijven
uitblijven in
ineen
eenland,
land,waar
waarzoovele
zooveleNederlanders
Nederlanders bijeen
bijeen waren,
waren, of
ofmen
men
Het
wij op
op godsdienstig
godsdienstiggebied,
gebied,
sloot zich
zichop
opverschillende
verschillendeterreinen
terreinen bij
bij elkander
elkander aan
aan en zoo
zoo vinden
vinden wij
sloot
op menschlievend,
menschlievend, economisch
economisch en
engezelligheidsgebied
gezelligheidsgebiedverschillende
verschillendevereenigingen,
vereenigingen,voor
voor
op
het
grootste
gedeelte
gedurende
de
afgeloopen
25
jaar
tot
stand
gekomen.
het grootste gedeelte gedurende de afgeloopen 25 jaar tot stand gekomen.
mogen genoemd
genoemd worden
worden de
de reeds
reeds van
van ouden
oudendatum
datumdagteekenende
dagteekenende Nederlandsche
Nederlandsche
Zoo mogen
te Antwerpen,
Antwerpen, de
de Nederlandsche
Nederlandsche Christelijke
Christelijke School
SchoolteteBrussel,
Brussel,
Hervormde Kerk te Brussel en te
Nederlandsche Vereeniging
Vereeniging van
van Weldadigheid
Weldadigheid teteBrussel,
Brussel,dedeNederlandsche
NederlandscheVereeniging
Vereeniging
de Nederlandsche
tot Hulpbetoon te
te Antwerpen,
Antwerpen, de Nederlandsche
Nederlandsche Vereenigingen te Luik en te Gent,
Gent, de
de Dames
Dames
Vereeniging „Het
"Het Kleedingswerk"
Kleedingswerk" te
te Antwerpen,
Antwerpen, de
de NederNeder ..
Naai-Vereeniging te Brussel, de Vereeniging
landsche Kamer
Kamer van
van Koophandel
Koophandel voor
voor België
België teteBrussel,
Brussel,dedeNederlandsche
NederlandscheVereenigingen
Vereenigingen
landsche
Mechelen, te
te Brussel
Brussel en
en tete Leuven,
Leuven,de
deGroep
GroepNederlanders
Nederlanders teteCharleroi
Charleroi en
en teteHasselt,
Hasselt,
te Mechelen,
de Hollandsche
Hollandsche Club
Club te
te Antwerpen,
Antwerpen, Limburgia
Limburgia te
te Brussel
Brussel en
ende
deWilhelmina
WilhelminaVereeniging
Vereenigingtete
Antwerpen.
men dus
dus een
eengroot
grootaantal
aantalNederlandsche
Nederlandsche Vereenigingen
Vereenigingen aan,
aan, een
eennauwe
nauwe naar
naar
Treft men
blijkende band tusschen de
de Nederlanders
Nederlanders als
als zoodanig
zoodanig bestond
bestond over
over het
hetalgemeen
algemeenniet;
niet;
buiten blijkende
hun groote
groote aantal,
aantal, de
de nabijheid
nabijheid van
van het
het vaderland
vaderland en
en het
heteenigszins
eenigszinsteruggetrokken
teruggetrokken
van hun
gevolg van
karakter van
doorsnede-Nederlander.
karakter
van den doorsnede-Nederlander.
mo~st er een bijzondere
bijzondere aanleiding wezen, welke
welke de
de sluimerende
sluimerendesaámhoorigheid
saamhoorigheid
Veelal moest
deed komen
komen en
en in
in de
deeerste
eersteplaats
plaatsboden
bodendaartoe
daartoe gebeurtenissen
gebeurtenissen in
in het
hetVorstenhuis
Vorstenhuis
tot uiting deed
vaak een gaarne
gaarne aangegrepen
gewezen worden
worden op
ophet
hetaandenken
aandenkenaan
aan
vaak
aangegrepen gelegenheid.
gelegenheid. Zoo moge gewezen
Hare Majesteit de Koningin Regentes
Regentes in
in 1898
1898aangeboden
aangeboden toen
toenZij
Zij het
hetRegentschap
Regentschapneerlegde,
neerlegde,
de feestelijkheden
feestelijkheden te
te Brussel
Brussel georganiseerd
georganiseerd ter
ter gelegenheid
gelegenheidvan
vanHarer
HarerMajesteits
Majesteitshuwelijk,
huwelijk,
op de
Prins
HENDRIK
bij de geboorte
geboorte van
van Prinses
Prinses JULIANA
]ULIANA en bij
bij het
hetbezoek
bezoekvan
vanHare
HareMajesteit
Majesteitenen
Prins
HENDRIK
bij
aan het Belgische
Belgische Hof
Hof in
in 1911
191 I gebracht.
gebracht.
aan
dezer eeuw
eeuw een
een aanleiding
aanleidingom,
om,
Verder was
Boerengeneraals in
was het bezoek der Boerengeneraals
in het begin dezer
zoowel
Brussel als
als teteAntwerpen,
Antwerpen,ininsamenwerking
samenwerkingmet
metBelgische
Belgischebelangstellenden,
belangstellenden, een
zoowel te Brussel
Comité
Weduwen en Weezen
Weezen van
van Transvaalsche
Transvaalsche strijders
strijders op te
te richten.
richten.
Comité voor Weduwen
In 1910
Brusse1sche wereldtentoonstelling,
wereldtentoonstelling, waaraan
waaraan verschillende
verschillende NederlandNederland1910 bood de Brusselsche
tot een
eenaaneensluiting
aaneensluiting van
vanlandgenooten.
landgenooten.
sche inzenders deelnamen,
deelnamm, gelegenheid
gelegenheid tot
werd ter
van Neérlands
Neêrlands onafhankeonafhankeWeer later,
later, in 1913, 'werd
ter gdegenheid
gelegenheid van het Eeuwfeest van
lijkheid
schitterend tweedaagsch
tweedaagsch feest
feest georganiseerd,
georganiseerd, waarbij
waarbij de
de eerste
eerste schrede
schrede
lijkheid te Brussel een schitterend
gedaan
Nederlandsche vereenigingen
vereenigingen
gedaan werd
werd in
in de richting van algemeene
algemeens samenwerking van alle Nederlandsche
in België.
Bdgië.
Welk
ommekeer bracht
bracht de wereldoorlog,
wereldoorlog, door
door welken
welken België
België zoo
zoozwaar
zwaar getroffen
getroffen
Welk een ommekeer
werd,
het rustige
rustige bestaan
bestaan der
der Nederlandsche
Nederlandsche Kolonie
Kolonie in
in België.
België.
werd, in het
Vele leden der Kolonie, door
door de omstandigheden gedwongen
gedwongen België
België te
te verlaten,
verlaten,keerden
keerden
naar
Nederland hadden
hadden of
ofbijzw.dere
bijz •.>1.dere
naar het
het vaderland
vaderland terug.
terug. Zij,
Zij, die
die geen familie
familie of vrienden in Nederland
redenen
België ondanks
ondanks de
de moeilijkheden.
moeilijkheden. De Vereenigingen
Vereenigingen van
van WelWelredenen hadden,
hadden, bleven
bleven in
in België
dadigheid
arme landgenooten,
landgenooten, hoofdzakelijk
hoofdzakelijk uit
fondsen van
van het
het
dadigheid verleenden
verleenden hulp
hulp aan
aan de arme
uit fondsen
Koninklijk Nationaal Steuncomité,
Steuncomité,terwijl
terwijlde
denaar
naar Nederland
Nederlanduitgewekenen
uitgewekenenvoor
vooreen
eenbelangrijk
belangrijk
gedeelte
moeilijkheden geraakten
geraakten met hunne huiseigenaren.
huiseigenaren. Een
Een daartoe
daartoe aangestelde
aangestelde ComComgedeelte in moeilijkheden
missie
tot
regeling
van
huuraangelegenheden
verleende
hare
bemiddeling,
om
op
de
voormissie
regeling
huuraangelegenheden verleende hare bemiddeling, om op
voordeeligste
treffen met
huiseigenaren en de
de meubels
meubels tetedoen
doenopslaan
opslaaninin
deeligste wijze
wijze regelingen
regelingen te
te treffen
met de huiseigenaren
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bewaarplaatsen.In
In de
de m::este
meeste gevallen
b::waarplaatsen.
g~vallen waren
waren de uitgewekenen
uitgewekenen met
met deze
deze bemiddeling
bemiddeling gebaat.
To::n
d:: Vereenigde
Vereenigde Staten
Staten van
van Noord-Amerika
Noord-Amerika de
de diplomatieke
diplomatieke betrekkingen
betrekkingen met
met
Toen de
de Centrale
afbraken, viel
viel de
de taak,
en
de
Centrale Mogendheden
Mogendheden afbraken,
taak, om de
de voedselvoorziening
voedselvoorziening van
van België
België en
Noord-Frankrijk te controleeren
controleeren en
en de
de voorwaarden
voorwaarden te
te regelen,
regelen,waaronder
waaronderde
deinvoer
invoervan
vanlevenslevensmiddelen door de Geallieerde Mogendheden
Mogendheden werd
werd toegestaan
toegestaan aan
aan een
een gemengd
gemengd NederlandschNederlandschSpaansch Comité. Een aantal
aantal Nederlandsche controleurs werd in verschillende plaatsen
plaatsen gestagestationneerd om toezicht op
tionneerd
op de
de verdeeling
verdeeling der
der levensmiddelen
levensmiddelen te
te houden.
houden.
D~
wijze, waarop
waarop onze
onze landgenooten
landgenooten en hun
hun Directeur
Directeur zich
zichvan
vandeze
dezemoeilijke
moeilijketaak
taak
De wijze,
kw~ten,
lof.
kweten, verdient grooten lof.
Bij
oorlog gebracht heeft, mag
mag echter één gunstig
gunstig gevolg
gevolg niet
niet worden
worden
Bij alle
alle ellende, die de oorlog
vergeten:
deoorlog
oorlogheeft
heeftde
deNederlanders
NederlandersininBelgië
Belgiëmeer
meertot
totelkander
elkandergebracht.
gebracht.Vóór
Vóórdien
dien
vergeten: de
kenden zij elkander
kenden
elkander amper;
amper; thans
thans isis zulks
zulksveranderd.
veranderd.
En het ophanden zijnde 25-jarig Regeeringsjubileum van
van Hare
Hare Majesteit onze Koningin,
ter
is is
dededirecte
aanleiding
geweest
omom
- op
op
ter eere
eere waarvan
waarvandeze
dezeregelen
regelengeschreven
geschrevenworden,
worden,
directe
aanleiding
geweest
initiatief van Harer
Harer Majesteits
MajesteitsGezant,
Gezant,Jhr.
Jhr.DR.
DR.C. C.
F. VAN
VREDENBURCH - het
hetplan,
plan,
G. G.
W. W.
F. VAN
VREDENBURCH
in 1913
I9I3 opgevat,
opgevat, maar
maar door
door den
denoorlog
oorlogverijdeld,
verijdeld,hetwelk
hetwelkbeoogde
beoogdealle
alleNederlandsche
Nederlandsche
ditkeer
keer door
door tetezetten
zetten
Vereenigingen
één Bond
Bond te
te verzamelen,
verzamelen, weder
weder op te nemen
nemen en
en dit
Vereenigingen in
in één
en te
te verwezenlijken.
verwezenlijken. Met
Met trots
trots kan
kan de
de Nederlandsche
Nederlandsche Kolonie
Kolonie thans
thans wijzen
wijzen op
op den
den „Bond
"Bond
van
Nederlandsche Vereenigingen en Lichamen in België".
België". Vol
Vol verwachting
verwachting ziet
ziet zij
zijuit
uitnaar
naar
van Nederlandsche
het eerste werk van den jongen Bond,
Bond, het
het ineenzetten
ineenzettenvan
van eene
eene luisterrijke
luisterrijke en
en toch
toch voor
voor iedere
iedere
beurs bereikbare
bereikbare viering
Koningin.
viering van
van het
het 25-jarig
25-jarig Regeeringsjubileum van Hare
Hare Majesteit de Koningin.
Moge hier
hier de wensch
wensch uitgesproken
uitgesprokenworden
wordendat,
dat,wanneer
wanneerdeze
deze vreugdedagen
vreugdedagenwederom
wederomtot
tot
het verleden zullen behooren,
behooren, de
de Bond
Bond zijn
zijnnuttige
nuttigewerkzaamheden
werkzaamheden tot
tot versterking
versterking van
van het
het
nationale gevoel
Nederlanders in België
België zal
zal voortzetten,
voortzetten, steeds
steeds in
in aanzien
aanzien stijgend
stijgend en
en
nationale
gevoel van
van de Nederlanders
moge een
een toekomstig
toekomstigRegeeringsjubileum
Regeeringsjubileumvan
vanKoningin
Koningin
WILHELMINA,
waarbij
het
cijfer
25
WILHELMINA, waarbij
cijfer 25
door
hooger vervangen
vervangen zal
getuige van
Bond in
in dezen
dezen verricht
verricht wat
wat
door een hooger
zal zijn,
zijn, er
er getuige
van zijn, dat de Bond
van hem
hem verwacht
verwacht wordt.
wordt.
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GESCHIEDENIS DER HOLLANDSCHE
HOLLANDSCHE KOLONIE
KOLONIE TE PARIJS
PARIJS
(1898- 1923)
(I898-I923)
DOOR

JHR.
G. L.
L. G. DE
JHR. G.
DE BOSCH KEMPER,
KEMPER, Consul
Consul der
der Nederlanden
Nederlanden te Parijs.
Parijs.

O
O

nze Nederlandsche
Nederlandsche kolonie
kolonie te Parijs
Parijs zal
zal wel de eenige
eenige Hollandsche
Hollandsche nederzetting
nederzetting inin
nze
meteenige
eenigebelangrijke
belangrijketijdstippen
tijdstippen in
in
buitenland zijn,
zijn,diediezóó
zóó
nauw
verbondenisismet
het buitenland
nauw
verbonden
het leven van H. M.
Hoe
logsschip
kunnen
de ^;kunnen de
'
naar Europa
Europa
naar
Hollanders
te doen brenhier vergeten
gen?
gen? Die po_
allereerhet allereerbij
pulariteit bij
phis
a
.;
ste
bezoek
Fransche
het Fransche
Parijs
volk,
nooit
.t
aan
volk, nooit
van
'
`'
'van het
het 1717onverschillig
v
:'„
jarig
Jang PrinPrinvoor een daad
van
riddersesje (14-18
`
r
-^
van ridderApril ..'18g8),
lijkheid,
1898),
lij
khe id,
9^
hetg
^. 4•
r ^t
het roote
groote
heeft ons
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ons Ne^
^.^. ^
^
officieele
officieele be=y
^,
derlandsche
a
a
zoek
' ~J ^ `•
^
van
hart destijds
destijds
hart
7
.....
....
en daar
~gI2,en
daar
goed gedaan.
1912,
- ;^ Y
```
u
I
tusschenin
Andere
dien enorenorgebeurtenisdien
men indruk,
indruk,
sen
in Haar
Haar
sen in
Schenking
Jhr, Dr.
Dr, J.
J,LOUDON,
LOUDON. Hr.
Hr, Ma.
Ms, Gezant
G
Ge,ant
..ant te Panja.
ParUs,
leven
zijn
ook
teweeg geSchenking van
van Z,
Z. }~x,
Ex. Jhr.
leven
H.H.
dede
Prins
derder
Nederlanden
bracht door
door H. M. de
deKoningin,
Koningin,Z.Z.K.K.
Prins
Nederlandenverlaten
verlaten van harte gebracht
met President
President en
en Mevrouw
Mevrouw FALLIÈRES het
het stadhuis
stadhuis tete Parijs
Parijs op
op vierd
vierd door
door
Haar
initia- met
Haar initia2
2 Juni
Juni 1912.
19 12.
sterk
Preonze
tief, om Pre(Reproductie uit
uit „Relation
.. Relation cfficielle
cfficielle de
de la
la réception
réception de
de S.
S. M.
M. laIa
Oranje gegesident
Oranje
sident KRUKRU (Reproductie
WILHELMINE
et
de
S.S.A.A.R.R.le IePrince
des
Pays-Bas
ààl'Hótel
GER
met
een
Reine
WILHELMINE
et
de
Prince
des
Pays-Bas
I'Hötel
kleurde
koGER met een
kleurde kode
Ville de
de Paris)
Paris) (2
(2 Juin 1912)
1912)..
de Ville
lonie,
lorrie, van
van af
Nederhet
groote
landsch ooroorKroningsdiner in
Palais d'Orsay
te houden
houden banket
banket ter
ter eere
eerevan
vanhet
het
Kroningsdiner
in het
het Hotel Palais
d'Orsay tot
tot het
het in
in 1923
1923 te
25-jarig Jubileum.
Jubileum.
25jaren
jaren nog
nogop
opandere
andere wijze
wijzeaangehaald
aangehaald..
De banden
banden met
met het
hetvaderland
vaderland zijn
zijn in
inde
delaatste
laatste25
BOUWMEESTER, die
28 Dec.
Dec. 1901
Igol „De
"De
Wij kunnen
kunnen slechts
slechts een greep
greep doen:
doen: de
de ovatie
ovatie aan
aan BOUWMEESTER,
die op 28
Wij
Koopman
van Venetië" in de
de „Comédie
"Comédie Française"
Française" gaf;
gaf; het
hetsucces
succesvan
van MENGELBERG,
MENGELBERG, die
die in
Koopman van
en
April 1908
Ig08 en in
in Mei
Mei 1913
1913de
de„Mattheus-Passion"
"Mattheus-Passion" en
enandere
andere werken
werken ten
ten gehoore
gehoore bracht,
bracht, en
April
tenslotte
de zoo
zoo geslaagde
geslaagde Tentoonstelling
Tentoonstelling van
van oude
oude Hollandsche
Hollandsche Meesters
Meesters in
in1921.
Ig21.
tenslotte de
gedurendedie
die2525jaren
jarenveel
veelkracht
krachtuitgegaan
uitgegaanvan
van de Nederlandsche
Nederlandsche
Op handelsgebied
handelsgebied isis gedurende
,
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Parijs; verschillende
verschillende harer
harer leden
leden zijn
zijnhier
hiertot
totgroot
grootaanzien
aanziengekomen;
gekomen;ininhet
hetquartier
quartier
kolonie te Parijs;
w~ thans
thlns drie
drieNederlandsche
Ned:!r1andschebanken,
banken, Nederlandsche
Ned:!r1andsche theehuizen,
theehuizen,
Opéra-Mldeleine vinden
Opéra-Madeleine
vinden we
antiquairs, koloniale ondernemingen,
ondernemingen, groothandelaren
groothandelaren in
in parelen
parelen en
en diamant,
diamant, fabrikanten,
fabrikanten, bebeantiquairs,
langrijke inlangrijke
in- en
enuitvoerfirma's,
uitvoerfirma's,enz.
enz.Een
Eenharde
hardetijd
tijdvoor
voorallen
allenwaren
warende
deoorlogsjaren,
oorlogsjaren,torn
toenmen
men
kampen had
verwijten over
verkeerd begrepen
begrepen neutraliteit.
neutraliteit. Dubbel
Dubbel tetewaarwaarte kampen
hadmet
met de
de verwijten
over onze
onze verkeerd
deeren uit
uitnationaal
nationaalstandpunt
standpuntis daarom,
is daarom,
datvan
vanNed
N;:d!rlandsche
z;ijdehier
hierzooveel
zooveelisisgegedeeren
dat
rrlandsche zijde
daan tot
leniging der
Fransche nooden
(krachtige bijdragen
kolonies ten
ten
daan
tot leniging
der Fransche
nooden (krachtige
bijdragenvoor
voor scholen
scholen en kolonies
bate van
van verminkten;
verminkten; inrichting
inrichting van
vanhet
hetmondaine
mondaineRestaurant
RestaurantduduPré
PréCatelan
Catelanin
inhet
hetBois
Boisde
de
bate
Ned;:rlandsche ambulance,
ambulance,vereerd
vereerdmet
meteen
eenbezoek
bezoekvan
vanPresident
President PoINCARÉ
POINCARÉ op
Boulogne
Boulogne als Nederlandsche
1"916; uitdeeling
uitdeeling van
van voedsel
voedsel aan
aan de
de armen
armen van
van een
eenarrondissement,
arrondissement, enz.).
enz.).
29 Jan. 1916;
Voor
armen onzer
onzer kolonie,
kolonie, gedurende
gedurende 1914
1914 en
en 1915
1915 zeer
zeerininaantal
aantaltoegenomen,
toegenomen,
Voor de armen
waren de
de gewone
gewonemiddelen
middelender
derLiefdadigheidsvereeniging
Liefdadigheidsvereeniging te
te eenen
eenen male
male onvoldoende;
onvoldoende;een
een
waren
Sept.1915,
1915,mede
medemet
metgiften
giftenuit
uithet
hetvaderland,
vaderland,bracht
brachtleniging.
leniging.
Comité
vanBijstand,
Bijstand,opgericht
opgericht1313Sept.
Comité van
Orider
Parijs nam
kolonie einde
einde 1920deelfde
Onder de vreemde kolonies te Parijs
nam de
de Nederlandsche kolonie
1920 de elfde
plaats in, blijkens
blijkens officieele
officieele Fransche
Fransche cijfers.
cijfers. De
Deaan
aanNederlanders
Nederlandersop
opdat
datoogenblik
oogenblik uituitplaats
gereikte identiteitskaarten
identiteitskaarten bedroegen
bedroegen 4.381
4.381exemplaren.
exemplaren.Hieronder
Hierondervallen
vallennatuurlijk
natuurlijkniet
nietalleen
alleen
14jaar.
jaar.
hoofden van
van gezinnen,
gezinnen, maar
maar ook hunne
hunne vrouwen
vrouwen en
en kinderen
kinderen boven
boven 14
de hoofden
Bij
het Consulaat-Generaal
Consulaat-Generaal waren
waren einde
einde 1922 ingeschreven '1.100
Nederlandsche
Bij het
.1 o° Nederlandsche
hoofden van gezinnen.
gezinnen.
hoofden
Het juiste
juiste cijfer
cijfer der gezinshoofden
gezinshoofden isis natuurlijk
natuurlijk grooter,
grooter, doch,
doch, gelijk
gelijk men
men weet,
weet,bestaat
bestaat
voor Nederlanders
Nederlanders geen
geen wettelijke
wettelijke verplichting,
verplichting, om
omzich
z;ichbijbijhun
hunConsulaat
Consulaattetedoen
doenininvoor
schrijven.
jarenhebben
hebbendedekanselarij
kanselarij van
van het
hetGezantschap
Gezantschap en
en ons
onsConsulaat
Consulaat nogal
nogal
In die
die2525jaren
In
gezworven.
herinnert zich
behuiz;ing van
van 66 villa
villa Michon,
Michon, een
eendoodloopend
doodloopend
gezworven. Wie
Wie herinnert
zich nog
nog de enge behuizing
gevolgddoor
dooreen
eenwat
watminder
minderenge,
enge,maar
maarook
ook
straatje,
uitmondende inindederue
rueBoissière
BoissièreN.N.3131gevolgd
straatje, uitmondende
weinig fraaie
fraaie behuizing op No.
No. 59
59rue
rue Boissière?
Boissière? Het
Het is
is dáár,
dáár, op
op een
een binnenplein,
binnenplein,dat
dathonderden
honderden
weinig
Nederlanders zich
verdrongen in de
de paniekdagen
paniekdagen van
van 1914,
1914,en
endederamen
ramenvan
vande
derez-derez-deNederlanders
zich verdrongen
alseven
evenzoovele
zooveleextraextrachaussée,
waar de
de bureaux
bureauxgevestigd
gevestigdwaren,
waren,beschouwd
beschouwdwerden
werdenals
chaussée, waar
deuren, die
die sneller
snellertoegang
toegang moesten
moesten geven
gevennaar
naar de
depassenafdeeling.
passenafdeeling.
voornaamste oorlogsjaren
oorlogsjaren werden doorgebracht
doorgebracht aan
aan het
het adres
adres 133
133Avenue
AvenueMalakoff,
Malakoff,
De voornaamste
32 rue
rue Boissière,
Boissière, werden
werdende
debureaux
bureauxdefidefina een
een kort
kort verblijf
verblijf in de
de fraaie
fraaie rez-de-chaussée
rez-de-chaussée 32
en na
nitief ondergebracht
ondergebracht op
Nederlandschen bodem, in
in het
hetdoor
doorden
den Nederlandschen
Ned;:rlandschen Staat
Staat aanaanop Nederlandschen
gekochte
gebouw,
gevestigd
rue
de
Grenelle
No.
85.
Eind
goed,
al
goed!
gekochte
gevestigd rue de Grenelle No. 85. Eind goed, al goed!
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DOOR

Mr.
FRED. C.
C. STOOP,
STOOP, te Byfleet. Surrey.
Surrey.
Mr. FRED.

D
D

e geschiedenis
geschiedenis van
van de
deHollandsche
HollandscheKolonie
KolonieininLonden
Londenlaat
laatzich
zichniet
nietbeperken
beperkentot
toteen
een
juist beeld
beeld tete
termijn
wordt
termijndie
dieafgebakend
afgebakend
wordtdoor
doordedejaren
jaren1898-1923.
1898-1923. Om
Om een
een juist
geven
van hare
hare ontwikkeling
ontwikkeling moet
een weinig
weinig verder
verder teruggaan.
teruggaan.
geven van
moet men een
Dit opstel
opstel zal
zal zich
ûch echter
echter bepalen
bepalen tot
tot de
de moderne
moderne Hollandsche
Hollandsche kolonie,
kolonie, zooals
zooals die
die zich
ontwikkeld heeft gedurende mijn
50 jarig
jarig verblijf
verblijf in
in Londen.
Londen.
ontwikkeld
mijn ongeveer
ongeveer 5o
te brengen
brengen welk
welk
Het is voor
voor mijn
mijn doel
doel noodig
noodig om
om met
met enkele
enkele woorden
woorden in
inherinnering
herinnering te
16eeeuw
eeuwbekleedde
bekleedde
eene
belangrijke positie
Hollandsche kolonie
reeds in
in de
de16e
eene belangrijke
positie de
de Hollandsche
kolonie in
in Londen reeds
zooals blijkt
uit het feit dat
zooals
blijkt uit
dat de
de Hollandsche
Hollandsche kerk
kerk in
in Austin
Austin Friars
Friars van
van het
het midden
midden dier
dier eeuw
eeuw
HESSELS bewerkte archieven.
archieven.
.
dateert en uit
uit hare
hare zoo
zoouitvoerig
uitvoerigdoor
doorHESSELS
In
18e en
en de
de eerste
eerste helft
helft van
van de
de 19e
1geeeuw
eeuwvermindert
vermindert de
dekolonie
kolonie meer
meer en
enmeer
meerinin
In de 18e
beteekenis,
aan het
heteinde
eindevan
vanhet
hetlaatst
laatstgenoemde
genoemdetijdperk
tijdperkwas
washet
hetaantal
aantalHollandsche
Hollandsche
beteekenis, en aan
handelshuizen
in Londen
Londengedaald
gedaaldtot
totminder
minderdan
daneen
eendozijn
dozijnscheepsagenturen
scheepsagenturen en
enhandelaren
handelaren
handelshuizen in
in kolonialekoloniale- en
en zuivelproducten.
zuivelproducten.
De herleving
herleving van
van de
de kolonie
kolonie dateert
dateert van
van de
de 7o-er jaren
jaren der vorige eeuw, en
en hield
hield tred
tred
met den
den nieuwen
nieuwengeest,
geest,die
diezich
zichininhet
hetmoederland
moederlandopenbaarde,
openbaarde,waar
waarenergie
energieenondernemingsen ondernemingslust begonnen
begonnen te
te herleven.
herleven.
De kooplieden
kooplieden en bankiers
bankiers gevoelden
gevoelden de noodzakelijkheid,
noodzakelijkheid, om
de hoogte
hoogte tete
om zich
zich op de
stellen van de handelstoestanden
handelstoestanden en handelsmethoden van
van het hun vooruitstrevende
vooruitstrevende Engeland.
Engeland
Zij zonden
hun zonen in toenemende
toenemende getalen,
getalen, naar
naar Londen en deze
deze werden
werden de
de stichters
stichters van
van
Zij
zonden hun
de Hollandsche
Hollandsche kolonie
kolonie van
van onzen
onzen tijd.
tijd.
al spoedig
spoedig de
de behoefte,
behoefte, om
omelkaar
elkaar te
te ontmoeten
ontmoeten en
enom
omdede
jongelieden gevoelden
gevoelden al
Deze jongelieden
gelegenheid
te hebben
hebbenhunne
hunnevaderlandsche
vaderlandschegevoelens
gevoelenswarm
warmtetehouden.
houden.Zij
Zijbesloten
beslotenopop15.15
gelegenheid te
Februari 1873
1873 tot
tot het
hetoprichten
oprichtenvan
vande
de„Nederlandsche
"NederlandscheVereeniging
VereenigingteteLonden",
Londen",welke
welkehet
het
Februari
uitgangspunt is geworden,
geworden, in
in samenwerking
samenwerking met
met de
de oude
oudeHollandsche
Hollandschekerk
kerkininAustin
AustinFriars
Friars,.,
uitgangspunt
van eene organisatie der vaderlandsche belangen, die niet behoeft onder te doen voor vaneorgistdvaelnchbg,dietofnrdev
dergelijke pogingen
eenige andere
andere vreemde
vreemde natie
natie in
inLonden.
Londen.
dergelijke
pogingen van eenige
de conconDe officieele
officieele vertegenwoordigers
vertegenwoordigers van
ons
land
aan
James, en de
van ons land aanhet
het hof
hof van
van St. James,
leiders overtuigden
overtuigdenzich
ûchalalspoedig
spoedigvan
vandedewenschelijkheid,
wenschelijkheid,om
omaan
aande
dejonge
jongeVereeniging,
Vereeniging,
sulaire leiders
verleenen,waardoor
waardoordeze
dezeininkracht
krachtenenzelfvertrouwen
zelfvertrouw~'n'toenam
toenamen
enhet
hetcentru
centrum
steun teteverleenen,
hun steun
m
Hollandsche kolonie
kolonie geworden
geworden is.
is.
van de Hollandsche
Vereeniginggeorganiseerden
georganiseerdenfeestmaaltijd,
feestmaaltijd,ter
terviering
vieringvan
van
Op een door de Nederlandsche
Nederlandsche Vereeniging
25 jarige
jarige regeering
regeering van
van Koning
KoningWILLEM
WILLEM III op
op12
12Mei
Mei1874,
1874,werd
werdeene
collectegehouden
gehouden
de 25
eene collecte
welke de grondslag
grondslag werd van het
"Koning WillemFonds",.
Fonds",.
voor de arme landgenooten,
landgenooten, welke
het welbekende
welbekende „KoningWillem
dat steeds
steeds ininbelangrijkheid
belangrijkheid isisblijven
blijventoenemen,
toenemen,en
ennu,
nu,gesteund
gesteunddoor
dooreen
eengroot
grootreservereserv~
dat
fonds, ongeveer
ongeveerhonderd
honderdwekelijksche
wekelijksche pensioenen
pensioenenuitreikt,
uitreikt,afgezien
afgezienvan
van de
de tijdelijk
tijdelijk verleende
verleende hulp.
hulp.
fonds,
arme Hollanders
Hollanders in
in Londen
Londenbestonden
bestondentoen
toenvoor
vooreen
eengroot
grootdeel
deeluit
uitIsraëlieten,
Israëlieten,die
die
De arme
Amsterdam waren
waren overgekomen,
overgekomen, om in
in de
dediamantslijperijen
diamantslijperijen te
te werken,
werken, welke
welke achterachtervan Amsterdam
.
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pen niet
eenvolgens
gesloten werden,
werden, omdat
omdat zij
zij de
deconcurrentie
concurrentiemet
metAmsterdam
Amsterdamen
enAntwer
Antwerpen
eenvolgens gesloten
konden volhouden.
konden
geschiedenis herhaalt
herhaalt zich,
want nu, na
na bijna
bijna 5o
50 jaren,
jaren, wordt
wordt het Koning
Koning Willem
Witlem
De geschiedenis
zich, want
Fonds overstroomd
overstroomd door
door joden,
joden, die
die jaren
jaren geleden
geleden uit
uitAmsterdam
Amsterdamzijn
zijn overgekomen
overgekomen om
om het
het
sigarenvak
te
beoefenen,
waarin
nu,
door
het
machinaal
bedrijf,
geen
werk
meer
voor
hen
is.
sigarenvak te beoefenen, waarin nu, door het machinaal bedrijf, geen werk meer voor hen is.
Voor de
de behartiging
behartiging van
van de
de belangen
belangen der
der arme
arme Hollanders
Hollanders bestaat
bestaat de
de beste
beste samensamenVoor
werking tusschen
tusschen het
het „Fonds",
"Fonds", de „Kerk",
"Kerk", en
en het
hetConsulaat.
Consulaat.
werking
In 1891
1891 werd
werd op
opdedeNederlandsche
NederlandscheVereeniging
Vereenigingdoor
doorhare
hare leden
leden een
eenNederlandsche
Nederlandsche
Kamer
van
Koophandel
opgericht,
die
zich
een
belangrijke
positie
verworven
heeft, en
en het
het
Kamer
Koophandel opgericht, die zich een belangrijke positie verworven heeft,
voorbeeld gegeven
aan een 20-tal dergelijke
dergelijke Kamers
Kamers van
van Koophandel
Koophandel in den
den vreemde.
vreemde.
voorbeeld
gegeven heeft aan
Sedert 1920 verheugt
Hollandsche kolonie
kolonie zich
zich in
ineen
eenNederlandsche
Nederlandsche Leerstoel
Leerstoel
verheugt de Hollandsche
aan
Universiteit van
van Londen.
Londen.
aan de
de Universiteit
Onder de
de andere
andere nuttige
nuttigeHollandsche
Hollandscheinstellingen,
instellingen,die
dieveelal
veelalnauw
nauwverband
verbandhouden
houden
Onder
de Hollandsche
Hollaodschekerk,
kerk,behooren
behooren inindedeeerste
eersteplaats
plaatsdedeflinke
flinke„Hollandsche
"HollandscheHofjes"
Hofjes"in
in
met de
Charlton,
en verder
verder uit
uitden
dennieuweren
nieuwerentijd
tijddede„Dutch
"DutchSocial
SocialHomes"
Homes"
Charlton, van
van zeer
zeer ouden datum, en
welke vereeniging in
in het
hetWestend
Westendvan
vanLonden
Londeneen
eenhuis
huisbezit,
bezit,
waar
gelegenheid
bestaatvoor
voor
welke
waar
gelegenheid
bestaat
Hollandsche
Hollandsche meisjes
meisjes om goedkoope
goedkoope huisvesting
huisvesting en een gezellig
gezellig tehuis
tehuis te
te vinden.
vinden.
Eene „commissie
"commissie voor
voor winteravondvoordrachten"
winteravondvoordrachten" bevordert
bevordert de
de geestelijke
geestelijkeontwikkeling
ontwikkeling
der Hollanders.
Hollanders.
De „Nederlandsche
"Nederlandsche Vrouwenvereeniging"
Vrouwenvereeniging" zorgt
zorgt voor
voor de
de belangen van de vrouwen
vrouwen en
en
kinderen der kolonie.
De „Werkverschaffing"
"Werkverschaffing" verdeelt materialen
materialen aan
vrouwen voor
voor het
het maken
maken
aan de behoeftige vrouwen
van
handwerken die jaarlijksch
jaarlijksch op een Hollandsche
Hollandsche bazaar
bazaar verkocht
verkocht worden.
worden.
van handwerken
Het „Vacantie
"Vacantie Fonds
Fonds der
derNederlandsche
Nederlandschekolonie
kolonieteteLonden"
Londen"bezit
bezitininSouthend-on-sea
Southend-on-sea
een vacantie
tehuis en
herstellingsoord voor
voor vrouwen
vrouwen en
en kinderen.
kinderen.
vacantietehuis
en herstellingsoord
Er bestaat ook een „Christelijke
"Christelijke Nederlandsche
NederlandscheZeemansbond",
Zeemansbond",waarvan
waarvan de
de zendeling
zendeling
Er
belang der
derzeelieden
zeeliedenaantrekt.
aantrekt.
zich het belang
Een belangrijke
belangrijke joodsche
joodsche club in het
het Eastend
Eastend van
van Londen
Londen„The
"TheNetherlands
NetherlandsChoral
Choral
Een
Club" laat
laat in den
den laatsten
laatsten tijd
tijd minder
minder van
van zich
zichhooren.
hooren.
Dramatic Club"
en Dramatic
De Hollandsch
Hollandsch Engelsche
Engdsche Vereeniging,
Vereeniging, „the
"the Anglo-Batavian
Anglo-Batavian Society"
zich ten
ten
Society" stelt
stelt zich
doel de „goodfellowship"
"goodfellowship" tusschen
tusschen Engeland
Engdand en Holland
Holland tetebevorderen.
bevorderen.
Al deze
deze Vereenigingen
Vereenigingen die
dieopopsoliede
soliedebasis
basiszijn
zijnopgezet,
opgezet,worden
wordenactief
actiefbeheerd,
beheerd,en
en
zamen met het
het Gezantschap
Gezantschap en
en het
hetConsulaat
Consulaat om
om de
debelangen
belangenvan
vande
deLondensche
Londensche
werken
werken te zamen
religies en
en klassen
klassen te
te bevorderen
bevorderen en
ende
deliefde
liefdetot
tothun
hunland
landtetebestendigen.
bestendigen.
Hollanders van alle religies
Hiermede heb
heb ik
ikininkorte
kortetrekken
trekkendedeorganisatie
organisatievan
vande
demoderne
moderneHollandsche
Hollandschekolonie
kolonie
Londengeschetst,
geschetst,maar
maardeze
dezeorganisatie
organisatieisisalleen
alleennoodzakelijk
noodzakelijken
enmogelijk
mogelijkgeworden
gewordendoor
door
in Londen
krachtige herleving
handelsbelangen in
in Londen.
Londen.
de krachtige
herleving der
der Hollandsche handelsbelangen
eeuw geleden
geleden de
dekolonie
koloniezich
zichininhoofdzaak
hoofdzaakbe
beperkte
perkte tot enkele afstamTerwijl een halve eeuw
melingen
vroegeren tijd,
nu in
in alle
alle richtingen
richtingen nieuw
nieuw bloed
bloed gekomen,
gekomen, en
en zijn
zijn er
er
melingen uit den vroegeren
tijd, is er nu
weinig takken
takken van
van handel
handel en
ennijverheid,
nijverheid,waarin
waarin onze
onze landgenooten
landgenooten niet
nietvertegenwoordigd
vertegenwoordigd
weinig
zijn en een
een goede
goede plaats
plaats innemen.
innemen.
zijn
De Hollandsche
Hollandsche kolonie
kolonie in Londen
Londen isis algemeen
algemeen geacht
geacht en
en houdt
houdt denzelfden
denzelfden goeden
goeden
naam,
oude tijden
tijden mocht
mocht verheugen,
verheugen, in
in eere.
eere.
naam, waarin
waarin zij
zij zich
zich in
in de oude
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DE NEDERLANDSCHE
DE
NEDERLANDSCHE KOLONIE IN AMERIKA
DOOR
DR. D.
D. H.
DR.
H. ANDREAE,
ANDREAE, Consul-Generaal
te NewVork.
Consul- Generaal der
der Nederlanden te
New-York.

I

nn de
deVereenigde
VereenigdeStaten
Statenheeft
heeftNederland
Nederlandeen
eenbevoorrechte
bevoorrechtepositie.
positie.De
Deherinneringen,
herinneringen,
welke
glorie-tijdvak van
geschiedenis verbinden
de stichting
stichtingvan
van
welke het glorie-tijdvak
van Nederland's
Nederland's geschiedenis
verbinden met
met de
New-York,
rechtmatige trots
trots der
der Amerikanen
Amerikanen van
van Hollandsche
Hollandsche afkomst
afkomst bij
bij het
hetwijzen
wijzen
New-York, de
de rechtmatige
op
hun afstamming
afstamming zijn
zijn telkens
telkens aanleiding
aanleiding om
om Nederland
Nederlandtetegedenken
gedenken met
metsympathie
sympathie en
en
op hun
eerbied.
maatschappij, die
door het
het tegenwoordige
tegenwoordige zoo
zoo zeer
zeer in
in beslag
beslag
eerbied. Misschien
Misschien dat
dat in een maatschappij,
die door
wordt
genomen,
het verleden dienst
der
wordt
genomen,
het verleden
dienst
der 0.-1.
O.-I. Compagnie
Compagnie de
destemeer wordt
opvoer, welke
welke sedert
sedert zijn
destemeer
wordt gewaardeerd.
gewaardeerd. ' > ; ' 1 rivier
rivier opvoer,
Van tijd
tijd tot
Van
tot tijd
tijd bestaat
bestaat
naam draagt,
draagt, terwijl
terwijl een
een model
model
er gelegenheid,
om de
er
gelegenheid, om
de genegengenegenvan
"Halve Maen"
Maen" op
op origiorigivan de „Halve
heid, welke
heid,
welke in
in Amerika
Amerika voor
voor
neele
grootte den
den Amerikanen
Amerikanen
neele grootte
Nederland bestaat,
Nederland
bestaat, tot
tot uitdrukuitdrukwerd
latere MiMi; ''^
werd aangeboden.
aangeboden. De latere
king
brengen.
In de laatste
king
te te
brengen.
In de laatste
nister
te Washington,
Washington,
Z.Exc.
J.
nister te
Z.Exc.
J
g ^
vijf en
vijf
en twintig
twintigjaren
jaren is
is dit
dit herherT. CREMER,
CREMER, die zooveel deed voor
haaldelijk geschied,
geschied, en het zal
zal de
de
de
goede verstandhouding
verstandhouding tushaaldelijk
de goede
moeite loonen om
om de
de meest
meest voorvoorschen
de landen
landen in
inde
dejaren
jaren na
na
schen de
aanstaande feiten
feiten in herinnering
aanstaande
herinnering
den oorlog,
oorlog, was
was daarbij
daarbij de
de krachkrachtige woordvoerder
te brengen.
brengen.
De
"Halve Maen",
woordvoerder van
van NederNederDe „Halve
Maen", een zoo tige
trouw mogelijke reproduc
Herinnerd
Herinnerd moge
moge worden
worden trouw
reproduc- land.
land.
tie van
Ge1- tie
van het
het schip
schip der
der Ned.
Ned.
aan
aan het bezoek van
van Hr. Ms. GelIn het jaar
jaar 1920
1920 wapperde
0.1.
waarmeA I. Compagnie, waarme
derland
in den
den zomer
zomer van
van 190
,
overal
te
New-York
de NederNederderland in
I907,
overal
te
New-York
de
HENRY
HUDSON
160g
de H
? de
ENRY H
UDSON in 1609
waarbij
landsche driekleur
driekleur naast
naast de
de Stars
Stars
waarbij de
de officieele
officiee1e vertegenvertegen- van Amsterdam uitvoer en landsche
streken langs
langs de
de Hud
Hud- and
woordigers
van beide
and
Stri
pes
en
de
vlag
van
Grootwoordigers van
beide landen
landen de streken
Stripes en de vlag van Grootsonrivierontdekte
ontdekte,, namens
sonrivier
elkander
de viering
vieringg van het
elkander de
de verzekering
verzekeringg gaven
ggaven het
het Nederlandsche
Nederland,che Volk
Volk Britannie bij de
van
door de
de Nederlandsche
Nederlandsche derde eeuwfeest der landing van
van de
de hoogachting
hoogachting die
die beide
beide door
van
Hudson-Fulton-CelebraFulton Celebra de de
volkeren voor
voor elkander
elkander gevoelen.
gevoelen. Hudson
Pilgrimfathers,terwijl
terwijlde
deoffioffiPilgrimfathers,
Commissie op
op 25
25 Se
Seption Commissie
p
In
In September,
September, October
October tember
vertegenwoordigers
van
verte
g
tember 1909
1909 aangeboden
aangeboden cieele vertegenwoordigers
g ars van
1909
een deHudson-Fultonaan de
de Hudson
Fulton Nederland
Nederlanddaarbij
daarbij de
de gelegengelegenI909 zond
zond Nederland
Nederland een
de- aan
Celebration Commission
Commission heid
putatie
de Hudson
putatie naar
naar de
Hudson Fulton
Fulton Celebration
heid hadden
hadden namens
de
namens H.
H. M. de
V. S.
S. ter
ter gelegenheid
gelegenheid
in de V.
feesten,
welke te
feesten, welke
te New
New-York
- York van
en
de
Nederlandsche
het feest
feest ter
terherden
herden- Koningin
en
de
Nederlandsche
van het
g
werden
werden gevierd
gevierd ter
ter herdenking
herdenking king
king van
van de
deontdekking
ontdekking Regeering
Regeering te getuigen
getuigen van
van den
den
streken, en
en de
de uitvin
uitvin- eerbied
eerbiedenensympathie
sympathie voor
voor de
de
van het
HENDRIC HUDSON
HUDSON dezer streken,
het feit dat
dat HENDRIC
ding van
van het stoomvaartuig.
ding
stoomvaartuig
drie
drie honderd
honderd jaren
jaren tevoren
tevoren in
in
Amerikaansche
Republiek.
. Amerikaansche Republiek.
I9I3 werd
werdhet
hetKoningin
KoninginWilhelmina
WilhelminaLectoraat
Lectoraat ingesteld
ingesteld aan
aan de
de Columbia
Columbia UniUniIn 1913
versity, dat
dat eerst
eerst door
door den
den heer
heer L. CH.
CH. VAN
VAN NOPPEN
NOPPEN en sedert
sedert September
September 1919
I9I9 door
door Dr.
Dr. A.
A.J.
J.
BARNOUW
BARNOUW is
is bekleed.
bekleed.
In 1921
I92I werd
werd de
de laatste
laatste door
door den
den President
President en
en Trustees
Trustees der
der Universiteit
Universiteitbenoemd
benoemdtot
tot
Wilhelmina Professor,
Professor, waardoor
waardoor de
de leerstoel
leerstoeltot
toteen
eenpermanente
permanenteinstelling
instellinggeworden
gewordenis.is.
Queen Wilhelmina
-

,

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Niet
Niet mag
mag worden
worden vergeten
vergetende
dehartelijke
hartelijke ontvangst
ontvangstwelke
welkehier
hiertetelande
landetetebeurt
beurtviel
vielaan
aan
Nederlandschegeleerden,
geleerden,van
vanwie
wieslechts
slechts
moge
worden
genoemd
Prof.
LORENTZ,
vele Nederlandsche
moge
worden
genoemd
Prof.
Dr.Dr.
H. H.
LORENTZ,
KAPTEYN, „the
"thefamous
famousastronomer",
astronomer",
J. HAMBURGER,W.
W.MARTIN,
MARTIN,Dr.
Dr.LOTZY
LOTzyen
J. C.C.KAPTEYN,
H. H.
J. HAMBURGER,
en
J. VAN
VAN DER
DER HOEVE.
HOEVE.
J.
Nederlandsche Kamer
Kamer van
van Koophandel
Koophandel te
te New-York,
New-York, in
in 1903
1903opgericht,
opgericht, leed
leed een
een
De Nederlandsche
werd sedert
sedert opgeheven.
opgeheven.
kwijnend bestaan
bestaan en werd
kwijnend
1919 kwamen
kwamen in
in de
deHollandsche
HollandscheClub
Clubalhier
alhiereen
een
dertigtal
vertegenwoordigersbij
bij
In 1919
dertigtal
vertegenwoordigers
elkander
van
Nederlandsche
huizen,
die
tot
wederoprichting
van
de
Kamer
van
Koophandel
elkander van Nederlandsche huizen, die tot wederoprichting van de Kamer van Koophandel
besloten.
Thans evenwel
evenwel was
was de
de opzet
opzet eenigszins
eenigszins anders.
anders. Tot
Tot leden
leden van
van het
hetBestuur
Bestuurwerden
werden
Thans
Nederlanders,deels
deelsAmerikanen,
Amerikanen,zoodat
zoodatdede
Kamer
internationaal
karakter
gekozen deels Nederlanders,
Kamer
eeneen
internationaal
karakter
verkreeg. Later
Kamer op zich
zich de
deuitgave
uitgave van
vaneen
eenuitstekend
uitstekendmaandblad
maandblad „Holland
"Holland
verkreeg.
Later nam
nam de
de Kamer
Her Colonies"
Colonies"en
envan
vaneconomische
economischebulletins
bulletinsdie
dietweemaandelijks
tweemaandelijks verschijnen.
verschijnen. De
De tegentegenand Her
voorzitter van
van de
de Kamer
Kamervan
vanKoophandel
Koophandelis is
Mr.
WM.
C. REDFIELD, den
denvroegeren
vroegeren
woordige voorzitter
Mr.
WM.
C. REDFIELD,
van Handel;
Handel; zij
zij isis een
eenbloeiend
bloeiendinstituut
instituutgeworden
gewordenmet
metkantoren
kantorenininhet
hetConsulaatConsulaatMinister van
Generaal.
jaar werd
werd opgericht
opgericht de Netherlands-America
Netherlands-AmericaFoundation
Foundationonder
ondervoorzitterschap
voorzitterschap
Verleden jaar
Mr.EDWARD
EDWARD BOK,
te Philadelphia,
Philadelphia,Hollander
Hollandervan
vangeboorte,
geboorte,
van Mr.
BOK,een
een invloedrijken
invloedrijken uitgever
uitgever te
het bekende
bekendeboek
boek„The
"TheAmericanization
AmericanÏ2:ationofof
EDWARD BOK".
BOK". Het initiatief ging
ging uit
uit
auteur van het
EDWARD
de Hollanders
Hollanders inindedeKamer
Kamer
van
Koophandel
HAMILTONHOLT.
HOLT.
van de
van
Koophandel
en en
vanvan
denden
heerheer
HAMILTON
Foundation telt nog
nog wel
wel niet
niet vele
vele leden,
leden,doch
dochkan
kanbogen
bogenop
opuitstekende
uitstekendenamen
namen
De Foundation
haar ondersteunen.
ondersteunen.Tijdens
Tijdenshet
het
verblijf
van
Minister
KARNEBEEK hier
hiertetelande
landebood
bood
welke haar
verblijf
van
Minister
vanvan
KARNEBEEK
Foundation Zijner
ZijnerExcellentie
Excellentieenen
Mevrouw
VAN
KARNEBEEK een diner
diner aan,
aan,waar
waarde
de
de Foundation
Mevrouw
VAN
KARNEBEEK
voornaamste
New-Yorkers van
van Hollandsche
Hollandsche afkomst
afkomst niet ontbraken.
ontbraken. Deze instellingen
instellingen met
met
voornaamste New-Yorkers
vele andere,
andere, als
als de
deHolland
HollandSociety,
Society,dedeSt.St.
NicholasClub
ClubenendedeSt.
St.Nicholas
NicholasSociety,
Society,de
de
vele
Nicholas
Daughters
Holland Dames,
Dames, vinden
vinden telkens
telkens weer gelegenheid
gelegenheid om de
de banden
banden te
te versterken
versterken
Daughters of Holland
Nederlandersen
enAmerikanen
Amerikanenen
enmeerderen
meerderenervan
ervanzullen
zullenditdit
jaar
officieelzijn
zijnververtusschen de Nederlanders
jaar
officieel
tegenwoordigd bij
de Koningin.
Koningin.
tegenwoordigd
bij het
het Jubileumfeest
Jubileumfeestvan
van H.
H. M. de
De steun
steun van
van RegeeringsRegeerings-en
enparticuliere
particuliere zijde gegeven
aan de officieele Nederlandsche
gegeven aan
Nederlandsche
vertegenwoordigers
Vereenigingen in Nederland
Nederland geves(igd,
gevestigd,die
die
vertegenwoordigersalhier,
alhier,de
de medewerking
medewerking van
van Vereenigingen
hetzelfde doel
doel nastreven,
nastreven, bleken
bleken bij
bij herhaling
herhaling waardevolle
waardevolle elementen
elementen tetezijn
zijnbij
bijde
de bevestiging
dier banden van wederzijdschen
wederzijdschen eerbied
eerbied en
en vriendschap,
welke telkens
telkensweer
weerworden
wordenversterkt.
versterkt.
vriendschap, welke

685

DE
BANDEN TUSSCHEN
TUSSCHEN NEDERLAND
NEDERLAND EN
EN ZUID-AFRIKA
ZUID-AFRIKA
DE BANDEN
(1898-1923)
I 923)
(I898DOOR

Professor Dr.
Dr. J.
J. W.
Professor
W. PONT,
PONT, Hoogleeraar
de Rijks-Universiteit
Rijks-UniversiteitteteUtrecht.
Utrecht.
Hoogleeraar aan
aan de

E
E

eeneen
paar
bladzijden
te tebeschrijven
en kwart
kwart eeuw
eeuwgeschiedenis
geschiedenisinin
paa~
~ladzijden
bes~hrijv~nisisaltoos
altoosonmogelijk,
on.mogelijk,
hoeveel
meer, wanneer
wanneer het
heteen
eenzóó
zoo
bewogengeschiedenis
geschiedemsgeldt
geldtals
als die
dIe van
van de
de
hoeveel te meer,
bewogen
tllSschen
Nederland en Zuid-Afrika
de laatste
laatste vijf
vijfen
entwintig
twintigjaar.
jaar.
verhouding
Zuid-Afrika in de
verhouding tusschen
tusschen Nederland
In
1889 bestond
bestonderernog
nog
Zuid-Afrikaansche
republiekeneneen
eenonafhankelijken
onafhankelijken
In 1889
eeneen
Zuid-Afrikaansche
republiek
Oranje
dan de
de Kaapkolonie
Kaapkolonie en
en Natal,
Natal, krachtige
krachtige banden
banden hadden
hadden met
met
OranjeVrijstaat,
Vrijstaat,die,
die, meer
meer dan
Nederland. Toen
Nederland.
Toen werkte
werkte
gelsch,
de taal
taal der
der school.
school.
gelsch, de
Staats- president, M.
M. T.
T.STEYN.
STEYN.
In
1923 bestaan
bestaan er
er
in
Transvaal de
NederStaats-president,
in Transvaal
de NederIn 1923
landsch-Zuid-Afrikaansche
geen republieken meer met
met
Spoorwegmaatschappij met
met
een Hollandsch
Hollandsch karakter,
karakter, is
is
haar zoo
zoo goed
uitsluide
Z.-Afr. SpoorSpoorals uitsluihaar
goed als
de Nederl. Z.-Afr.
tend
Nederlandsche perperwegmaatschappij
verdwetend Nederlandsche
wegmaatschappij verdwesoneel; toen vonden
vonden tal
tal van
van
nen
en hebben
hebben NederlanNederlannen en
Nederlandsche
er
geen
bevoorrechte
Nederlandsche onderwijders
onderwijders er geen bevoorrechte
zers daar
geheel
zers
daar een
een plaats
plaats en
en 'n
'n
meer, maar is
positie meer,
is geheel
veel belovende
van
veel
belovende toekomst;
toekomst;
Z.-Afrika,
Unie van
Z.-Afrika, als
als "de
„de Unie
toen trokken
trokken verscheidene
verscheidene
Zuid-Afrika",
geZuid-Afrika", een
een deel geHollanders
worden van
het Britsche
Britsche
jonge begaafde
begaafde Hollanders
jonge
worden
van het
er
heen om
om zich
zich aan
aan dit
dit
wereldrijk. Wel
het
er heen
wereldrijk.
Wel heeft het
jonge
volk te
jonge volk
te wijden;
wijden; toen
toen
een dominium-status,
welks
dominium-status, welks
was
was de
deNederlandsche,
Nederlandsche,
wezen tot
tot nu
nu toe
toe niet
niet isis
wezen
hoog-Hollandsche,
taal er
er
omschreven,
het in
in
hoog-Hollandsche, taal
omschreven,en
en is
is het
de
voertuig
van
veler
ge~
menig opzicht
zelfstandig,
de voertuig van veler gemenig
opzicht zelfstandig,
. .I~.
LAI,
dachten en
niet alleen
alleen
l../......
maar het Engelsche
Engelsche wezen
wezen
'-./--.
dachten
en niet
maar
naast, maar
boven het EnEnpredomineert. De banden
banden
naast,
maar boven
predomineert.
van 1889
1 889 zijn
ûjn verbroken,
ze zijn
zijn anders
anders geworden
geworden en
en bijna
bijna uitsluitend
uitsluitend van
van
zijn
verbroken, of liever:
liever: ze
cultureelen aard.
aard.
met de
beiderepublieken
republiekeneindigde,
eindigde,
Boerenoorlog, die
die met
destaatkundige
staatkundige vernietiging
vernietigingder
derbeide
De Boerenoorlog,
noodlottig~ gevolgen
gevolgen hebben
hebbengehad,
gehad,hij
hijheeft
heefthet
hetzelfbewustzijn
zelfbewustzijnder
der
moge Staatkundig zeer noodlottigs
geweld
Afrikaners gewekt. zedelijke
Zedelijkegoederen
goederenworden,
worden,wanneer
wanneerzeze echt zijn, door geweld
Hollandsche Afrikaners
vernietigd, maar
maar versterkt.
versterkt. Voorspoed
Voorspoed verslapt,
wijze, waarop
waarop de
de overovernooit vernietigd,
verslapt, druk
druk staalt.
staalt. De wijze,
wektein in
Vrijstaateen
winnaar optrad
optrad en
entrachtte
trachttehet
hetland
landteteverengelschen,
verengelschen,wekte
Transvaal
den
een
winnaar
Transvaal
enen
den
Vrijstaat
krachtige reactie,
van hier
hier uit
uitopopwettige
wettigewijze
wijze
werd
gesteund;Hollandsche
Hollandschescholen
scholen
krachtige
reactie, die
die van
werd
gesteund;
werden in stand
stand gehouden
gehouden of
of gesticht
gesticht - de Oosteindschool
Oosteindschool in
in Pretoria
Pretoria neemt
neemtonder
onderhaar
haar
werden
een
een eerste
eerste plaats
plaats in
in - en zij
behoudendeen
zij werkten
werkten jaren
jaren lang
lang als
als een
een taaie,
taaie, remmende,
remmende,behoudende
en
opheffende kracht.
kracht.
Daarnaast nam
het recht
Daarnaast
nam de
de beweging
beweging voor
voor het behoud
behoud en het
recht van
van eigen
eigentaal
taaliningeheel
geheel
Z.-Afrika toe. Zooals
Zooals de jonge
jonge eik,
eik, die
die van
vanhier
hiernaar
naarZ.-Afrika
Z.-Afrika isisovergeplant,
overgeplant, daar
daar een ietietZ.-Afrika

cr.
cry-
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gewijzigd karakter
karakter heeft,
heeft, zijn
zijn hout
houtererminder
minderhard
hard en
enzijn
zijn vrucht
vrucht er
er grooter
grooter is,
is, zoo
zoo heeft
heeft
wat gewijzigd
taal van de afstammelingen
afstammelingen van
van den
den ouden
ouden Hollandschen
Hollandschenkolonist,
kolonist,die
diegedurende
gedurendeeen
eengroote
groote
de taal
halve eeuw
eeuw weinig
weiniggemeenschap
gemeenschap met
met Nederland
Nederland hebben
hebben gehad
gehad en
en zich
zichuitsluitend
uitsluitend hebben
hebben
halve
vaschillendeinvloeden
invloedeneen
eeneigen
eigenkarakter
karakter
gevoed met
methun
hunHollandschen
HollandschenStatenbijbel,
Statenbijbel,door
doorverschillende
en eigen
eigen ontwikkeling
ontwikkeling gekregen.
gekregen. Die
Dietaal
taalwerd
werdinin1889
1889nog
nogweiniggeacht.Maardatveranderde
weinig geacht. Maar dat veranderde
na 1902.
1902. Het
Hetwoord
woordvan
vanden
denhoog
hoog
vereerdenstaatspresident
staatspresidentvan
vanden
denOranje
OranjeVrijstaat
Vrijstaat M.
M.T.
T.
vereerden
STEYN: "de
overwinnaar in
in den
denmond
mondvandenoverwonneneisslaventaal",werkte,
STEYN:
„de taal
taal van den overwinnaar
van den overwonnene is slaventaal", werkte,
naast andere
andere factoren,
factoren, electriseerend.
electriseerend. Krachtig
Krachtig breidde
breidde de
deAfrikaansche
Afrikaanschetaalbeweging
taalbeweging zich
zich
naast
inJonge mannen,
mannen, die in
in Nederland
Nederland hadden
hadden gestudeerd
gestudeerd en
en gekomen
gekomen waren
waren onder
onder den
den inuit. Jonge

Hr. Ms.
1\'13. pantserdekschip
pantserdekschip Gelderland.
Gelderland.

vloed van
van de eigen
eigen Nederlandsche
Nederlandsche cultuur,
cultuur, versterkten
versterkten haar.
haar. De beteekenis
beteekenis van
van de
de cultuurcultuurvloed
waarde
volkstaal drong
drong door.
door.
waarde van
van eigen volkstaal
gistin"g in
in Z.Afrika
Z.Afrika zelf
zelf een
een onbloedige
onbloedigemaar
maar
Natuurlijk ontstond
dezen tijd
tijd van
van gisting
Natuurlijk
ontstond in
in dezen
heftige
strijd
tusschen
het
Hooghollandsch,
het
Afrikaansch
van
de
eigenlijke
Boerenheftige strijd tusschen het Hooghollandsch, het Afrikaansch van de eigenlijke Boerenbevolking en
en het
hetKaapschhollandsch
Kaapschhollandsch der
derkerk,
kerk,maar
maarhet
hetAfrikaansch
Afrikaansch heeft
heeft de
deoverwinning
overwinning
bevolking
al zal
zal het
hetzich
ûchalleen
alleendan
dánkunnen
kunnenontwikkelen,
ontwikkelen,
wanneerhet
hetgestoeld
gestoeld
blijftopopden
denouden
ouden
behaald, al
wanneer
blijft
wortel en
daaruit zijn levenssappen
levenssappen put.
put.
wortel
en daaruit
cultuurband van
van niet
niet te
te onderschatten
onderschatten beteekenis,
beteekenis, isis - wat er verder ook
Door dezen cultuurband
jaar bevestigd.
ons
zij veranderd
veranderd - de
de band
band met
met Nederland
Nederland in
inde
delaatste
laatste 25 jaar
bevestigd. Want,
Want, leeft ons
volk mede
mede met
methet
hetvolk
volkvan
vanZ.-Afrika,
Z.-Afrika,
zooals
telkens
blijkt,
wanneerrampen
rampendedevroegere
vroegere
volk
zooals
telkens
blijkt,
wanneer
volksplanting teisteren,
volk van
van Zuid-Afrika
Zuid-Afrika leeft mede
mede met
met het
hetoude
oudeNederland.
Nederland.
volksplanting
teisteren, ook
ook het volk
Dat blijkt
blijkt niet
nietalleen
alleeninindede
waardeeringvan
vanwat
watonze
onzeKoningin
Koninginheeft
heeftgedaan,
gedaan,toen
toen
waardeering
Zij
"de Gelderland"
Gelderland" aanbood
aanbood aan
aan den
den door
door de
desmart
smartover
overzijn
zijnvolk
volkgebogen
gebogenStaatspresident:
Staatspresident:
Zij „de
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welke waardeering
waardeeringin
in meer
meer dan één
S. P.
P. J.J.KRUGER,
KRUGER, welke
één stuk
stukZ.-Afrikaansche
Z.-Mrikaansche litteratuur
litteratuur isistete
vinden en die
vinden
die A.
A. D.
D.KEET
KEET deed zeggen:
zeggen:
WILHELMINA,
WILHELMINA,koningin
koningin
KRUGER.
Staatspresident S.
S.P.P.J. J.
Kf<.UGER.
Kl\UGER.
Van
Nederlande
Van die Nederlande
Tusschen
en Afrika
Afrika
Tusschen U en
Loop daar teere
teere bande.
bande.

KRUGER,
Gij
KRUGER,onse
onseheld
held het
het Gij
Ontvang
Ontvang met ope arme
Hij,
balling moeg
moeg gestrij
gestrij
Hij, die balling
Vond
bij
U
erbarmen
Vond
U erbarmen
Vir uw moed en vir Uw trou
trou
Vir Uw offerande
offerande
Reik
Suid-Mrika U nou
nou
Reik Suid-Afrika
......
Dankend
Dankendbeide
beidehande
hande....
.... "
Dat openbaarde
openbaarde zich
zich niet
nietalleen
alleenininde
dekreet
kreet
van verontrusting en verontwaardiging, die luide
luide werd
werd
dat Engeland
enAmerika
gehoord, toen
toen bekend
bekend werd,
werd, dat
Engelanden
Amerika
tijdens den oorlog beslag hadden gelegd op
op onze vloot;
vloot;
dat
werd
niet
alleen
gezien
in
die
zoo
hartelijk
dat werd niet alleen gezien in die zoo hartelijk
gemeende zending van mielies,
mielies, de
de vrucht
vrucht van
van Afrika's
Mrika's
bodem, voor het
het hongerende
hongerende volk
volk van
van Nederland;
Nederland;
dat komt
komt nog
nogtot
totuiting
uitingininde
debedehuizen
bedehuizen van
van
dat
menige
Hollandsche
kerk,
waar
het
gebed
voor
de
menige Hollandsche kerk, waar het gebed voor de
Koningin
op tetemerken
merken in
in
Koningin wordt
wordt gehoord,
gehoord,en
en is
is op
menige woning,
woning, waar
waar een
een beeltenis
beeltenis van
van Neerlands
Neerlands
menige
Koningin is te vinden.
vinden.
Koningin
Een
jong
Mrikaner, die
diehier
hierpromoveerde,
promoveerde,
Een jong Afrikaner,
"Ten
eindIgt
de voorrede
voorrede van
van zijn
zijn dissertatie
dissertatie aldus:
aldus: „Ten
eindigt de
/;)
/ ~
aan Haar,
/~.
slotte mijn hulde aan
Haar, die
die geëerbiedigde Koningin
Koningin
.••.
/__
der Nederlanden
Nederlanden ....
Alseen
eenwaardige
waardigeafstammeling
afstammeling
der
.... Als
van den
den grooten
grooten Zwijger,
Zwijger, die
die zich
zichdurfde
durfdeverzetten
verzetten
van
tegen vreemde
vreemde overheersching
overheersching en
en verdrukking
verdrukking van
van
tegen
~ijn volk,
volk,blijft
blijftzijzijgeëerd
geëerdenengeliefd
geliefddiep
diep
hart
van
elken
warenenenvrijheidslievenden
vrijheidslievenden
zijn
in in
hethet
hart
van
elken
waren
Mrikaner" . Deze
Mrikaner".
woorden geven
geven weer
weerwat
waterer
leeftinin
een
grootdeel
deelvan
vanhet
hetHollandschHollandschAfrikaner".
Deze woorden
leeft
een
groot
Mrikaansche volk
Afrika's zuidpunt,
tot Haar
Haar opziet
opzietenenHaar
Haar
ookditdit
jaarzal
zal
Afrikaansche
volk aan
aan Afrika's
zuidpunt, dat
dat tot
ook
jaar
als het
hetgeëerde
geëerdeen
en
huldigen, niet alleen
alleen als
als Koningin
Koningin van
van den
denStaat
Staatder
derNederlanden,
Nederlanden,maar
maar als
huldigen,
geliefde hoofd
hoofd van
van den
den groot-Nederlandschen
groot-Nederlandschen stam.
stam.
banden tusschen
tusschen Nederland
Nederlanden
enZuid-Afrika
Zuid-Mrikazijn
zijnininden
denloop
loopvan
vandeze
deze2525jaar
jaargewijgewijDe banden
zigd, maar
maar zij
zij zijn
zijnerernog
nog en zij zullen
zullen krachtiger
krachtiger worden
worden als
als ook
ookde
deeconomische
economischebanden
banden
toenemen. Wan
dan zal
Wantt dan
zal er
er niet
niet alleen
alleen een
een cultuurcultuur-maar
maar ook
ook een
een belangen-eenheid
belangen-eenheidzijn,
zijn,die
die
beide volken
volken aan
aan elkander
elkander verbindt.
verbindt.
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HOOFDSTUK X.
VERKEERSWEZEN.

POSTERIJEN, TELEG
TELEGRAFIE,
RADIOTELEGRAFIE, TELEFONIE,
RAFIE, RADIOTELEGRAFIE,
RADIOTELEFONIE, POSTCHEQUEPOSTCHEQUE- EN GIRODIENST.
RADIOTELEFONIE,
GIRODIENST.
SAMENGEBRACHT
TOEZICHT VAN
VAN
SAMENGEBRACHT ONDER TOEZICHT

MR.
VAN ROIJEN,
ROljEN, Algemeen
Secretaris der
derPosterijen
PosterijenenenTelegrofte.
Telegrafie.
MR. J.
J. F. VAN
Algemeen Secretaris

H
H

et is een goede
goede en
engaarne
gaarne ter
ter hand
hand genomen
genomen opgaaf,
opgaaf, om
om in dit
ditGedenkboek
Gedenkboekeen
eenoverzicht
overzicht
te
geven van
van de
deontwikkeling
ontwikkeling der
derininden
dentitel
titelvan
vandit
ditopstel
opstelgenoemde
genoemdeStaatsdiensten,
Staatsdiensten,
te geven
omdat
deze, zooals
zooals uit
uit wat
watvolgt
volgtblijken
blijkenzal,
zal,gedurende
gedurendededekwarteeuw
kwarteeuw van
van Harer
Harer
omdat deze,
Majesteits
zegenrijke regeering
regeering door
door krachtigen
krachtigen groei
hebben gekenmerkt.
gekenmerkt. Des
Des tete
Majesteits zegenrijke
groei zich
zich hebben
meer
een verheugend
verheugend feit,
feit, omdat
omdat het
het hier
hier betreft
betreft Staatsbemoeiing
Staatsbemoeiing in zaken
zaken van
vanoverovermeer is dit een
wegend
we gend belang
belang voor het geheele
geheele volk,
volk,in
inzooverre
zooverre het
hetdoel
doeldaarbij
daarbij geen
geen ander
ander is,
is, dan
dan met
me(waarwaarborg van betrouwbaarheid
betrouwbaarheid en met
met bestreving
bestrevingvan
vandedegrootste
grootstesnelheid,
snelheid,die
dieelk
elkverkeersmiddel
verkeersmiddel
naar
aard mogelijk
mogelijk stelt,
stelt, over
overkleineren
kleineren of
ofgrooteren
grooteren afstand
afstand uitwisseling
uitwisselingvan
vangedachten
gedachten
naar zijn aard
tot stand
stand te
te brengen.
brengen. Daarenboven
Daarenboven isisbinnen
binnendie
diebemoeiing
bemoeiing ook
ook betrokken
betrokken de
de zorg
zorgvoor
voor
verschillende
andere diensten
diensten van
van algemeen
algemeennut,
nut,zooals
zooals den
denpakketpost-,
pakketpost-, den
denpostwisselpostwissel-enen
verschillende andere
quitantiedienst,
uitbreidenden postchequepostcheque-en
engirodienst.
girodienst.
quitantiedienst, en sedert een vijftal jaren den
den snel
snel zich
zich uitbreidenden
Zoo ligt
ligt dan
dan binnen
binnen deze
dezeveel-omvattende
veel-omvattende taak,
taak, die
die de
deStaat
Staatop
opzich
zichheeft
heeftgenomen,
genomen,
het belang
belang besloten van alle
alle ingezetenen
ingezetenen des
des Rijks,
Rijks, individueel
individueel en
en tetezamen.
zamen.
Thans
van elk der
der diensten,
diensten, in
in den
den titel
titel vermeld,
vermeld, een
eenkort
kort overzicht.
overzicht.
Thans volge
volge van
Posterijen.
Posterijen.
Zoowel de eigenlijke
eigenlijke postdienst
postdienst - het vervoer van brieven,
brieven, gedrukte
gedrukte stukken,
stukken, nieuwsnieuwsbladen en
monsters -— als
postwisseldienst,invordering
invorderingvan
vangelden
gelden
bladen
en monsters
als de
de bijkomende
bijkomendediensten
diensten- postwisseldienst,
op quitantiën
quitantiën en wissels,
wissels, pakketpost,
hebbenzich
zich
gekenmerktdoor
dooreen
eengestadige
gestadige en
en
pakketpost,enz.
enz,- hebben
gekenmerkt
snelle uitbreiding.
uitbreiding. Zoo bedroeg het
binnenlandschen dienst
diensten
enininhet
hetinternationaal
internationaal
het totaal
totaal in
in den binnenlandschen
verkeer
verzonden stukken
stukken in 1898
v.::rkeer verzonden
18g8 rond
rond 261
261 millioen,
millioen, in 1921
I921 rond 753 millioen.
millioen. Werden
Werden in
in
1898
een totaal
totaal bedrag
bedragvan
vanbijna
bijna ff 49
1898 verzonden
verzonden 3-400.000
3.400.000 binnenlandsche
binnenlandsche postwissels
postwissels tot
tot een
millioen, deze
deze getallen
getallen stegen
stegen over
over 1921
ruim 7 millioen wissels ten
ten bedrage
bedrage van
van meer
meer
millioen,
1921 tot ruim
dan ff 163
Deze stijging
stijging zou
zounog
nogaanmerkelijk
aanmerkelijk hooger
hooger geweest
geweest zijn,
zijn, ware
ware het
hetniet,
niet,
163 millioen. Deze
in 1918
I918de
dePostchequePostcheque-en
engirodienst
girodienstwas
wasingevoerd,
ingevoerd,die
diein
insteeds
steedswassende
wassendemate
mate het
hetgeldgelddat in
vc:rkeer overneemt.
groote vlucht,
deze dienst
dienst sedert
sedert den
den korten
korten tijd
tijd van
van zijn
zijn bestaan
bestaan
verkeer
overneemt. De
De groote
vlucht, die deze
heeft genomen,
genomen, zal
zal hierna
hierna in het
het licht
lichtworden
wordengesteld.
gesteld.Ook
Ookhethet
pakketpostverkeerbreidde
breidde
heeft
pakketpostverkeer
bijzonder uit. In
zich bijzonder
In 1898
1898 werden
werden in
inhet
hetbinnenland
binnenlandbijna
bijna 44millioen
millioenpakketten
pakketten verzonden,
verzonden,
in 1921
192I rond
rond 81/
81/ 44 millioen.
millioen. Hierbij
Hierbij valt
valt op
op tetemerken,
merken, dat
datdit
ditverkeer
verkeergedurende
gedurende de
dejaren
jaren
1917 tfm
t/m 1919
een abnormale
abnormalestijging
stijgingvertoonde
vertoonde- inin1919
1917
1919 een
1919werden
werdenruim
ruim1313millioen
millioenpakketten
pakketten
het binnenlandsch
binnenlandsch verkeer
voornamelijkals
alsgevolg
gevolgvan
vande
deomstandigheid,
omstandigheid, dat
dat
in het
verkeerbezorgd
bezorgd-,
, voornamelijk
pakketten door het Rijk
Rijk geheven vracht
tarieven van
van
de destijds voor de pakketten
vracht veel
veel lager
lager was
was dan
dan de
de tarieven
andere vervoerondernemingen.
vervoerondernemingen. Deze waren
waren in
in genoemde
genoemdejaren
jarenmeerendeels
meerendeelsreeds
reedstot
tottariefstariefsandere
verhooging
overgegaan, waartoe
waartoe het
het Rijk
Rijk in
in het
verhooging overgegaan,
het laatst
laatst van
van 1919
I919noodgedwongen
noodgedwongen ook
ookmoest
moest
Hierdoor isishet
hetpakketpostverkeer
pakketpostverkeerweder
wederininnormale
normalestijgende
stijgendebaan
baanteruggevoerd.
teruggevoerd.
besluiten. Hierdoor
Behalve aan
aan de door de postadministratie
postadministratiein
in het
het belang
belangvan
van den
den dienst
dienstgetroffen
getroffenmaatregelen
maatregelen
Behalve
de vlucht,
vlucht, die
diede
deeigenlijke
eigenlijkeposterijen
posterijen en
ende
debijkomende
bijkomendediensten
dienstengedurende
gedurendedeze
deze2525jaren
jaren
is de
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hebben genomen,
genomen, ongetwijfeld
ongetwijfeld te
den bloei
bloei van
van handel
handelen
ennijverheid,
nijverheid,zoomede
zoomede
aan den
te danken aan
aan den economischen
economischen groei
groei en
en den
denvooruitgang
vooruitganginingeestelijke
geestelijke ontwikkeling
ontwikkeling van
van het
hetNederNederlandsche volk.
landsche
volk. De ondervinding
ondervinding leert,
leert, dat
dattoenemende
toenemendebeschaving,
beschaving,waardoor
waardoor de
debehoefte
behoefte
van gedachten stijgt, zich steeds in het
aan uitwisseling van
het postverkeer
postver~eer afspiegelt.
afspiegelt. De
De loop
loopvan
van het
het
postverkeer hier te lande
lande wijst,
wijst, zooals
zooals uit
uithet
hetvoorafgaande
voorafgaande blijkt,
blijkt,een
eenverblijdende
verblijdendestijging
stijging
postverkeer
aan van het
het ontwikkelingspeil
ontwikkelingspeil der
der natie.
natie.
aanleg van talrijke nieuwe spoor- en tramwegen, uitbreiding van
van het
het verkeer
verkeer
Door den aanleg
op de bestaande
bestaande lijnen,
lijnen, inrichting
inrichting van
van nieuwe
nieuwe verkeersmiddelen,
verkeersmiddelen, enz.
enz.isishet
hetmogelijk
mogelijkgeweest
geweest
belangrijke verbeteringen
verbeteringenin
intetevoeren
voerenen
eneen
eenvlugge
vlugge overbrenging
overbrengingvan
vande
degeschreven
geschrevengedachten,
gedachten,
ook naar de meest afgelegen
afgelegen kleine
kleine plaatsen, in het
het belang
belang van
van handel
handel en
enparticulieren,
particulieren,teteververnacht-posttreinen, het
hetin
ingebruik
gebruiknemen
nemenvan
vanautomobielen,
automobielen,vervoer
vervoer
zekeren. De invoering van nacht-posttreinen,
van het
het bestellend
bestellend personeel
personeel in
in de
de groote
groote steden,
steden,en
envele
veleandere
anderesoortgelijke
soortgelijke maatmaatper tram van
toe medegewerkt
medegewerkt den
den dienst
dienstmeer
meeraan
aanzijn
zijndoel,
doel,dat
datisiseen
eenvlugge
vluggeenenzekere
zekere
regelen hebben er toe
overbrenging
poststukken, te
doen beantwoorden.
beantwoorden. Belangrijke
Belangrijke bespoediging
bespoediging in
uitoverbrenging der
der poststukken,
te doen
in de uitwisseling
de opening
opening der
derluchtdiensten
luchtdiensteninin
wisseling van
van correspondentie
correspondentie met
met naburige
naburige staten
staten is
is door de
1920
nog meer
meer doen
doen gelden,
gelden,
192o mogelijk
mogelijk gemaakt.
gemaakt. De
De beteekenis
beteekenis van
van dit luchtvervoer zal zich nog
indien door
door instelling
instelling van
van aansluitende
aansluitende diensten,
in het
hetbuitenland,
buitenland,onafgebroken
onafgebroken
diensten, hier
hier en in
verkeer per
overkomst
verkeer
per vliegtuig
vliegtuigover
overgroote
grooteafstanden
afstandenisisverkregen.
verkregen.Maar
Maarreeds
reeds nu
nu isis dedeoverkomst
van
brief uit
uit Nederland
Nederland naar
naarMarokko
Marokkoinintwee
tweeetmalen
etmalenverzekerd,
verzekerd,en
enwel
welper
pervliegtuig
vliegtuig
van een brief
naar
Parijs, van
van daar per
per trein
trein naar
naar Toulouse
Toulouse en
en van
van Toulouse
Toulouse per
per vliegtuig
vliegtuig naar
naar Rabat
Rabat of
of
naar Parijs,
Casablanca.
Ten behoeve van de plattelandbewoners werd de gelegenheid
gelegenheid tot
tot verzending
verzendingvan
van stukken
stukken
bestellingen aanmerkelijk
aanmerkelijk uitgebreid;
uitgebreid; veel
veel nieuwe
nieuwe postpost-en
enhulppostkantoren
hulppostkantorenwerden
werden
en van de bestellingen
waren er in ons
ons land
land 1264 postkantoren, in 1921
steeg
aantal
1650.
opgericht. In 1898 waren
steeg
dit
aantal
tot
165o.
1921
In denzelfden
denzelfden tijd
tijd vermeerderde
vermeerderde het
het aantal
aantal bijkantoren
bijkantoren in
in de
degroote
groote steden
stedenvan
van 39 tot 79.
Het postpakketten-verkeer
postpakketten-verkeer blijkt in een
een bestaande
bestaande behoefte
behoefte te
te voorzien
voorzien en
en wordt
wordtdoor
door
gewaardeerd. Niet
Niet weinig
weinig draagt
draagt tot
totdit
ditsucces
succesbij
bij de
deomstandigheid,
omstandigheid,
de gebruikers steeds meer gewaardeerd.
dat zelfs aan de meest
meest afgelegen
afgelegen woningen ten minste
minste één
één maal
maal per
perdag
dagpostpakketten
postpakkettenkunnen
kunnen
gerieve van
van de
de bewoners
bewoners van
van het
hetplatteland,
platteland,die
dieanders
andersgenoodzaakt
genoodzaakt
worden bezorgd, zeer ten gerieve
gevallen de
steden betrokken
betrokken goederen
goederen af
af te
te halen.
halen.De
Depostpostzouden zijn in veel gevallen
de door hen uit de steden
administratie heeft
beijverd om
om den pakketdienst
pakketdienst aan zijn
zijn bestemming
bestemming te
te doen
doen
administratie
heeft steeds
steeds zich
zich beijverd
beantwoorden,
in 1917 den maximum-inhoud
maximum-inhoud der pakketten
pakketten van
van 25 tot 45 d.M3.
beantwoorden, o.a.
o.a. door in
d.M3
te verhoogen, waardoor
waardoor verschillende voorwerpen,
voorwerpen, die vroeger
vroeger te
te groot
grootwaren,
waren,thans
thansals
alspostpostpakket
worden verzonden.
verzonden.
pakket kunnen worden
De Regeering
Regeering heeft
heeft voor
voor haar
haar tariefspolitiek
tariefspolitiek het
het beginsel
beginsel gehuldigd,
gehuldigd, dat
dat door
doorlage
lage
De
uitbreiding van
van het
het verkeer,
verkeer, binnen
binnen de
de grenzen,
grenzen, die
die de
debehoefte
behoefte stelt,
stelt,moet
moetworden
worden
porten de uitbreiding
bevorderd. Hiermede
Hiermede werd het
het algemeen
algemeen belang
belang gediend,
gediend, en
en de
debedrijfsuitkomsten
bedrijfsuitkomsten werden
werden
bevorderd.
gunstig door beïnvloed.
beïnvloed. De steeds
steeds minderende
minderende koopkracht
koopkracht van
van het
het geld
geld in
inde
delaatste
laatste
er tevens gunstig
echter oorzaak
oorzaak geweest,
geweest, dat
datin
in 1916 een zeer matige en in 1919 en 1921 meer ingrijpende
jaren is echter
port-verhoogingen moesten
einde het
hetverbroken
verbrokenevenwicht
evenwichttusschen
tusschen
port-verhoogingen
moesten worden
worden ingevoerd,
ingevoerd, ten einde
ontvangsten
uitgaven van
van het
hetpostbedrijf
postbedrijfzooveel
zooveel mogelijk
mogelijk te
te herstellen.
herstellen.Hoewel
Hoeweldie
dieververontvangsten en uitgaven
hoogingen, zooals
prijsstijging, begrijpelijk
uitgelokt, valt te
te erkennen,
erkennen,
hoogingen,
zooals elke
elke prijsstijging,
begrijpelijk critiek
critiek hebben
hebben uitgelokt,
dat zij de
devermindering
verminderingininkoopkracht
koopkrachtvan
vanhet
hetgeld
geldniet
niethebben
hebbenoverschreden,
overschreden,enendat
datdedefinanfinan.
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cieele toestand des
cieele
des Rijks
Rijks niet
nietkan
kangedoogen
gedoogenbij
bijvoortduring
voortduringbelangrijke
belangrijke tekorten
tekorten op de
de exploiexploitatierekening
postbedrijf zonder
meer uit
uit andere
andere Rijksinkomsten
Rijksinkomsten te dekken.
dekken. Het
Het
tatierekeningvan
van het
het postbedrijf
zonder meer
spreekt
dat de
de administratie
administratie steeds
steeds aan
aan de
debepaling
bepalingder
dertarieven
tarievenvollen
vollenaandacht
aandacht
spreekt van
van zelf, dat
schenkt,
z;ij deze
deze zal
zal verlagen,
verlagen, zoodra
zoodra de
de omstandigheden
omstandigheden dat
dat mogelijk
mogelijk maken.
maken.
schenkt, en
en dat zij
Onder
talrijke maatregelen
gebruikers van den postdienst
postdienst verdienen
verdienen
Onder de
de talrijke
maatregelen ten
ten gerieve
gerieve der gebruikers
nog
vermelding de uitbreiding
uitbreiding van
van de
de gelegenheid,
gelegenheid, om
ompostzendingen
postzendingen bij
bijabonnement
abonnement tete
nog vermelding
frankeeren
datisisdoor
doorbetaling
betaling in
in gereed
gereed geld,
geld, zonder
zonder gebruik
- ,,de
de openopenfrankeeren- dat
gebruikvan
vanpostzegels
postzegels
stelling
van de
de gelegenheid
gelegenheid om
ombriefpostzendingen
briefpostzendingen met
metverrekening
verrekening tetebelasten
belasten(rembours(remboursstelling van
zendingen)
de invoering
invoering van
van identiteitskaarten,
identiteitskaarten, dienende
vaststelling van
van de
de identiteit
identiteit
zendingen) en de
dienende tot vaststelling
van den
den persoon,
van
persoon, te wiens
wiens name
name de
de kaart
kaart is gesteld.
gesteld.
In het belang van het internationaal
internationaal postverkeer werden drie
drie congressen
congressen van
van de
de WereldWereldPostvereeniging
te Madrid.
Madrid. De
Dealdaar
aldaar geteekende
geteekende
Postvereeniginggehouden,
gehouden,tete Washington,
Washington,tete Rome
Rome en
en te
Verdragen
Oct. 1907
1907 en
en iI Jan.
Jan.1922
1922ininwerking
werking
Verdragenen
en Overeenkomsten
Overeenkomstenzijn
zijnresp.
resp.op
opI i Jan.
Jan. 1899,
1899, Ii Oct.
getreden.
gebied der
der Wereld-Postver,
Wereld-Postver. heeft
allengs uitgebreid
uitgebreid in die
die mate,
mate, dat
dat nog
nog
getreden. Het gebied
heeft zich allengs
slechts weinige,
weinige,uit
uiteen
eenverkeersoogpunt
verkeersoogpuntniet
nietveel
veelbeteekenende
beteekenendelandstreken
landstrekendaarbuiten
daarbuiten vallen.
vallen.
De gevolgen
gevolgen van
van den
den Europeeschen
Europeeschen oorlog
oorlog zijn,
z;ijn, zooals
zooals van
van zelf
zelf spreekt,
spreekt, ook
ook voor
voor het
het
postbedrijf
teruggang van
van het
het verkeer
verkeer met
methet
hetbuitenland
buitenlandwas
was
postbedrijf zeer
zeer ingrijpend
ingrijpend geweest.
geweest. De teruggang
gedurende
geheel hersteld
hersteld heeft,
heeft,
gedurende enkele
enkele jaren
jaren aanzienlijk.
aanzienlijk.Hoewel
Hoewelde
de toestand
toestand zich
zich nog
nog niet geheel
wordt niettemin een geleidelijke
geleidelijke terugkeer
terugkeer van
van de
de normale
normale verhoudingen
verhoudingen waargenomen,
waargenomen, zoodat
zoodat
ook voor het
het internationaal
internationaal verkeer
verkeer de toekomst
toekomst met
met vertrouwen
vertrouwen wordt
wordt tegemoet
tegemoetgegaan.
gegaan.
Voorts
vermeldenswaard, hoe
van de vele
vele tot
tot stand
stand
Voorts is
is vermeldenswaard,
hoe de
de postdienst
postdienst bij
bij de
de uitvoering van
gekomen
wetten krachtige
krachtige medewerking
medewerking verleent,
de uitkeering
uitkeering van
van gelden
gelden
gekomen sociale
sociale wetten
verleent, o.a.
o.a. bij de
aan
van premiën,
premiën, het
het verleenen
verleenen van
vantusschenkomst
tusschenkomst bij
bijverschillende
verschillende
aan verzekerden,
verzekerden, de
de inning van
aangiften,
Vooral de
de aanwijzing
aanwijzing van
van de
de kantoren
kantoren der
der posterijen
posterijen als
als kantoren
kantoren der
der RijksRijksaangiften, enz. Vooral
verzekeringsbank
heeft
een
groote
uitbreiding
van
werkzaamheden
voor
de
posterijen
ten
verzekeringsbank heeft een groote uitbreiding van werkzaamheden voor de posterijen ten
gevolge gehad.
19II werden
werden in
in verband
verband met de
de uitvoering
uitvoering der Arbeidswet
Arbeidswet 19II
bij
gevolge
gehad. In
In Dec. 1911
191 bij
postkantoren arbeidslijsten
arbeidslijsten verkrijgbaar
verkrijgbaar gesteld.
Dec. 1913
1913werden
werdende
depostkantoren
postkantoren
de postkantoren
gesteld. Op 3 Dec.
dienstbaar gemaakt
uitbetaling van
renten ingevolge
ingevolge de
de Invaliditeitswet;
Invaliditeitswet; zij
z;ij werden
werden
dienstbaar
gemaaktaan
aan de
de uitbetaling
van renten
belast met den
den verkoop
verkoop van
van rentezegels,
rentezegels, de
de opzending
opzendingvan
vanrentekaarten
rentekaarten en
enrenteboekjes.
renteboekjes.Ook
Ook
belastingadministratie heeft
postdienst zijn
z;ijn werkzaamheden
werkzaamheden in belangrijke
belangrijke
ten behoeve der belastingadministratie
heeft de postdienst
mate zien
zienuitbreiden:
uitbreiden:verkoop
verkoopvan
vanstatistiekzegels
statistiekzegels en
envan
vanbeursbelastingbeursbelasting- e.e.a.a.plakzegels
plakzegels
mate
in onderscheidene
onderscheidene waarden.
waarden.

Telegrafie.
Telegrafie.
tegenstelling met
methare
harezuster-vakken
zuster-vakken de
de Posterijen
Posterijen en
en de
deTelefonie,
Telefonie,die
dieop
opeen
een
In tegenstelling
belangrijken groei
groei kunnen
kunnen wijzen,
wijzen,heeft
heeftde
deTelegrafie
Telegrafie—
- ten
tenminste
minstewat
watden
denbinnenbinnenzeer belangrijken
landsehen dienst
harebemoeiingen
bemoeiingeninindedelaatste
laatste25
25jaren
jaren slechts
slechts in
in bescheiden
bescheiden mate
mate
landschen
dienst betreft
betreft- hare
zien
~ien toenemen.
toenemen.
Verklaarbaar isisdit
geslaagd was,
was, om
ombebeVerklaarbaar
dit alleszins.
alleszins. Nadat,
Nadat, omstreeks
omstreeks 1850,
185o, men
men er in geslaagd
langs electrischen
electrischen weg op
op verrassend
verrassend snelle
snelle wijze
wijze over
over tetebrengen
brengenen
endaarmede
daarmedeaan
aan
richten langs
sedert eeuwen
eeuwen gevoelde
gevoelde behoefte
behoeftewas
wasvoldaan,
voldaan,werd
werdvan
vanhet
hetnieuwe
nieuweverkeersmiddel
verkeersmiddeleen
een
eene sedert
in snel
snel tempo
tempo toenemend
toenemendgebruik
gebruikgemaakt.
gemaakt. Zoo
Zoo steeg
steeghet
hettotale
totaleaantal
aantal gewisselde
gewisseldetelegrammen
telegrammen
in
van
van een
een kwart
kwart millioen in 1857
1857 tot
tot 44 en
en drie
drie kwart
kwart millioen
millioen in
in 1897.
1897.
693

Toen trad
trad de
de telefonie
telefonie als
als mededingster
mededingster voor
voor korte
korte afstanden
afstanden op en
en het
het kon
kon niet
nietuituitblijven of dit
ditnieuwe
nieuweverkeersmiddel,
verkeersmiddel, dat
dat aan
aan het
hetpubliek
publiekzooveel
zooveelmeer
meervoordeelen
voordeelenbiedt,
biedt,
blijven
moest zich
zich gaan
gaan ontwikkelen
ontwikkelen ten
ten koste
koste van
van de
detelegrafie.
telegrafie.InIndit
ditverband
verbandis isopmerkenswaard,
opmerkenswaard,
trapsgewijze in een
een reeks
reeksnaar
naarvolmaking,
volmaking, het
hetbriefpostvervoer
briefpostvervoer het
hetgeschreven
geschrevenwoord
woord
hoe, trapsgewijze
weg overbrengt
overbrengt van
van den
den een
een naar
naar den
den ander,
ander, het
hetmorse-telegraaftoestel
morse-telegraaftoestel langs
langsden
den
langs langen weg
snelleren electrischen
electrischen weg
woord in
aangenomen teekens
punten en
en streepen
streepen
veel snelleren
weg het
het woord
in aangenomen
teekens van
van punten
overseint, het
het Hughes-telegraaftoestel
Hu ghe s-tele graaftoestel daarop
daarop verbetering
verbetering brengt
brengt door
door het
hetoverseinen
overseinender
der
overseint,
gewone
letterteekens,
in
plaats
van
punten
en
streepen,
en
hoe
ten
slotte
de
telefoon
het
gegewone letterteekens, in plaats van punten en streepen, en hoe
slotte de telefoon het gesproken woord
woord langs
langs den
den electrischen
electrischen weg
weg overdraagt
overdraagt en
en een
eenonmiddellijke
onmiddellijke wisseling
wisseling van
van
sproken
gedachten tusschen
personen, dus het
het voeren
voeren van
van een
eengesprek
gesprekover
overgrooten
grootenafstand,
afstand,
gedachten
tusschen twee
twee personen,
mogelijk maakt.
maakt. Als
Als eindpunt
eindpuntvan
vandedereeks,
reeks,die
dieininzich
zichzelf
zelfterugkeert,
terugkeert,isisdan
danaan
aantetemerken
merken
mogelijk
geschreven woord
woord langs
langs radio-grafischen
radio-grafischen weg
weg als
als voertuig
voertuig van
vandirecte
directe
de mogelijkheid, om het geschreven
onbeperkten afstand
afstand in eigen
eigen gestalte
gestalteover
overtetebrengen.
brengen.En
Enaan
aandedetottotgedachtenwisseling over onbeperkten
standkoming van
dit technisch
technisch ideaal
ideaal wordt
wordt gewerkt.
gewerkt. Hierin
Hierin ligt
ligt dan
dan ook
ookopgesloten,
opgesloten,dat,
dat,
standkoming
van dit
naarmate het
maakt van
tot directe
directe gedachtenwissegedachtenwissenaarmate
het publiek
publiek meer
meer en meer gebruik maakt
van het middel tot
afstand, 't't welk
welk de
de telefoon
telefoon in
in haar
haar huidigen
huidigen staat
staat bij
bij perfectie
perfectie is,
is, zulks
zulksgaat
gaat ten
tenkoste
koste
ling op afstand,
andere, langzamer
langzamer werkende
werkende verkeersmiddelen,
verkeersmiddelen, van
post en
en in
inde
deeerste
eersteplaats
plaatsvan
van
van de andere,
van de post
telegraaf. Zoo
Zoo isis dan
dan ook
ooksedert
sedert1898
I898het
hetbinnenlandsch
binnenlandschtelegraafverkeer
telegraafverkeer vrijwel
vrijwel constant
constant
de telegraaf.
gebleven met evenwel
evenwel een
een zeer
zeer sterke
sterke opleving
opleving tijdens
tijdens de
deoorlogsjaren.
oorlogsjaren. Het
Hetaantal
aantal binnenbinnengebleven
millioen,
in
1913
bijna
3
millioen
en
steeg
landsche
telegrammen
bedroeg
in
I898
rond
2.75
millioen,
in
I9I3
bijna
3
millioen
en
steeg
landsche telegrammen
1898 rond 2.75
I9I9 tot
tot bijna
bijna 6 millioen,
millioen, om
om weder
weder in
in 1921
192I terug
terug te
te loopen
loopen tot
tot rond
rond 44 millioen,
millioen, hetgeen
hetgeen de
de
in 1919
verwachting wettigt, dat het
het binnenlandsch
binnenlandsch verkeer
verkeer weder zal
zal terugvallen
terugvallen op
op een
een niveau,
niveau, niet
niet
verwachting
hooger dan
dan dat
dat van
van de
de laatste
laatste jaren
jaren voor
voor den
den oorlog.
oorlog.
veel hooger
Een geheel
geheel ander
ander beeld
beeld biedt
biedthet
hetbuitenlandsch
buitenlandschtelegraafverkeer.
telegraafverkeer. Waar
Waar de
detelefonie
telefonie
Een
- de radiotelefonie, die
die nog
nog verkeert
verkeert in
in staat
staatvan
van eerste
eerste ontwikkeling,
ontwikkeling,hier
hier buiten
buiten beschouwing
beschouwing
gelaten - in regelmatig
regelmatig verkeer
niet
verkeer zeer
zeer groote
groote afstanden
afstandennog
nogniet
niet overbrugt,
overbrugt,of
of liever
liever te niet
doet,
en het
hetpubliek
publiekderhalve
derhalve ininhet
hetbuitenlandsch
buitenlandschverkeer
verkeer - dat
dat met de
de grenslanden
grenslanden en
en
doet, en
Frankrijk
uitsluitend op de
de telegrafie
telegrafie w
was
aangewezen, kan
kan dit
dit onderdeel
onderdeel
as aangewezen,
Frankrijk uitgezonderd - uitsluitend
van
telegraafdienst, evenals
posterijen en de
de telefonie,
telefonie, eene
eene groote
groote ontwikkeling
ontwikkeling aanaanvan den telegraafdienst,
evenals de
de posterijen
wijzen. Het
Het aantal
aantal internationale telegrammen, gewisseld
gewisseldin
inhet
hetEuropeesch
Europeeschverkeer
verkeerisisgestegen
gestegen
van ·rond
I898 tot ruim 55 millioen
millioen in
in1921,
I92I,terwijl
terwijlhet
hetaantal
aantalBuiten-Europeesche
Buiten-Europeesche
-rond22 millioen
millioen in
in 1898
telegrammen over
vermeerderd van
I3 duizend,
duizend, tot
tot bijna
bijna 631
63Iduizend.
duizend.
telegrammen
over hetzelfde
hetzelfde tijdvak
tijdvak is
is vermeerderd
van 13
In
tegenstelling
met
het
binnenlandsch
verkeer
schijnt
het
internationale
verkeer
tot
In tegenstelling met het binnenlandsch verkeer schijnt het internationale verkeer zich tot
dusver
zeer hooge
hooge niveau
niveau tete willen
willenhandhaven.
handhaven.
dusver op
op dit zeer
In den loop
loop der
der laatste
laatste 25
25jaren
jaren nam
nam het
hetaantal
aantal telegraafkantoren
telegraafkantoren toe
toe van
van 928
928 in 1898
I898
tot 1740
1740 in 1921
I92I en
en de
detotale
totalelengte
lengtevan
vande
devoor
voorhun
hunverbinding
verbindingbenoodigde
benoodigdedraden
dradenvan
vanbijna
bijna
2IOOO
1898 tot
tot meer
meer dan
dan 48.500
48.500 K.M.
K.M. in
in 1921.
I921.
21000 K.M. in 1898
Tot het
het jaar
jaar 1886
I886 werd de uitbreiding
uitbreiding van
van het
hetaantal
aantal kantoren
kantoren belemmerd
belemmerd door
door het
hetfeit,
feit,
dat
telegrammenwisseling moest geschieden
geschieden per
perMorse-toestel,
Morse-toestel,voor
voorwelks
welksbediening
bedieningspespedat de telegrammenwisseling
ciaal
daartoe opgeleid personeel niet kon
kon worden
worden ontbeerd.
ontbeerd. Waar
Waar deze
deze wijze
wijze van
van exploiteeren
exploiteeren
ciaal daartoe
vrij
kostbaar was,
oprichting van
van kantoren
kantoren beperkt
beperkt tot
tot die
die plaatsen,
plaatsen, waar
waar een
eenvrij
vrij
vrij kostbaar
was, bleef
bleef de oprichting
belangrijk
verkeer
kon
worden
verwacht.
Het
eigenlijke
platteland
bleef
aldus
van
telegrafisch
belangrijk verkeer kon worden verwacht.
eigenlijke platteland bleef aldus van telegrafisch
verkeer
verstoken. Daarin
Daarin kwam
kwam verandering,
verandering, toen
toen de
de telefoon
telefoon haar
haar blijden
blijden intocht
intochtdeed,
deed,
verkeer verstoken.
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omdat het mogelijk
mogelijk werd
werd de
de overbrenging
overbrenging van
van telegrammen
telegrammen naar
naar de
de kleinere
kleinere kantoren
kantoren op
op veel
veel
eenvoudiger en sneller
sneller wijze,
wijze, n.l.
n.l. per
per telefoon,
telefoon,tetedoen
doenplaats
plaatsvinden.
vinden.Vestiging
Vestigingvan
vankantoren
kantoren
ten plattelande
groote schaal
plattelande kon
kon nu
nu op groote
schaal geschieden
geschieden en
en wel
wel met medewerking van
van de
de GemeenteGemeentebesturen,
in
zooverre
het
Rijk
den
aanleg
van
de
lijnen
verzorgde
en
de
gemeente
de
besturen, zooverre
aanleg
lijnen verzorgde
de gemeente delocaliteit
localiteit
en het bedienend
bedienend personeel
personeel beschikbaar
beschikbaar stelde. Sedert i1Jan,
Jan.192o
Ig20zijn
zijndedegemeentebesturen
gemeentebesturen
echter geheel van hun bemoeiingen
bemoeüngen met
met den
dentelegraafdienst
telegraafdienst ontheven
ontheven en
enworden
wordenalle
allekantoren
kantoren
- ook
door
Rijk
geëxploiteerd.Ten
Teneinde
eindeechter
echterdedeexploitatiekosten
exploitatiekosten ten
ten
ook de
de kleinste
kleinste -door
hethet
Rijk
geëxploiteerd.
plattelande
mogelijk te
doen zijn,
zijn, isis kort
kort geleden
geledenbesloten
besloteneen
eenaantal
aantalder
derkleinste
kleinste
plattelande zoo
zoo gering
gering mogelijk
te doen
plattelandskantoren
z.g.„telegraaf-telefoonstations",
"telegraaf-telefoonstations", waarvan
waarvan het
het bebeplattelandskantorenterug
terugtete brengen
brengen tot z.g.
dienend personeel betaald wordt per behandeld telegram- of telefoongesprek. Aan dezen maatmaatregel
wordt thans
thans een begin
begin van
van uitvoering
uitvoering gegeven.
gegeven.
regel wordt
Tot het
het jaar
jaar igo5
Ig05bestonden
bestondenerereen
eenniet
nietgering
geringaantal
aantalkantoren,
kantoren,toebehoorende
toebehoorende aan
aan
bijzondere
lichamen. Krachtens
Krachtens Koninklijke
Koninklijke machtiging
machtiging kon
kon echter
echter inin genoemd
genoemd
bijzondere personen
personen of lichamen.
jaar worden overgegaan tot intrekking van de gegeven concessies tot exploitatie van telegraaf- jarwodenvgtirknvadeg cositexplavngrfkracht~
ondernemingen;
slechts de
de concessies,
concessies,aan
aan spoorwegmaatschappijen
spoorwegmaatschappijen gegeven,
gegeven,bleven
blevenvan
vankracht.
ondernemingen; slechts
Thans
toestellen, waarvan
waarvan de telegraaf
telegraaf zich bedient. Het eeneenThans een enkel woord over de toestellen,
voudige
hoeveelkinderen
kinderenhebben
hebbenniet,
niet,toen
toenopopschool
schooldedebeginselen
beginselenvan
van
voudige Morse-toestel
Morse-toestel- hoeveel
deze
ingenieuse vinding
vinding werden
werden behandeld,
behandeld, een
een primitieve
primitieve verbinding
verbinding tusschen
tusschen keuken
keuken en
en
deze ingenieuse
zolder
bewerktstelligd? -,
waarmede inin1852
1852dede
eerstedienst
dienstgeopend
geopendwerd,
werd,heeft
heeftzich
zichtot
tot
zolder bewerktstelligd?
, waarmede
eerste
heden op minder
minder drukke
drukke lijnen,
lijnen, zonder
zonder veel
veelingrijpende
ingrijpendeveranderingen
veranderingen gehandhaafd.
gehandhaafd. Allengs
Allengs
werd echter op
op de
dedrukke
drukke lijnen
lijnenbehoefte
behoeftegevoeld
gevoeldaan
aansneller
snellerwerkende
werkendetoestellen,
toestellen,allereerst
allereerst
werd
de letterdruk-toestellen
letterdruk-toestellen van HUGHES.
HUGHES. InIn1868
werking tusschen
tusschen
1868 kwamen
kwamen deze
deze toestellen
toestellen in werking
18g8waren
waren8282HUGHES-toestellen
HUGHEs-toestellen in
in het
hetbedrijf
bedrijfenenbovendien.
bovendien
Amsterdam
Rotterdam; in
in1888
Amsterdam en Rotterdam;
2 Multiplex
Multiplex-toestellen
gelijktijdige
behandelinglangs
langséén
één
draadvan
vaneenige
eenigetelegrammen
telegrammen
toestellen -gelijktijdige
behandeling
draad
262en
en 12~
tegelijk
volgens
het
stelsel-BAuDoT.
Deze
aantallen
zijn
thans
vermeerderd
tot
tegelijk volgens het stelsel-BAuDOT. Deze aantallen zijn thans vermeerderd tot 262
Bovendien zijn in
in het
hetverkeer
verkeermet
metDuitschland
Duitschland5 5SiEMENs-toestellen
SIEMENs-toestellen in
inwerking,
werking,waarbij
waarbij het
het
verhoogde rendement
rendement o.m.
o.m.verkregen
verkregenwordt
wordtdoor
doorautomatische
automatischeoverbrenging
overbrengingder
dertelegrammen,.
telegrammen,..
met
behulp van
van geperforeerde
geperforeerde strooken,
ijlings door
door de
de toestellen
toestellen heen-schieten
heen-schieten en
en de
de
met behulp
strooken, die
die ijlings
berichten in
gelijk snelheids-tempo
snelheids-tempo overbrengen.
overbrengen. Bij
Bij al
al de
de hier
hierbedoelde
bedoeldesystemen
systemenwordt,.
wordt,.
berichten
in gelijk
waar noodig
gelijktijdigeoverbrenging
overbrengingvan
van
waar
noodig en
en mogelijk,
mogelijk, duplex-telegrafie
duplex-telegrafietoegepast
toegepast- d.d.i. i.
gelijktijdige
twee berichten
berichten over
over één
één draad.
draad.
Over de kabels, voor zooveel
zooveel Nederland
Nederland daarbij
daarbij betrokken
betrokken is, het
het volgende
volgende:: In
In het
hetjaar
jaar
Over
18g8
Nederlandsch-Engelsche
1898 is de aankoop
aankoop door
door Nederland
Nederland van
van de
de helft van den eigendom der Nederlandsch-Engelsche
kabels tot
waardoor Nederland
Jan. 1897
18g7 den
den mede-eigendom
mede-eigendom van
van de
de
kabels
tot stand gekomen, waardoor
Nederland van
van 1 Jan.
bestaande 33 kabelgeleidingen
kabel geleidingen verkreeg.
verkreeg.
het
meer en meer
meer bleek,
bleek, dat
dat deze
deze kabelgeleidingen
kabelgeleidingen niet
niet voldoende
voldoende waren,
waren, om
om in
in het
Toen meer
verkeer tusschen
tusschenNederland
Nederlanden
enEngeland
Engelandtetevoorzien,
voorzien, werd
werd in
in i9oo
Igoovoor
voorgezamengezamentoenemend verkeer
lijke rekening
rekening een
een nieuwe
nieuwevierdraadskabel
vierdraadskabel gelegd.
gelegd.
lijke
kantoor Amsterdam
gemeenschap
Het kantoor
Amsterdam werd
werd door
door één
één van
van die 4 draden in onmiddellijke gemeenschap
gebracht met de „Anglo-American
"Anglo-American Telegraph
Telegraph Company"
Company" te
te Londen,
Londen,waardoor
waardoor de
detusschentusschengebracht
wasen
ende
devlugge
vlugge wisseling
wisseling:
Centraal telegraafkantoor te Londen
Londen niet
nietmeer
meernoodig
noodigwas
komst van het Centraal
vantelgrm Aikazerwdbvo.
van telegrammen met Amerika zeer werd bevorderd.
Zeer onlangs werden
werden te
te Amsterdam
Amsterdam en
enRotterdan
Rotterdankabelkantoren
kabelkantoren gevestigd
gevestigd resp.
resp. van
van
Zeer
-

.

-
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de
Telegraph Cy en
en van
van de
de Commercial
Commercial Cable
Cab Ie Cy,
Cy, welke
welke in
inrechtstreeksche
rechtstreeksche
de Western-Union Telegraph
staan met het kabel- en dradennet dier maatschappijw;
maatschappijen; de
de evenb~doelde
evenbedoelde verbinding
verbinding
verbinding staan
met het Anglo-kantoor
Anglo-kantoor te Londen
Londen kwam
kwam daarmede
daarmede te
te vervallen.
vervallen.
Het behoeft
b~hoeft geen
geen betoog,
betoog, dat
dat de
de vestiging
vestigingdier
dierkantoren
kantoren in
inde
debeide
beidevoornaamste
voornaamstehandelshandelssteden
lands, met
methet
hetoog
oogopopdede
handelsbetrekkingenmet
metAmerika
Amerikaenendaar
daarvoorbij,
voorbij,van
van
steden des lands,
handelsbetrekkingen
belang is.
belang
Ten slotte zij
zij nog
nog vermeld,
vermeld, dat
dat het
hettijdvak
tijdvakder
derafgeloopen
afgeloopen25
25jaren
jarenzich
zichkenmerkte
kenmerktedoor
door
stelselmatige,
zeer
belangrijke
uitbreiding
van
het
wereldtelegraafnet,
waartoe
voornamelijk
stelselmatige,
belangrijke uitbreiding van het wereldtelegraafnet, waartoe voornamelijk
enFrankrijk
Frankrijkbijdroegen.
bijdroegen.
Engeland,
doch ook
ook Amerika,
Amerika, Duitschland,
Duitschland, Nederland
Nederlanden
Engeland, doch
Radiotelegrafie.
Radiotelegrafie.
Deze telegrafie
heeft van
Deze
telegrafie heeft
van de
de zijde
zijde van
vanden
denNederlandschen
Nederlandschen dienst
dienst reeds
reeds sedert
sedert
zij ten
tenvolle
volleverdient.
verdient.Aanvankelijk
Aanvankelijkuiteraard
uiteraard
1899
belangstelling ondervonden,
ondervonden, welke
welke zij
1899 de belangstelling
opgevat
als verkeersmiddel
verkeersmiddel met
met schepen
schepen in
inzee,
zee,zijn
zijnmet
metalle
allevoortvarendheid
voortvarendheid de
de regelen
regelen
opgevat als
vastgesteld,
de ontwikkeling
ontwikkeling der
der scheepstelegrafie
scheepstelegrafie noodig
deed zijn.
zijn. De
Dedefinitieve
definitieve
vastgesteld, die
die de
noodig deed
openstelling
het kuststation
kuststation te
te Scheveningen-Haven
Scheveningen-Haven dateert
dateert reeds
reeds van
van iI Jan.
Jan. 1906;
Ig06;
openstelling van
van het
het aantal
hetwelk einde
einde IglO
1910 34
het
aantal Nederlandsche
Nederlandsche scheepsstations,
scheepsstations, hetwelk
34 bedroeg,
bedroeg, beliep
beliep einde
einde
Ig22:
1922: 426.
Intusschen is de radiotelegrafie
radiotelegrafie ook als verkeersmiddel te land voor den dienst
dienst van
van belang
belang
in het
het algemeen
algemeen bij
bij onvolonvolgeworden,
geval van
van storing en in
geworden, niet
niet alleen
alleen om
om te worden benut in geval
doendheid van den draadweg,
draadweg, maar
maar ook, en niet het
het minst,
minst,tot
totoverbrugging
overbruggingvan
vangroote
grooteafstanafstanInNederland
Nederlandzijn
zijnvaste
vastedraadlooze
draadloozetelegraafverbindingen
telegraafverbindingen (duplex)
(duplex) ingesteld
ingesteld met
metEngeEngeden. In
land
Duitschland, terwijl
terwijl de
verbinding met
onlangs is
is geopend.
geopend.
land en Duitschland,
de verbinding
met Indië onlangs
behoeft geen
geen betoog,
betoog, dat
dat een
een verkeersmiddel,
verkeersmiddel, met
met de
de eigenschappen
eigenschappen van
van de
de radioradioHet behoeft
telegrafie,
aard van
zijn wezen, de
de belangstelling
belangstelling van
van het
het publiek
publiek op
opzeer
zeerbijzondere
bijzondere
telegrafie, uit
uit den aard
van zijn
hetligt
ligt
wijze
gaande moet maken
maken (ontvanginrichtingen,
(ontvanginrichtingen, rondseining
en het
wijze gaande
rondseining van
van berichten,
berichten, e.d.) en
voor de
de hand,
hand,dat
datvan
vandie
diezijde
zijdeaan
aandie
diebelangstelling
belangstellingdaadwerkelijk
daadwerkelijk steeds
steeds meer
meer uiting
uitingzal
zal
voor
gegeven. Vandaar,
Vandaar, dat
radiotelegrafie de
Regeeringen, algemeen,
algemeen,
worden gegeven.
dat met
met betrekking
betrekking tot
tot de
de radiotelegrafie
de Regeeringen,
tegen dier
dier belangstelling
belangstelling in
in hare
hare gevolgen
gevolgen hebben
hebben teteoverzien
overzienen
enzij,
zij,waar
waarnoodig,
noodig,
het vóór en tegen
onderregelen hebben
hebben te stellen
stellen om
om bezwaren
bezwaren voor
voor de
de openbare
openbare diensten,
diensten, als
als anderszins,
anderszins, teteonderregelen
vangen.
endraadlooze
draadloozetelegrafie
telegrafie vormen
vormende
de
grondslag voor
voor de
de wettelijke
wettelijke regeling
regeling der
der lijnlijn-en
De grondslag
I904, welke
welke in
in de
de plaats
plaats isis getreden
getreden van
van de
deWet
Wetvan
van 77 Maart
Maart 1852,
I852,
Telegraaf- en Telefoonwet 1904,
inart.
art. 12
I2 der Wet en
en het
hetRijkstelegraafregleRijkstelegraafreglealgemeene maatregelen
maatregelen van bestuur,
bestuur, bedoeld
bedoeld in
de algemeene
ment. Op de bbasis
as is van
van het
het internationaal
internationaal telegraafverdrag
telegraafverdrag van
Petersburg van
van 22
22Juli
Juli1875
I875
van St. Petersburg
het internationaal
internationaal radiotelegraaf-verdrag,
radiotelegraaf-verdrag, laatstelijk
laatstelijk dat van
van Londen
Londenop
op55Juli
Juli 1912
IgI2 gesloten,
en het
welke aan
aan den
den internationalen
internationalen telegraafdienst
telegraafdienst regeling
regeling brengen.
brengen.
zijn reglementen vastgesteld, welke
in hoofdzaak
hoofdzaak tot
tot de
de medewerking
medewerking van
van den
denRijksRijksDe bijzondere
bijzondere diensten
diensten bepalen
bepalen zich
zich in
telegraafdienst (radio
allen tijde,
tijde, bij
bij de
debehandeling
behandelingvan
vannoodseinen
noodseinenenenwat
watdaarbij
daarbij
telegraafdienst
(radio en
en lijn), te allen
meteorologischen dienst
dienst
behoort, en van telegrammen den kustwacht-, stormwaarschuwings- en meteorologischen
betreffende, alsmede
volgens gestelde
gestelde regelen,
regelen,allen
allentetezamen
zamenbemoeiingen,
bemoeiingen,
betreffende,
alsmede bij
bij onheilen e.d., volgens
waarbij
het belang
ingezetenen ten
ten nauwste
nauwste betrokken
betrokken is.
is.
waarbij het
belang van
van land en ingezetenen
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Telefonie.
Het isis nog
Het
nogniet
nietzoo
zooheel
heellang
langgeleden,
geleden,dat
datde
detelefonie-uitvinding
telefonie-uitvinding van
van den
den Duitscher
Duitscher
PHILIP REISS
REISSen
en voor de
gemaakt
door
denden
Amerikaan
GRAHAM
PHILIP
depraktijk
praktijkgeschikt
geschikt
gemaakt
door
Amerikaan
GRAHAMBELL,
BELL,
toepassing
Febr. 1881
1881 n.l.
n.l. deed
deed dit
ditnieuwe,
nieuwe,wonderlijke,
wonderlijke,
toepassinginin Nederland
Nederlandvond.
vond.Op
Op 15
15 Febr.
verkeersmiddel
gewone telegraafverkeer
telegraafverkeer met
van het
het telefoontelefoonverkeersmiddel zijn
zijn intrede
intrede in
in het gewone
met de
de opening van
kantoor te
te de Cocksdorp
kantoor
Cocksdorp (Texel).
De exploitatie
exploitatie van de
de telefoon
telefoon tot
tot algemeen
algemeen gebruik
gebruik werd,
werd, evenals
evenals dit
ditbij
bijde
detelegraaf
telegraaf
hh _.tt geval is geweest,
geweest,allereerst
allereerst door
door particulieren
particulieren ter
ter hand
hand genomen.
genomen.
In het begin
In
b~gin was
was het
hetvooral
vooral de
delocale,
locale,dat
datisisdedezuiver
zuiverplaatselijke
plaatselijketelefonie,
telefonie,waaraan
waaraan
de
Nederlandsche Bell-Telephoon Mij
Mij haar
haar aandacht
aandacht wijdde.
Zij vestigde telefoonnetten
telefoonnetten tete
de Nederlandsche
wijdde. Zij
Amsterdam,
Andere Mijen
Mijen volgden
volgden
Amsterdam, Rotterdam,
Rotterdam, 's-Gravenhage,
's-Gravenhage, Utrecht,
Utrecht, Groningen,
Groningen, enz.
enz. Andere
haar
voorbeeld,
terwijl
ook
sommige
gemeenten
de
verzorging
der
locale
telefonie
zelf
ter
handd
haar voorbeeld, terwijl ook sommige
verzorging der locale telefonie zelf ter han
namen, zoodat in 1904
1904 Nederland
Nederland61
61gemeentelijke
gemeentelijkeen
enparticuliere
particulierelocale
localetelefoonnetten
telefoonnetten telde.
telde.
Toen
de locale
locale telefonie
telefonie zich
zichlangzamerhand
lang:z;amerhand uitbreidde,
uitbreidde, deed zich
zich ook
ook de
debehoefte
behoefte
Toen de
gevoelen aan
aan interlocale
Bell-TelephoonMij,
Mij,
interlocale gemeenschap,
gemeenschap, en
en het was weer de Nederlandsche Bell-Telephoon
die, na
na verkregen
verkregen concessie,
concessie, op
op 23
23 Jan.
Jan. 1888
1888dedeeerste
eersteinterlocale
interlocaletelefoongemeenschap
telefoongemeenschap tot
tot
stand
bracht tusschen haar
haar centraal-bureel
centraal-bureel te
te Haarlem
Haarlem en
en Zaandam.
Zaandam.
stand bracht
te Amsterdam
Amsterdam en
en die te
Het behoeft geen
geen betoog,
betoog, dat
dat de
de Regeering
Regeeringer
ergaandeweg
gaandewegmeer
meervan
vandoordrongen
doordrongen werd,
werd,.
dat
evenalsten
tenaanzien
aanzienvan
van de
de telegrafie
telegrafie reeds
behoorde
dat de
de telefonie
telefonie- evenals
reedsin
in 1852
1852was
wasgeschied
geschied- behoorde
gemaakt
tak van
Staatszorg. Op
gemaakt te
te worden
worden tot
tot een
een tak
van Staatszorg.
Op I Oct.
Oct. 1897
1897 maakte
maakte de Regeering
Regeering dan
dan ook
ook
van haar
haar recht
gebruik. Het
Hetverkeer
verkeer tusschen
tusschende
dereeds
reeds.
recht tot naasting der interlocale verbindingen gebruik.
tijdens
de exploitatie
exploitatie van
van de
de Ned.
Ned.Bell-Telephoon
Bell-TelephoonMij
Mijaan
aanhet
hetinterlocale
interlocalenet
netaangesloten
aangesloten
tijdens de
locale netten werd
werd van
van nu
nu af
af door
door het
het Rijk
Rijk bediend
bediend en
enmet
metsucces,
succes,want
wanthet
hetgebruik
gebruiknam
namweldra
weldra
in buitengewone
buitengewone mate
mate toe. In
In 1896
1896toch,
toch,het
hetjaar
jaarvóór
vóórde
deinvoering
invoeringvan
vandedeRijksexploitatie
Rijksexploitatie
der interlocale
interlocale telefonie,
telefonie, bedroeg
bedroeg het aantal
aantal interlocale
interlocale gesprekken
gesprekken rond
steeg
der
rond 115.000,
115.000, en steeg
achtereenvolgens over
I9II tot 5 millioen en over
over 1921
1921 tot
tot ruim
ruim
na dien achtereenvolgens
over 1901
1901 tot
tot 85°.000,
850.00o, over
over 1911
II II millioen
millioen of
ofruim
ruim3o.000
30.000gesprekken
gesprekken per
per dag!
dag!
Onmiddellijk
geweldigen groei
groei is
is de
denoodzaak,
noodzaak, steeds
steeds meer
meer nieuwe
nieuwe
Onmiddellijk gevolg
gevolg van
van dezen
dezen geweldigen
lijnen aan
31 Dec.
Dec. 1898
1898 bedroeg
bedroeg de
de lengte
lengte der
der draden
draden aan
aan de
de lijnroutes
lijnroutes van
van het
het
lijnen
aan te
te leggen. Op 31
interlocale en
31 Dec.
Dec. 1908
1908rond
rond 49.500
49.5°0 K.M.
K.M. en
en
interlocale
en internationale
internationaletelefoonnet
telefoonnet6300
6300K.M.,
K.M., op
op 31
Dec. 1921
1921 ruim
ruim 150.00o
15°.000 K.M.,
K.M.,een
eenlengte
lengtebijna
bijnavoldoende
voldoende om
om 44maal
maal den
denomtrek
omtrek der
der
op 31 Dec.
aarde
aarde te omvademen!
omvademen!
sommigen van
van inzicht
inzichtwaren,
waren,dat
datde
delocale
localetelefonie
telefonieals
alszuiver
zuiverplaatselijk
plaatselijkbelang
belang
Hoewel sommigen
plaatselijke autoriteiten
behartigd te
won langzamerhand
langzamerhand de meening
meening
door de plaatselijke
autoriteiten diende
diende behartigd
te worden, won
dat plaatselijke
plaatselijke netten mede zijn
zijn te
te beschouwen
beschouwen als
als onderdeel
onderdeelvan
vanhet
hetinterlocale
interlocalenet.
net.Ook
Ook
veld, dat
factoren werkten
werkten er toe
naar te streven,
streven, de geheele
geheele telefonie
telefonieininéén
éénhand
handtete
andere factoren
toe mede, om er naar
endaar
daarde
deinterlocale
interlocale dienst
dienstreeds
reedseen
eentak
takvan
van Staatszorg
Staatszorg was,
was, lag
lag het
het voor
voor de
dehand,
hand,
leggen, en
Staat zich ook
ook met
met de
de verzorging
verzorging van
van den
den localen
localen telefoondienst
telefoondienstzou
zoubelasten.
belasten.Dit
Ditwerd
werd
dat de Staat
meer noodig
noodiggeacht,
geacht,omdat
omdatdedeparticuliere
particuliereconcessionarissen
concessionarissenuit
uitfinancieele
financieeleoverweging
overweging
te meer
terrein hunner
hunner werkzaamheid
werk2;aamheid in hoofdzaak
hoofd:z;aak in de
de groote
groote gemeenten
gemeentenzochten,
zochten,waardoor
waardoorhet
het
het terrein
het platteland
platteland schade
schade leed.
leed.
belang van het
1904 was echter het Rijk op bescheiden
bescheiden schaal
schaal reeds
reedsbegonnen,
begonnen,met
metininkleine
kleineplaatsen
plaatsen
In 19o4
te geven,
geven, om
om tegen
tegen betaling
betaling van
van een
eenlaag
laagabonnement
abonnementeene
eeneaansluiting
aansluitingtetekrijgen
krijgen
gelegenheid te
.
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aan RijksRijks- of hulptelefoonkantoren.
hulptelefoonkantoren. De
eigenlijke exploitatie
van de
de locale
locale telefonie
telefonie nam
nam de
de
aan
De eigenlijke
exploitatie van
Staat ter hand op 22
Ig06 met
met den
den aankoop
aankoop van het nog niet geheel voltooide
voltooide gemeentelijke
gemeentelijke
22 Nov. 1906
telefoonnet
Rheden. Langzamerhand
Langzamerhand werd
ingeslagen weg voortgegaan,
voortgegaan, zoodat
zood at
telefoonnet te
te Rheden.
werd op
op den
den ingeslagen
er
er op 31
31 Dec.
Dec.1915
Ig15reeds
reeds3434locale
localeRijkstelefoonnetten
Rijkstelefoonnetten gevestigd
gevestigd waren,
waren, toen
toen door
doorde
deoveroverIg netten
netten der
der Nederl.
Neder!. Bell-Telephoon
Bell-TelephoonMij
Mijhet
hetRijk
Rijkeen
eenbegin
beginmaakte
maaktemet
metdede
neming van de 19
in de
deTroonrede
Troonredevan
van1911
Igllaangekondigde
aangekondigdeRijksexploitatie
Rijksexploitatieder
derparticuliere
particulieretelefoonnetten.
telefoonnetten.
Deze overneming
overneming werd
werd gevolgd
gevolgddoor
doorde
deRijksexploitatie
Rijksexploitatievan
vanandere
andereparticuliere
particuliere netten,
netten,zoodat
zoodat
thans nog één
één net
net (Alkmaar)
(Alkmaar) in
in handen
handen isisvan
vaneen
eenparticuliere
particuliere Mij.
Mij.
thans
Ook
van de gemeentelijke
gemeentelijke telefoonnetten
telefoonnetten werden
werden er
erreeds
reedsverscheidene
verscheidene'overgenomen,
'overgenomen,
Ook van
naar het
telefonie
- wellicht
wellicht
en naar
het zich
zich laat
laat aanûen
aanzienisis algeheele
algeheeleStaatsexploitatie
Staatsexploitatievan
vandedelocale
locale
telefonie
met uitzondering van de 3 grootste
grootste gemeenten —
- binnen
binnen niet
niet te
te langen
langen tijd
tijd een
een voldongen
voldongenfeit.
feit.
Ook ten aanzien
aanûen van
telefonie kunnen
kunnen eenige
eenige cijfers
cijfers de
de zeer
zeergroote
groote ontwikkeontwikkeOok
van de locale telefonie
In 1898
18g8 bedroeg
bedroeg het
het aantal
aantal aansluitingen
aansluitingen aan
aan de geconge conden loop
loop der
der jaren
jaren aantoonen.
aantoonen. In
ling in den
cessioneerde
Ig04 —
- toen
toen de
de Staat
Staat ook
ook dezen
dezen tak
tak der
der telefonie
telefonie ter
ter hand
hand
cessioneerde netten
netten ±
+ 12000.
12000. In 1904
aantal
ruim
2g000gestegen,
gestegen,terwijl
terwijlhet
hetRijk
Rijkslechts
slechts86
86aansluitingen
aansluitingen
had genomen
had
genomen -waswas
ditdit
aantal
tottot
ruim
29000
daartegenover
Ig14 bedroeg
bedroegechter
echterhet
hetaantal
aantalRijksaansluitingen
Rijksaansluitingen reeds
reeds l0000
10000
daartegenover kon
kon stellen. Eind 1914
thans -niettegenstaande
niettegenstaandededegroote
grootenetten
nettenAmsterdam,
Amsterdam,Rotterdam
Rotterdam en 's'sGravenhage
Gravenhage nog
nog
en thans
in gemeentelijke
gemeentelijke exploitatie
aantalRijksaansluitingen
Rijksaansluitingenzeker
zekerboven
boven70.000
7°.000gestegen.
gestegen.
exploitatie ûjn
zijn-is is
hethet
aantal
vermeerdering der aansluitingen
aansluitingen wordt
wordt bovendien
bovendien zeer
zeer bevorderd
bevorderd door
door allerlei
allerlei
De vermeerdering
maatregelen, die
Rijk neemt tot een
een uitstekende
uitstekende telefonisatie
telefonisatie van
van het
hetgeheele
geheeleland.
land.Naast
Naast
maatregelen,
die het Rijk
betrekkelijk lage
van zgn.
zgn. streeknetten,
streeknetten, omvattende
omvattende
betrekkelijk
lage tarieven,
tarieven, werkt
werkt daartoe
daartoe mede
mede de
de vestiging van
elkaars nabijheid
nabijheid gelegen
economisch geheel
geheel vormen,
vormen, zooals
zooals b.v.
b.v.
eenige in elkaars
gelegen plaatsen,
plaatsen, die
die een economisch
de plaatsen in de veenkoloniën, het bloembollendistrict,
bloembollendistrict, de
de mijnstreek,
mijnstreek, enz.;
enz.; voorts
voorts de
de vestiging
vestiging
op ruime
ruime schaal
schaal van
van gelegenheden
gelegenheden om
omtetetelefoneeren
telefoneerenen
enhet
hetzooveel
zooveelmogelijk
mogelijkbedrijfszeker
bedrijfszeker
maken van
interlocale verkeer
verkeer door
onder den
den grond
grond brengen
brengen van
vanhet
hetinterlocale
interlocale
maken
van het interlocale
door het onder
stamnet.
1888 opende
opende de
de Ned.
Ned.Bell-Telephoon
Bell-TelephoonMij
Mijhaar
haardienst
diensttusschen
tusschenAmsterdam
Amsterdam
Op 5 Nov.
Nov. 1888
en Rotterdam
Rotterdam met één
één geleiding;
geleiding; thans
thans isis voor
voor het
hetverkeer
verkeer tusschen
tusschen de
de33groote
grooteplaatsen
plaatseneen
een
120
dubbeldraden,
die
zoodanig
is
geconstrueerd,
dat
duplex-verbindingen
kabel
gelegd
met
geconstrueerd, dat duplex-verbindingen
120 dubbeldraden, die
kabel
kunnen
gevormd, zoodat de capaciteit
capaciteit tot
tot 18o
180verbindingen
verbindingenkan
kanworden
wordenopgevoerd,
opgevoerd,
kunnen worden
worden gevormd,
waardoor
zonder vertraging
vertraging wordt
wordtafgewikkeld.
afgewikkeld.
waardoor het verkeer zonder
exploitatie van
van den
deninternationalen
internationalen telefoondienst
telefoondienst werd
werd dadelijk
dadelijk door
door den
den Staat
Staat
De exploitatie
zelf ter hand genomen. Diensten
Diensten op
op België,
België,Duitschland,
Duitschland,Frankrijk
Frankrijk en
en Engeland
Engeland werden
werden resp.
resp.
eerstgenoemde landen
landen betreft
betreft
geopend in 1895,
I8g5, 1896,
I8g6, 1913
IgI3 en
en Ig22.
1922. Het verkeer -— wat de drie eerstgenoemde
geheel
gedeeltelijk door
door den
den wereldoorlog
wereldoorlog onderbroken
onderbroken -— is wil
wél bevredigend.
bevredigend. In
In1897
I8g7
geheel of gedeeltelijk
werden
en Duitschland
Duitschland gevoerd
gevoerd resp.
resp. 8000
8000 en
en 5600
5600gesprekken,
gesprekken, in
in 1907
1907ruim
ruim
werden met
met België en
73000
IgI3 -hethet
laatste
normale
jaarvoor
voorden
denwereldoorlog
wereldoorlog—- ruim
ruim
73000 en ongeveer
ongeveer 18gooo,
189000, in
in 1913
laatste
normale
jaar
± 600.000
600.000en
enruim
ruim6000
6000met
metFrankrijk.
Frankrijk.
187.000
Duitschalnd +
187.000 gesprekken
gesprekkenmet
met België,
België, met
met Duitschalnd
Over 1921
Ig2I bedroeg het aantal
aantal gesprekken
gesprekken met
Duitschland en
en Frankrijk
Frankrijk resp. 235.000,
235.000,
Over
met België, Duitschland
641.000 en
io.000.
emo.ooo.

Radiotelefonie.
Radiotelefonie.
jongste vinding
vinding op het
het gebied der telefonische gedachtenwisseling
gedachtenwisselingverkeert
verkeert nog
Deze jongste
6g8
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reeds
verkregen
in het
het stadium
stadiumvan
vanwording.
wording.Hoewel
Hoeweldede
reeds
verkregenresultaten
resultatenbuiten
buitenmate
mateverrassend
verrassend
moeten
heeten, is
is de
deradiotelefonie
radiotelefonie nog
nogniet
nietuitgegroeid
uitgegroeidtottoteen
eenvoldoend
voldoendbetrouwbaar
betrouwbaar ververmoeten heeten,
keersmiddel.
zoover gekomen
gekomen is,
is,zal
zalhet
hetRijk,
Rijk,noodra
zoodrahet
hetalgemeen
algemeenbelang
belangdat
datvordert,
vordert,
keersmiddel. Als het zoover
zeker
Thans strekt
strekt
zeker bereid
bereid worden
wordengevonden
gevondende
deexploitatie
exploitatiein
in ernstige
ernstigeoverweging
overweging te
te nemen. Thans
zijn bemoeiing
niet verder
verder uit
uitdan
dantottot
nemen
ordemaatregelen,ten
teneinde
einde
bemoeiing zich
zich niet
hethet
nemen
vanvan
ordemaatregelen,
het draadloos
draadloos verkeer
verleent het
het vergunningen
vergunningen aan
aan belangbelangverkeerin
in goede
goede luchtbanen
luchtbanen te
te leiden en verleent
hebbenden
uitspreken van
pers- en beursberichten,
beursberichten, voor
geven van
van muziekmuziekhebbenden voor
voor het
het uitspreken
van persvoor het
het geven
demonstraties
van proeven
proeven op
op wetenschappelijk
wetenschappelijk gebied.
gebied.
demonstraties en
en voor
voor het nemen van
Postcheque- en
en girodienst.
girodienst.
Een gewichtige
van den dienst
Een
gewichtige uitbreiding
uitbreiding van
dienst der
der posterijen
posterijen bracht
bracht de
de wet
wetvan
van 29 Juli
1916
instelling van
van den
denpostchequepostcheque-enengirodienst,
girodienst,diedie
beoogdeeen
eenzeer
zeerbelangrijke
belangrijke
1916 tot instelling
beoogde
vergemakkelijking
betalingsverkeer tot
stand te
te brengen.
brengen. Geld,
Geld,dat
datmen
menanders
anders
vergemakkelijkinginin het
het betalingsverkeer
tot stand
per
postwissel of
of aangeteekenden
aangeteekenden brief
brief ontvangt,
ontvangt, of
ofdat
datmen
menanders
andersper
perquitantie
quitantiemoet
moet
per postwissel
invorderen,
op de
derekeningen,
rekeningen, die
diemen
menzich
zichbij
bijdedepostkantoren
postkantoren kon
kon doen
doen openen,
openen,
invorderen, zou
zou dan op
kunnen worden
kunnen
worden gestort,
gestort, zoodat
zoodat men
menals
als„rekeninghouder"
"rekeninghouder" niet
niettelkens
telkensnaar
naar de
depostkantoren
postkantoren
behoefde
gaan, om
om die
diegelden
geldenininontvangst
ontvangstte te
nemen.Deze
Dezee.a.
e.a.stortingen
stortingenzouden
zouden de
de
behoefde te
te gaan,
nemen.
rekeninghouders
hunne rekeningen
rekeningen laten
laten staan,
staan,totdat
totdatzij
zijdaarover
daarover wenschten
wenschten te
te beberekeninghoudersop
op hunne
schikken,
bate, hetzij
hetzij ter
ter betaling
betaling van
van aan
aan anderen
anderen verschuldigd
verschuldigd geld
geld door
door
schikken, hetzij
hetzij ten
ten eigen bate,
middel van postcheques,
postcheques, of
of door
door eenvoudige
eenvoudige overschrijving
overschrijving per
p~r girobillet
girobillet op
op de
depostrekening
postrekening
van den schuldeischer. Dat
Dat alles
alles tegen
tegen zeer
zeergeringe
geringekosten,
kosten,en
enzonder
zondereenig
eeniggevaar
gevaarvoor
voorverlies.
verlies.
De cheques
cheques werden
werden aan
aan toonder
toonder gesteld,
gesteld,waardoor
waardoor de
deuitbetaling
uitbetalingop
opdedemeest
meestgemakkelijke
gemakkelijke
en vlugge manier
manier zou
zou geschieden,
geschieden, aan
aan ieder,
ieder, die
die de
decheque
chequeter
teruitbetaling
uitbetalingaanbood.
aanbood.Over
Overde
de
saldo's
rekeningen zou ten slotte
slotte nog
nog eenige
eenigerente
renteworden
wordenvergoed.
vergoed.
saldo's der rekeningen
Alles was
was derhalve
derhalve gedaan
gedaan om
om de
de inrichting
inrichtingvan
vanden
dendienst
dienstzoo
zooaantrekkelijk
aantrekkelijkmogelijk
mogelijk
maken en met
met belangstelling
belangstelling werd de opening
opening tegemoet
tegemoet gezien,
gezien, die
die op
op16
16Jan.
Jan.1918
1918plaats
plaats
te maken
Reeds te
te voren,
voren, sedert
sedert 19
19 Nov.
Nov.1917,
1917,was
wasdedegelegenheid,
gelegenheid,om
omzich
zichalsalsrekeninghouder
rekeninghouder
vond. Reeds
laten inschrijven
inschrijven open
opengesteld,
gesteld,zoodat
zoo dat bij
bij de
deopening
openingvan
vanden
dendienst
dienstererreeds
reeds4000
4000rekerekete laten
waren, welk aantal
aantal in den loop
loop van
van dat
dat jaar
jaar tot
tot ruim
ruim 13700
13700steeg.
steeg.
ningen waren,
aanvang was niet onbevredigend.
onbevredigend. Er was
was een
een grond
grond gelegd,
gelegd, waarop
waarop kon
kon worden
worden
Deze aanvang
voortgebouwd en
werk gesteld
gesteld om
om den
den dienst
dienst bij
bijhet
hetpubliek
publiekalgemeene
algemeene
voortgebouwd
en alles
alles werd
werd in
in het werk
be
bekendheid
Door het
hetplaatsen
plaatsen van
van advertenties
advertenties in
indagbladen
dagbladen en
entijdschriften,
tijdschriften, door
door
kendheid te geven. Door
verspreiden van
van brochures,
brochures, door
van lezingen,
lezingen, door
door het
hetvoeren
voerenvan
vanbesprebesprehet verspreiden
door het
het houden van
kingen met gemeentebesturen,
gemeentebesturen, leiders
gemeentebedrijven, e.e. a.
door het
het inrichten
inrichten van
van
kingen
leiders van
van gemeentebedrijven,
a. , door
inlichtingen-bureaux op
jaarbeurzen te
werd met
met alle
alle kringen
kringen van
van de
de maatmaatinlichtingen-bureaux
op de jaarbeurzen
te Utrecht,
Utrecht, enz. werd
schappij contact
schaal omtrent den dienst gegevens
gegevens verstrekt.
verstrekt.
schappij
contact verkregen
verkregen en
en werden
werden op ruime schaal
Maar ook
terughoudendheid ondervonden, omdat het nu
nu eenmaal
eenmaal een
eendoor
door
Maar
ook hier werd terughoudendheid
de ervaring
ervaring van
alle
eeuwen
bewezen
feit
is,
dat
het
nieuwe,
uitsluitend
en
alleen
omdat
het
van alle eeuwen bewezen feit dat het nieuwe, uitsluitend en alleen omdat het
is, tegenkanting,
tegenkanting, vijandigheid
vijandigheid en achterdocht
achterdocht ondervindt.
ondervindt. De
De volhardende
volhardende pogingen,
pogingen,
nieuw is,
den dienst
dienst ingang
ingang te
te doen
doenvinden,
vinden,hebben
hebbenechter
echterniet
nietgefaald.
gefaald.Langzamerhand
Langzamerhand is
is de
dedeeldeelom den
neming aan
aan den dienst meer
meer algemeen
algemeen geworden.
geworden.Dit
Ditblijkt
blijktniet
nietalleen
alleenuit
uithet
hetaantal
aantaldeelnemers,
deelnemers,
neming
tot 87000,
87000, maar
maar evenzeer
evenzeer uit
uit het
hetaantal
aantal betalingen,
betalingen, dat
dat in
in den
dengirodienst
girodienst
dat inmiddels steeg tot
1918, het
het eerste
eerste jaar,
jaar, beliep
beliep dat
dat aantal
aantal i.o73.000,
1.073.000,waarvan
waarvan 22.7
22.7 %
%inIngiro,
giro,
tot stand kwam. In 1918,
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in
in giro
in 1921
1921 6.013.000,
6.013.000, waarvan
waarvan in
giro 29.8 %.
%. De
Deomzet
omzetop
opde
derekeningen
rekeningen bedroeg
bedroeg in
in 1918
1918één
één
milliard gulden,
gulden, waarvan
waarvan 63.6
giro, in
in 1921
1921 77 milliard,
milliard, waarvan
waarvan 71.2
(: ~ in giro.
giro. Deze
Deze
milliard
63.6 % in giro,
71.2 "0
cijfers toonen niet
niet alleen
alleen de
de stijgende
stijgende deelneming,
deelneming, maar
maar ook,
ook, dat
dat de
deontwikkeling
ontwikkelingzich
zichinindede
cijfers
richting beweegt,
beweegt, n.l.
n.l.inindie
dievan
vantoeneming
toenemingvan
vanhet
hetgiroverkeer.
giroverkeer.Daardoor
Daardooralleen
alleenwordt
wordt
goede richting
het gestelde
gestelde doel,
doel,vergemakkelijking
vergemakkelijkingvan
van het
het geldverkeer
geldverkeer met
metinperking
inperkingvan
van de
de geldverplaatsing,
geldverplaatsing,
het
bereikt.
bereikt.
De voortgaande
voortgaande groei
groei van
weer nieuwe
deelDe
van den
den dienst schept telkens weer
nieuwe gelegenheid tot deelDe Staat,
Staat, de
deprovinciën,
provinciën,de
degemeenten,
gemeenten,de
dewaterschappen
waterschappene.e.a.a.groote
grootelichamen
lichamengaan
gaan
neming. De
langer hoe
hoe meer
meer van
van den
den girodienst
girodienst gebruik
gebruik maken.
maken. Enkelen
Enkelen richten
richten zich
zich geheel
geheel op
ophet
het
hoe langer
in, zooals
zooals de
de gemeentelijke
gemeentelijke telefoondienst
telefoondiensttete's-Gravenhage,
's-Gravenhage,het
hetProvinciaal
ProvinciaalWaterWatergirowezen in,
Bedrijf voor
voor Noord-Holland,
Noord-Holland, het
hetWaterschap
Waterschap Hollandsch
Hollandsch Noorderkwartier,
Noorderkwartier, de
de NederNederleiding Bedrijf
w.o. er
er zijn,
zijn,die
diegeen
geenpostwissels
postwisselsenengeen
geenaangeteekende
aangeteekendebrieven
brieven
landsche Reisvereeniging e.a., w.o.
ontvangen en
en geen
geen betalers
betalers meer
meer op
ophun
hunkantoren
kantoren willen
willenzien,
zien,maar
maaruitsluitend
uitsluitend
meer willen ontvangen
betalingen per postgiro
postgiro aanvaarden.
aanvaarden. Daar
heen! In
In het
hetwel
weltetebegrijpen
begrijpenbelang
belangvan
van
betalingen
Daar moet
moet het heen!
publiek, dat,
dat, gezeten
gezetenaan
aande
deschrijftafel,
schrijftafel,zonder
zondernoemenswaard
noemenswaardtijdverlies
tijdverliesschulden
schuldenkwijt
kwijt
het publiek,
geld betaalt,
betaalt, en
en dan
dan niet
nietde
destraat
straatop
opmoet
moetom
omten
tenpostkantore
postkantorepostwissels
postwisselsteteincasseeren
incasseeren
en geld
te storten,
storten, aangeteekende
aangeteekende brieven
brieven te halen
halen of
of tetebrengen.
brengen.
of te
Maar al
het maximum
maximum aantal
aantal rekeninghouders
rekeninghouders nog lang niet bereikt,
bereikt, de postchequepostchequeMaar
al is het
girodienst is
is „er
"erin",
in",en,
en,ininaanmerking
aanmerkinggenomen
genomenzijn
zijnprille
prillejeugd,
jeugd,bewonderenswaard
bewonderenswaardsnel!
snel!
en girodienst
Voor den
den verderen
verderen bloei
bloeivalt
valtook
ook
veel
te wachten
van
handelsonderwijs,dat
dathet
hetpostpostVoor
veel
te wachten
van
hethet
handelsonderwijs,
girowezen in zijn
zijn leerstof
leerstof opnam
opnam en
en zijn
zijn leerlingen
leerlingen van
van den
denaanvang
aanvang af
afmet
metdedewerking
werkingvan
van
girowezen
dienst bekend
bekend maakt.
maakt.
den dienst
ligt voor
voor den
den girodienst
girodienst nog
nog open.
open.Ondanks
Ondanks de
de toetreding
toetredingvan
vanvele
velekoopkoopEen ruim veld ligt
fabrikanten, bankiers,
bankiers, levensverzekeringsmaatschappijen,
vereenilieden, fabrikanten,
levensverzekeringsmaatschappijen, notarissen,
notarissen, dokters, vereeniuitgevers, enz.,
enz., worden
worden nog
nogvele
velegelden
geldenper
perlangdradige
langdradigepostwissel,
postwissel,aangeteekenden
aangeteekenden
gingen, uitgevers,
of postquitantie
postquitantiebetaald,
betaald,niettegenstaande
niettegenstaande de
dehoogere
hoogerekosten,
kosten,die
diedaarvoor
daarvoor verschuldigd
verschuldigd
brief of
zijn.
Postcheques en girobilletten
girobilletten verzendt
verzendt het Rijk
Rijk zonder
zonder postzegel,
postzegel, dat
dat isisfranco.
franco. Veel
Veelzal
zal
zijn. Postcheques
nog gedaan moeten worden, voordat het giroverkeer
giroverkeer algemeen is geworden. Door
Door het
het verleenen
verleenen
van
allerlei gemakken
gemakken wordt dit sterk
sterk bevorderd.
bevorderd. Een
Een belangrijke
belangrijke maatregel
maatregel was
was de
deinvoering
invoering
van allerlei
van
de automatische
automatische overschrijving
overschrijving van
van periodieke
periodieke betalingen.
betalingen. Deze
Deze maatregel
maatregel was
waseerst
eerst
van de
beperkt
men verschuldigd
verschuldigd was
was aan
aan gemeentebedrijven,
gemeentebedrijven, zooals
zooals voor
voor gas,
gas, water,
water, elecelecbeperkt tot
tot wat men
triciteit,
en isis later
later uitgebreid
uitgebreid tot
totalle
alleperiodieke
periodiekebetalingen,
betalingen,als
alshypotheekrente,
hypotheekrente,premie
premie
triciteit, enz. en
van
verzekering,
contributie
van
vereenigingen,
abonnement
op
nieuwsbladen,
enz.,
waardoor
van verzekering, contributie van
abonnement op nieuwsbladen, enz., waardoor
het
aantal aangeslotenen
aangeslotenen belangrijk
belangrijk toenam.
toenam. Zoo
Zoowordt
wordtmeer
meerenenmeer
meerhet
hetdoel
doelnaderbij
naderbijgegehet aantal
komen:
"Het giroverkeer
giroverkeer algemeen,
algemeen, voor
voor iedereen."
iedereen."
komen: „Het
Slotwoord.
Slotwoord.
Er
zijn weinig groote
groote bedrijven,
bedrijven, waarbij
waarbij de
de gebruikers
gebruikers zoo
zoo onmiddellijk
onmiddellijk ininaanraking
aanraking
Er zijn
komen
dus aangewezen
aangewezen zijn op
op het
het in
indienst
dienstzijnd
zijndpersoneel,
personeel,als
alsdat
datder
derPosterijen,
Posterijen,
komen met
met en dus
Telegrafie
Telegrafie en
en Telefonie.
De menschelijke
menschelijke gesteldheid
gesteldheid van
personeel is derhalve
derhalve in
in de
de functionneering
functionneering van
van
van het personeel
zulk
van bijzonder
bijzonder belang.
belang.
zulk bedrijf een factor van
Waar
laatste 25 jaren
jaren overal
overal in de
de maatschappij
maatschappij die
die gesteldheid
gesteldheid ingrijingrijWaar gedurende
gedurende de
de laatste
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pwde verandering heeft
heeft ondergaan,
T. niet
niet
pande
ondergaan, ligt
ligt het
het voor
voor de
de hand,
hand, dat
dat het
het personeel
personeel der
der P.
P. T. T.
onb~wogen daarbuiten is
is gebleven.
gebleven. Ook
Ook dit
dit isis opgenomen
opgenomen in
indie
diemachtige
machtigeen
enbelangwekkende
belangwekkende
onbewogen
evolutie,
drijfveer te vinden in den
den drang
drangnaar
naargeestelijke
geestelijke ververevolutie, welke
welke geacht
geacht kan
kan worden
worden haar drijfveer
heffing,
personeel er naar streeft met
met meer
meer begrip
begrip van
vande
degestie
gestievan
vanhet
hetbedrijf
bedrijf
heffing, in
in zoover
zoover het
het personeel
te dienen
dienen en
endedefunctionneering
functionneeringdaarvan
daarvantetevolmaken.
volmaken.De
Degeschiedenis
geschiedenisdezer
dezerbeweging
beweging
dit te
over de laatste 25
25 jaren
jaren zou,
zou, ook
ook reeds
reeds alleen
alleen voor
voor het
het Staatsbedrijf,
Staatsbedrijf, een
eenbijdrage
bijdrageop
opzich
zichzelve
zelve
vormen. De groote
groote ontwikkeling
ontwikkeling van
bedrijf en
en de
deinwerking
inwerkingder
dersnel
snelwisselende
wisselendeeconoeconovormen.
van dit bedrijf
mische omstandigheden
omstandigheden daarop, leverden geenszins
geenszins een gewilligen
gewilligen bodem
bodem voor
voor een
een rustigen
rustigen
mische
In dien
dienzin
zin
opgroei
personeelsbeweging, veeleer
zij elkaar wederkeerig. In
opgroei dezer personeelsbeweging,
veeleer belemmerden
belemmerden zij
personeelsvraagstuk in een overgangstijd,
overgangstijd, die
die het
het geven
geven van
van een
een
leven
leven wij
wij ten opzichte van het personeelsvraagstuk
Wat deze
deze tijd
tijd toelaat,
toelaat, en
en waarwaaroverzichtsbeschouwing, als
als hier op haar plaats ware, weerhoudt. Wat
een uitspraak
uitspraakvan
vangrondig
grondigvertrouwen
vertrouwenininden
dendegelijken
degelijkenwerkelijkheidszin
werkelijkheidszin
dringt, isis een
toe hij ook dringt,
van ons personeel
personeel en
en zijn
zijn eerlijken
eerlijken en
enenergieken
energiekenstrijdlust,
strijdlust,waarin
waarindedeoud-vaderlandsche
oud-vaderlandsche
van
verdeugden
levend zijn, om
om zoowel
zoowel zijn eigen bestaan
bestaan geestelijk
geestelijk en materieel te verdeugden nog immer levend
belangen van
gesteld, te verdedigen
verdedigen en
en te
te bevorderen.
bevorderen.
heffen, als
heffen,
als de
de belangen
van den dienst, waarin het is gesteld,
Zoo
ten goede
goede der
dergemeenschap,
gemeenschap,waaraan
waaraan het
hetStaatsStaatsZoo moge
moge eenmaal
eenmaal de
de overgangstijd niet dan ten
is, zijn
zijn afgesloten.
afgesloten.
bedrijf dienstbaar is,
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LUCHTVAART
DOOR

J.
J. H.
H. HARDENBERG,
HARDENBERG, Mcjoor van
van den
denGeneralen
GeneralenStaf;
Staf;
Commandant
de Luchtvaartafdeeling.
Commandant
vanvan
de Luchtvaartafdeeling.

T

De luchtvaart
luchtvaart in
inNederland
Nederlandvóór
vóór1914.
I914.

oen in
in 1907
Ig07de
deNederlandsche
NederlandscheVereeniging
Vereenigingvoor
voorLuchtvaart
Luchtvaartwerd
werdopgericht,
opgericht,verkeerde
verkeerde
ons land
land in
ineen
eentoestand
toestandvan
van
groote
achterlijkheid
luchtvaartgebied,zoowel
zoowelten
ten
groote
achterlijkheid
opop
luchtvaartgebied,
opzichte
de practische
practische beoefening
beoefening van
van de
deballonsport,
ballonsport,als
alsook
ookmet
metbetrekking
betrekking tot
tot
opzichte van de
de toepassing
toepassing van
van de
de luchtvaart
luchtvaart voor
voor wetenschappelijke
wetenschappelijke doeleinden.
doeleinden.
is de
de groote
groote verdienste
verdienste geweest
geweestvan
vanvoornoemde
voornoemde vereeniging,
vereeniging, en
envan
vanhare
hareeerste
eerste
Het is
leiders in het bijzonder,
dat hier te
te lande
lande belangbelangstelling
werd gewekt
gewekt
stelling werd
voor den
den aanzienlijken
aanzienlijken
vooruitgang, welke zich
in dat
dat tijdperk
tijdperk in
in het
het
buitenland reeds
afbuitenland
reeds afteekende
in
het
oerteekende in het oermenschelijke strestreoude menschelijke
ven naar
ven
naar de
de „verove"verovering van
van de
de lucht."
lucht."
Terwijl als gevolg
van
haar initiatief
initiatief de
de
van haar
ballons
port ten onzent
onzent
ballonsport
werd beoefend,
beoefend, waarwaarwerd
door aan
aan een
een aantal
aantal
door
Nederlanders het brebreNederlanders
vet van balloncommandan-t
kon worden
worden uituitdant kon
gereikt,
de Ver.
Ver.
gereikt, was
was de
voorts nuttig
Vliegkamp
Soesterberg.
nuttig werkzaam
werkzaam
Vliegkamp Soesterberg.
door de
de vorming
vorming van
van
door
studiecommissies
bevorderde zij
z;ij het
het dienstbaar
dienstbaar maken
maken van
van de
deballonvaarten
ballonvaarten aan
aan het
het
studiecommissies en
en bevorderde
verrichten van
van wetenschappelijke
wetenschappelijke waarnemingen.
waarnemingen.
IglO werd door de Ver.
Ver. te
te Delft
Delfteen
eenbegin
begingemaakt
gemaaktmet
metde
deinrichting
inrichtingvan
vaneen
eenaeroaeroIn 1910
's-Gravenhage een
eenEerste
EersteNederlandsche
NederlandscheTentoonstelling
TentoonstellingVan
Van
dynamisch laboratorium, werd te 's-Gravenhage
Luchtvaartmaterieel georganiseerd
georganiseerd en
en belastte
belasttezij
zijzich
zichmet
metdedesportieve
sportieveleiding
leidingvan
vanverschillende
verschillende
vliegvertooningen, die
meerdere plaatsen
plaatsen van
van ons
ons land
landwerden
werdengehouden.
gehouden.
vliegvertooningen,
die in meerdere
Door het
het Koninklijke
Koninklijke Huis
Huiswerden
werdenaldra
aldra hooggewaardeerde
hooggewaardeerde bewijzen van belangstelling
in het streven der vereeniging gegeven; in igog
1909aanvaardde
aanvaardde Z.
Z. K.
K.H.
H.de
dePrins
Prinsder
derNederlanden
Nederlanden
in 1912
Ig12 verleende
verleende H. M. de
de Koningin
Koningin aan
aan de
de Ver.
Ver. het
hetpraepraehet beschermheerschap der Ver., in
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dicaat „Koninklijke"
en in 1913
H. H. M.
M. de Koningin
dicaat
"Koninklijke" en
1913 behaagd
behaagd!
behaagd.!: het
het H.
M. M.
Koningin en de
de Koningin
Koningin
Moeder het beschermvrouwschap
beschermvrouwschap over
aanvaarden.
Moeder
over de
de Ver.
Ver. teteaanvaarden.
Onder de Nederlanders, die
Onder
die zich
zich in
deeerste
eerstejaren
jaren der
derontwikkeling
ontwikkelingvan
vanhet
het„vliegtuig"
"vliegtuig"
in de
grooten naam
naam hebben
hebben gemaakt,
gemaakt, moge
moge
grooten
worden genoemd
HENRI WIJNMALEN,
worden
genoemd HENRI
WIJNMALEN,
die iI Oct.
die
Oct.1910
1910het
hetwereldhoogterecord
wereldhoogterecord
(2800 M.) behaalde en korten
korten tijd
tijd daarna
daarna
een
door de
deFransche
Automobielclub
FranscheAutomobielclub
een door
uitgeloofden prijs
prijs verwierf,
verwierf, door
door - volgens den vastgestelden
vastgestelden eisch - binnen
gens
vliegen.
van Parijs
36 uren van
Parijs naar
naar Brussel te vliegen.
De in 1911
1911 gehouden Europeesche
boven Nederlandsch
Nederlandsch
rondvlucht vond ook boven
grondgebied plaats.
plaats.
Bij den
den aanvang der mobilisatie
Bij
mobilisatie (1
(1
1914) stond de
deVer.
Aug. 1914)
Ver. haar ballonmaterieel aan het Rijk af en trad
trad hare werkzaamwerkzaamPaleis "Het
Loo,"
Loo."
„Het Loo."
heid tijdelijk
tijdelijk geheel op
op den
den achtergrond.
achtergrond.
Van de zijde
zijde der
der legerleiding
legerleidingwerd
werd
in diezelfde
~e
bijzondervoor
voor
diezelfde jaren
jaren groote
groote belangstelling
belangstelling betoond
betoond voor
voordeqe
luchtvaart,ininhet
hetbijzonder
luchtvaart,
ontwikkeling van
van het
vliegtuigenenbegon
begonmen
de
het vliegtuig
men
zien,
aandachtzich
zichinineen
een
de ontwikkeling
in in
te te
zien,
datdat
dede
aandacht
militairen
Nederland zou
zou moeten
moeten samentrekken
samentrekken op
op het
het „zwaarder
"zwaarder dan
dan de
de lucht",
lucht",
militairen kleinstaat als Nederland
dus
het „vliegtuig",
"vliegtuig", zoodat
balzoodat baldus op het
r---------·-·--··---·-··-····--- .- .. -..... - .. lonafdeelingen en luchtschepen niet
niet
werden betrokken
betrokken in
de plannen,
plannen,
werden
in de
welke voor
voor een
een militaire
militaire toepassing
toepassing
welke
ontworpen.
der luchtvaart werden ontworpen.
Kolonel
Aan den toenmaligen Kolonel
der Genie,
J. SNIJDERS,
Genie, C.
C. J.
SNIJDERS, den
der
van
lateren Opperbevelhebber
Opperbevelhebber van
lateren
Zeemacht, komt
komt de
de eer
eer
Land- r~en
en Zeemacht,
den beginne
te
toe, van
van den
beginneopen
openoog
oogte
toe,
hebben gehad voor de groote
groote beteebeteeder luchtvaart,
luchtvaart, mede
mede bebekenis der
kenis
schouwd van
van militair
militair standpunt.
standpunt.
schouwd
die het
hetvoorzitterschap
voorzitterschap
Hij was het, die
'straks
Luchtvaartder
·straks
genoemde
der straks genoemde Luchtvaartvereeniging bij
bij Ef hare
hare oprichting
oprichting
vereeniging
Op
Op de
de helling
helling van
van vliegkamp
vliegkamp de
de Mok.
Mok.
bekleedde; hij
hij was
was het, die,
die, toen
toen in
in
bekleedde;
delegermanoeuvres,
legermanoeuvres,zich
alsChef
Chef
191 I voor de
de eerste
eerste maal
maal enkele
enkele vliegtuigen
vliegtuigendeelnamen
deelnamenaan
aande
zichals
1911
van den
den Generalen
Generalen Staf
Stafpersoonlijk
persoonlijk per
per vliegtuig
vliegtuig boven
boven de
deinindedeBetuwe
Betuwemanoeuvreerende
manoeuvreerende
van
troepen bewoog, als wilde de
de Generaal
Generaal het
het den
den jongeren
jongeren voor
voor oogen
oogen stellen,
stellen, dat
dateen
eennieuw
nieuwen
en
machtig weermiddel
weermiddel straks
straks ook
ook hunne energie en
en offervaardigheid
offervaardigheid zou
zouvorderen.
vorderen.
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In
werd de
de Luchtvaartafdeeling
Luchtvaartafdeeling van
van het
het leger
legeropgericht,
opgericht,waaraan
waaraan als
alsvliegeniers
vliegeniers
In 1913 werd
aanvankelijk
door eigen
aan particuliere
particuliere
verbond(n
eigen zorg
zorgaan
aanvankelijk werden
werden verbonden
verbonden een
een viertal
viertal officieren,
officieren, die zich door
vliegscholw
het vliegen
vliegwhadden
haddenbekwaamd.
bekwaamd. Ook
Ook werden
werden in
indat
allereerste schreden
schr.:den
vliegschokn
datjaar
jaar de
deallereerste
vliegscholen in het
gedaan
kolonialen
op den
den weg,
weg, om
omeen
een kolonialen
gedaan op
militairen
leven te
te
militairenvliegdienst
vliegdienstininhet
het leven
.,J...J
waarna in
~
roepen,
1914
roepen, waarna
in 19I4
1914 in
in Nederlandsch.....ti',.
een proefvliegtuigafdeeling
proefvliegtuigafdeeling werd
werd
.....
<
Indië
Indië een
"\~
gevestigd.
1nvloed
denwereldoorlog
wereldoorlogopop
nvloed van den
de
ontwikkelz'ng der
der luchtvaart.
luchtvaart.
de ontwikkeling
Naast
den ontzaglijken
ontzaglijken jammer,
jammer,
Naast den
dien
de groote
groote oorlog
oorlog over
over de
dewereld
wereld
dien de
heeft
gebracht, mag
mag het
het zich
zich omhoog
omhoog
heeft gebracht,
worstelen van de luchtvaart een der
der voorvoorvan dien
dien volkerenstrijd
volkerenstrijd worden
worden
deelen
deelen van
genoemd.
men thans
thans terugdenkt
Wanneer
terugdenkt
Wanneer men
Een escadrille
Een
escadrille militaire
militaire vliegtuigen
vliegtuigen boven
boven Bandoeng.
Bandoeng.
aan
de nog
nogzoo
zooweinig
weinigvolmaakte
volmaakte vliegvliegaan de
onbetrouwtoestellen
en
aan
de
hoogst
toestellen
aan de hoogst onbetrouwbare
motoren, waarmede
waarmede vóór
vóór den
den oorlog
oorlog de
depioniers
pioniersder
dervliegkunst
vliegkunstzich
zichininhet
hetluchtruim
luchtruim
bare motoren,
waagden, dan
gekoesterd voor
voor zóóveel
zóóveel ondernemingsondernemingsdan moeten
moeten eerbied en bewondering worden gekoesterd
geest
en stoutmoedigheid,
stoutmoedigheid, maar
maar dan
danspringt
springttevens
tevensininhet
hetoog
oogdedereusachtige
reusachtigevooruitgang,
vooruitgang,
geest en
welke in
luttele
jaren
plaats
in luttele jaren plaats
vond.
Onder den machtigen
machtigen
drang
drang der
deronverbiddelijke
onverbiddelijke
oorlogseischen,
werd in die
<>orlogseischen, werd
die
jaren
de vliegkunst
vliegkunst tot een
jaren de
een
moeilijk
te vermogen
v.-:rhoogen peil
moeilijk te
verhoogen
peil
opgevoerd
en hebben
<>pgevoerd en
hebben de
de
vliegtuigenvliegtuigen- en
en motorenmotorenindustrieën
industrieën zich
zich buitengebuitengewoon krachtig
krachtig ontwikkeld.
ontwikkeld.
Tijdens
Tijdens den
den oorlog
oorlog
werd
werd bewezen,
bewezen, dat
dat onder
onder
omstandigheden,
waarin
omstandigheden, waarin het
het
Een gedeelte
gedeelte van een seriebeeld-opname
seriebeeld-opname van Rotterdam
Rotterdam (haven).
(haven).
Een
verlies
verlies van
van het
het menschenmenschenleven
Ieven niet
niet kon
kon worden
worden geteld
geteld
en waarin
waarin de
dematerieelschade
materieelschadeals
alshet
het
waregeen
geenrolrolspeelde,
speelde,
aviatiekininstaat
staatwas,
was,onder
onder
-en
ware
dede
aviatiek
aanwending
van een
een vermogen
van 25o
400 P.K. per
ton nuttige
nuttigelast
lastvliegtuigen
vliegtuigentete
aanwending van
vermogen van
250 à
à 400
4°°
per ton
bouwen, die lasten
lasten van
van iI àà 44ton
konden medevoeren
medevoeren met
metuursnelheden
uursnelhedenvan
van 120
120àà 150
150 KMI.,
K.M.,
ton konden
terwijl
bij aanwending
van nog
grooter vermogen
vermogen
(700 P.K.
P.K. per
per ton
kleinere
terwijl bij
aanwending van
nóggrooter
vermogw (700
ton nuttige
nuttige last)
last)kleinere
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lasten, n.l.
n.l. 400
met
uursnelheden
200
K.M.
vervoerd
lasten,
lasten,
400
400 ààà600
600
600K.G.
K.G.
K.G.
met
met
uursnelheden
uursnelhedenvan
van
van
200
200
K.M.
K.M.
vervoerd
vervoerdkonden
konden
kondenworden.
worden.
worden.
uit
draadlooze gemeenschap
met
aarde en
en met
Voorts
draadlooze
aarde
met andere
andere
Voortswas
was uit
uit vliegtuigen
vliegtuigen de
de draadlooze
gemeenschap met
met de
de aarde
vliegtuigen
gebracht en
was het
het mogelijk
mogelijk
mogelijk gebleken,
gebleken, uit
uit de
de lucht
luchtzeer
zeernauwkeurige
nauwkeurige
tot stand
vliegtuigen tot
stand gebracht
en was
fotografische beelden
beelden van
fotografische
beelden
hetaardoppervlak
fotografische
van het
het
aardoppervlak te
te vervaardigen.
vervaardigen.
Zich aanpassend
aan de uiteenZich
aanpassend aan
uiteenloopende en
en zich geleidelijk
geleidelijk afteekenende
afteekenende
loopende
strategische en tactische
strategische
tactische bestemmingen,
bestemmingen,
ontstonden vele
vele typen
ontstonden
typen van
van landland- en
en
watervliegtuigen.
watervliegtuigen.
Om een
Om
een vluchtigen
vluchtigen indruk
indruk te
te
geven van
geven
van den
denomvang
omvangder
der luchtstrijdluchtstrijdkrachten van
krachten
van enkele
enkele oorlogvoerenden
oorlogvoerenden
gelde, dat
dat omstreeks
het einde
einde van
gelde,
omstreeks het
van den
den
oorlog door
en
oorlog
door Engeland,
Engeland, Frankrijk
Frankrijk en
en'
onderscheidenlijk werd
werd bebeDuitschland onderscheidenlijk
schikt over
over 22000,
schikt
22000, 20,000
20,000 en
en i8.000
18.000
vliegtuigen.
vliegtuigep.
Zoo was
Zoo
was dus,
dus, in
korten tijd,
tijd, ontontin korten
Een escadrille militaire
militaire vliegtuigen.
staan een
staan
een weermachtsorgaan,
weermachtsorgaan, waarvan
waarvan
de beteekenis,
hetbijzonder
bijzondermet
methet
hetoog
oogopoptoekomstige
toekomstigeoorlogen,
oorlogen,
bezwaarlijkkan
kanworden
worden
beteekenis, ininhet
bezwaarlijk
overschat.
bedenke, dat
dat zijne
zijneinwerking
inwerking op
op den
denstrijd
strijd te
te land
land en
en ter
ter zee
zee - gelet op het
het
overschat. Men bedenke,
ontwikkelingspeil
de oorlogsvliegdiensten
oorlogsvliegdiensten in
in het
najaarvan
van1918
1918 - ongetwijfeld nog
nog
hetnajaar
ontwikkelingspeil van
van de
aanzienlijk intensiever zou zijn geworden,
geworden,
wanneer
op dat
dattijdstip
tijdstip de
de wapenwapenwanneer niet
niet op
stilstand
aan
het
bloedig
bedrijf
een
stilstand aan het bloedig bedrijf een
had gemaakt.
einde had
gemaakt.
hierbedoelde ontwikkeling
ontwikkeling
Aan de hierbedoelde
land zoo
zoo goed
ons land
goed als geen deel genoheeft ons
men, alalheeft
heeftook
ookde
Nederlander
FOKKER
ook
men,
dedeNederlander
FOKKER
Duitschland daarbij
daarbij een
een ingrijpende
ingrijpende
in Duitschland
vliegtuigconrol gespeeld
gespeeld en
en zich
zichalsalsvliegtuigconrol
structeur een
een wereldreputatie
wereldreputatie verworven.
verworven.
De
vooruitzichten,
welke
zich
De vooruitzichten, welke zich
voor
het
vredes-luchtverkeer,
dus
met
voor het vredes-luchtverkeer, dus met
oog op
opoeconomische,
oeconomische,commercieele
commercieele
het oog
(
en escadrille
Een
escadrille militaire
militaire vliegtuigen boven
boven Amsterdam.
particuliere doeleinden
doeleinden en
en belangen
belangen
~en
Amsterdam. en particuliere
hebben geopend,
geopend,dankt
dankt men
menvoornamelijk
voornamelijk
hebben
den invloed,
invloed, door
aan den
door den
den oorlog
oorlog op
op de
deontwikkeling
ontwikkeling der
der luchtvaart
luchtvaart uitgeoefend.
uitgeoefend.
aan

Militaire luchtvaart
luchtvaartinindede
mobilisatie
periode.
Militaire
mobilisatie
periode.
Bij den
den aanvang
aanvang der
der mobilisatie
mobilisatie
mobilisatie waren
waren bij
bij de
dejeugdige
jeugdigeLuchtvaartafdeeling
Luchtvaartafdeeling van
van het
het
Bij
leger slechts
slechts enkele
enkele vliegers
vliegersen
enleerling-vliegers
leerling-vliegersaanwezig,
aanwezig,en
enkon
konslechts
slechtsover
overeen
eenbedroevend
bedroevend
gering
aantal
vliegtuigen
worden
beschikt.
gering aantal
aantal vliegtuigen
vliegtuigen worden
wordenbeschikt.
beschikt.
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in verband
verband met
met het uitbreken van den oorlog,
Het lag voor de hand, dat, in
oorlog, ernstige
ernstige moeilijk
mo~i1ijk-.
materieel uit het buitenland, terwijl toch wegen
heden moesten ontstaan bij het betrekken
betrekken van materieel
wegenss
hethet
ontbreken van
van een binnenlandsche
binnenlandsche aviatische
aviatische industrie,
het ontbreken
industrie, aankoop
aankoop van
van vliegtuigen
vliegtuigen in het
buitenland de
de eenige mogelijkheid
vormde, om
om den vliegdienst tot een
buitenland
mogelijkheid vormde,
een begin
begin van
van ontwikkeling
ontwikkeling
te kunnen brengen.
Eerst
maanden gelukte
gelukte het
heteen
eenzestal
zestalFARMAN
F ARMAN vliegtuigen,
reeds tevoren
tevorell;
Eerst na eenige maanden
vliegtuigen, die reeds
waren besteld,
besteld, naar
in Frankrijk
Frankrijk waren
naar Nederland te brengen.
brengen.
Toen aanvankelijk
aanvankelijk alle
om uit
uitEngeland,
Engeland,Frankrijk
Frankrijk en
enDuitschland,
Duitschland,
alle verdere
verdere pogingen, om
vliegtuigen te betrekken
be trekken faalden,
faalden, bracht
bracht de
de te Amsterdam
vliegtuigen
Amsterdam gevestigde
gevestigde N.V.
N.V. Trompenburg,
Trompenburg"
onder Directie
eenigeuitkomst.
uitkomst. Deze
Deze nam
onder
Directie van
van den
denoud-vlieger
oud-vliegerH.H.WIJNMALEN,
WIJNMALEN, eenige
nam op
op zich,,
zich,.
Farman vliegtuigen
vliegtuigen na
na te
te maken,
zoodat, met gebruikmaking
van de
de in
Farman
maken, zoodat,
gebruikmaking van
in Frankrijk
Frankrijk inmiddels
inmiddels
aangekochte Gnome-motoren,
Gnome-motoren, althans
althans het
het voor
voor het
het onderricht
onderricht onmiddellijk
onmiddellijk benoodigde
benoodigde vliegvlieg....
tuigmaterieel kon
kon worden
worden verkregen.
verkregen.
Eerst
enkele jaren
jaren later
bleek het uitvoerbaai,
uitvoerbaar, series
series oorlogsvliegtuigen
oorlogsvliegtuigen en
en motoren
motoren iii
in.
Eerst enkele
later bleek
het buitenland
buitenland aan
aan te
te schaffen.
schaffen.
\'.
Ten koste
koste van
van zeer
,zeer omvangrijken
omvangrijken arbeid
arbeid tijdens
tijdens de
de mobilisatiejaren
mobilisatiejaren -— onder
onder vaal
vaak.
·zeer
moeilijke omstandigheden
omstandigheden-werd
alsals
hethet
ware
moeilijke
werd
wareuituitden
dengrond
grondgestampt,
gestampt,hetgeen
hetgeenonder
onderbekwame
bekwame
leiding bij
leiding
bij Leger- en
en Marine-vliegdienst
Marine-vliegdienst in Nederland
Nederland en in
in Nederlandsch
Nederlandsch Indië
Indië tot
totstand.
stand,
is gekomen.
gekomen. Gebrek
Gebrek aan
aan plaatsruimte
plaatsruimte belet
belet schrijver
schrijver dezes
dezesdat
datontwikkelingsproces
ontwikkelingsprocesmeer
meerin.
in,
bijzonderheden na,
na,tete gaan.
gaan. Wel
Wel is
is het een
bijzonderheden
een plicht
plicht van
van erkentelijkheid,
erkentelijkheid, de
de dap
dappere
te
pe re mannen te
gedenken, die, hetzij
lucht,
gedenken,
hetûj hier
hier of
of in
in Indië,
Indië,hun
hunleven
levenhebben
hebbengegeven
gegevenininden
denstrijd
strijdmet
metdedelucht.,
Aan
Gedenkboek
eeneen
eeregroet
gebracht
—.-.
Aan hunne
hunnenagedachtenis
nagedachtenis zij
zijininditdit
Gedenkboek
eeregroet
gebracht
Mede past
Mede
past hier
hier een
een woord
woord van
van hulde
huldeaan
aandedevoormannen
voormannenonzer
onzermilitaire
militaire vliegers,,
vliegers"
VAN HEIJST,
HEIJST,VERSTEEGH
VERSTEEGH
die door
bezieling
gevend
voorbeeld
slaagdenininde
de lucht-..
lucht,
VAN
e.a., e.a.,
die door
bezieling
gevend
voorbeeld
ererininslaagden
gekend~.
vaartafdeelingen van
Weermacht, 'al
deze de
deoorlogswerkelijkheid
oorlogswerkelijkheid niet
nietgekend,,
vaartafdeelingen
van onze Weermacht,
.al hebben deze
het pe
peil
van vliegvaardigheid
vliegvaardigheid tot een overeenkomstige
overeenkomstige hoogte op te
te voeren
voeren als
als die,
die,waarop
waaropde.
de,
il van
vliegdiensten
vliegdiensten der oorlogvoerenden
oorlogvoerenden hebben kunnen
kunnen bogen.
bogen.
Daarbij werd
groot voordeel
voordeel gebruik
gebruik gemaakt
gemaakt van
talrijke, geinter,
geinter-Daarbij
werd door
door hen
hen met groot
van de talrijke,
neerde vliegtuigen,
hun
dede
gelegenheid
boden
- met
vliegtech-.
neerde
vliegtuigen,welke
welke
hun
gelegenheid
boden
met veel
veelvlieg-risico
vlieg-risico- dedevliegtech
gevolgen der
der evolutie
evolutie ininden
denvliegtuigbouw
vliegtuigbouwpractisch
practischteteZeeren
leeren kennen.
kennen.
nische gevolgen
betrekking tot den
den arbeid,
arbeid, in
inde
demobilisatiejaren
mobilisatie jaren verricht
verricht voor
voor de
deontwikkeling
ontwikkeling:
Met betrekking
luchtvaartdiensten van
Marine, herinneren
herinneren wij aan
aan dit ééne
ééne feit,
feit, dat
dat dank
dank zijd
zi~
van de luchtvaartdiensten
van Leger en Marine,
veel inspanning en groote
groote voortvarendheid,
voortvarendheid, kon worden gevormd
gevormd een
een kern
kern van
van deskundigheid,
deskundigheid
en geoefendheid
geoefendheid op
opluchtvaart
luchtvaart gebied,
gebied, waaromheen
waaromheen iedere
iedere gewenschte
gewenschte en
en in
inverband
verbandook
ookmet
met',
en
begrootings omstandigheden mogelijke organisatie van luchtstrijdkrachten kan worden gegroe-.
gegroe-,begrotinsmadheoglijkranstvuchijdkratenwogr,
bûang van
burgerlijk lucht-..
peerd en welke tevens kan
kan dienen ter hulpverleening
hulpverleening in
peerd
in het belang
van het burgerlijk
lucht
verkeer, aan
aan welk verkeer
verkeer hierna
hierna enkele zinsneden
zinsneden mogen
mogen worden
wordengewijd.
gewijd.
verkeer,

.

Ontwikkeling der
derNederlandsche
Nederlandscheciviele
civieleluchtvaart
luchtvaartnana
einde
wereldoorlog.
Ontwikkeling
hethet
einde
vanvan
denden
wereldoorlog.
Eerste Luchtvaart
Luchtvaart Tentoonstelling
weike inin den
De Eerste
TentoonstellingAmsterdam
Amsterdam(E.L.T.A.),
(E.L.T.A.),welke
den zomer
zomer 19191
'9'9
gehouden, bood aan
aan het Nederlandsche
Nederlandsche publiek
publiekde
degelegenheid
gelegenheidkennis
kennistetenemen
nemen van
van.
werd gehouden,
den grooten
grooten vooruitgang
vooruitgang op
op luchtvaart
luchtvaart gebied,
gebied, welke tijdens
tijdens den
den oorlog
oorloghad
had plaats
plaats gevonden.
gevonden.
den
Ongetwijfeld heeft
van de
de E.L.T.A.
E.L.T.A.krachtig
krachtig bijgedragen
bijgedragen tot
tot de
deoprichting
oprichting:
Ongetwijfeld
heeft het succes van
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(Oct. 1919)
1919) van de
de Koninklijke
Koninklijke Luchtvaartmij.
Luchtvaartmij. voor
(K.L.M.),welke
welke
voor Nederland
Nederland en
en Koloniën (K.L.M.),
onderneming ons land
land thans
thans een
een plaats
plaats doet
doet innemen
innemenininhet
hetinternationale
internationaleluchtverkeer.
luchtverkeer.
Wijl
groei van
van het
hetluchtverkeer
luchtverkeer in
in het
het buitenland
buitenland allerwege
allerwege kan
kan worden
worden waarwaarWijl de groei
het van
van groot
groot belang
genomen, is het
belang,, dat
dat Nederland
Nederlandtetedezen
dezenopzichte
opzichteniet
nietachterbleef,
achterbleef,maar
maar dat
dat
de Nederlandsche
Nederlandsche ondernemingsgeest
ondernemingsgeest enkele
luchtlijnen in exploitatie
exploitatie heeft
heeft doen
doenkomen.
komen.
enkele luchtlijnen
toch in het
het net
net dier
dier lijnen,
lijnen, hetwelk
hetwelkallengs
allengsover
overgeheel
geheelEuropa
Europawordt
wordtgespannen,
gespannen,
Ons land vormt toch
belangrijkste knooppunt
knooppunt van
van drie
drie groote
groote internationale
internationale richtingen,
richtingen, te
te weten:
weten:
het belangrijkste
ROTTERDAM
L NDEN
BE RLIN
Europa;
LONDEN-AMSTERDAM-BERLIJN-Oost
J O ost uropa;
ROTTERDAM
LONDEN
HAMBURG—S andinavi
"e,;
c
LONDEN-AMSTERDAM
~~~~~!!i-HAMBURG--Scandinavië;
ROTTERDAM
PARIJS—
HAMBURG—Scandinavië.
PAR IJS-AMSTERDAM
~~~~~~!!i-HAMBURG--Scandinavië.
Dit knooppunt zal eerst Dit
totknooppunt
zijn recht
indien
opop de
de gezal eerstkomen,
tot zijn recht
komen,het
indienverkeer
het verkeer
noemde lijnen
lijnen tot
tot volle
volle
noemde
ontwikkeling kan worden
worden
gebracht.
nu toe
toe
Zulks
tot nu
Zulks is tot
geval geweest
geweest als
als
niet het geval
gevolg
van politieke
politieke en
en
gevolg van
oeconomische
storingen,
oeconomische storingen,
en omdat het jonge luchtverkeer in záó
zó6 ongunstige
verkeer
zoetijdsomstandigheden zoekend en
en tastend
tastend moest
moest
kend
sturen.
Toch kan
kan het
het uit
uit
Toch
de enkele
enkele hieronder
hieronder ververmelde gegevens
gegevens blijken,
blijken,
melde
dat reeds uitkomsten
uitkomsten werwerden geboekt,
geboekt, die
die de
de ververden
wachting wettigen, dat
dat in
in
betere
betere tijden
tijden de
de vruchten
vruchten
De "E.L.T.A."
„E.L.T.A."
zullen worden
worden geplukt
geplukt van
van
zullen
hetgeen
deze eerste
eerste moeilijke
moeilijke jaren
Jaren met
met taaie
taaie wilskracht
wilskracht en
enharden
harden arbeid
arbeidwerd
werd
hetgeen in
in deze
uitgezaaid.
1920 werd
werd door
door de
de K.L.M.
K.L.M.met
metbuitenlandsche
buitenlandschevliegtuigen,
vliegtuigen,bediend
bedienddoor
doorbuitenbuitenIn 192o
landsch personeel,
personeel, een
een proefdienst
proefdienst samengesteld.
samengesteld.
landsch
17
Mei opening
opening anderdaagschen
anderdaagsehen dienst
dienst op
op Engeland;
Engeland;
17 Mei
Juni opening
opening dagelijkschen
dagelijksehen dienst
dienst op
opEngeland;
Engeland;
28 Juni
12
Juli opening
opening tweemaaldaagschen
tweemaaldaagsehen dienst op
op Engeland;
Engeland;
12 Juli
II September
September opening
opening anderdaagschen
anderdaagsehen dienst
dienst Amsterdam—Hamburg—Kopenhagen;
Amsterdam-Hamburg-Kopenhagen;
15 September opening dagelijksehen dienst Amsterdam-Hamburg-Kopenhagen; 15SeptmbronigdaljkschetAmrda—HbugKopenha;
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31 October
31
October sluiting diensten.
diensten.
In bovenvermeld tijdperk
tijdperk werden
werden vervoerd:
vervoerd:
345 passagiers;
1963 K.G. goederen;
1963
2926
post.
2926 K.G. post.
Mij haar
haar dienst
dienst met Nederlandsch
Nederlandsch vliegtuigmaterieel,
Op 14
14 April
April 1921
Op
1921 opende de Mij
Die opening
(FOKKER). Die
opening droeg een
door de
gebouwd door
de N.V. Nederlandsche Vliegtuigenfabriek (FoKKER).
karakter door
tegenwoordigheid van
Z. K. H.
H. den
den Prins
Prins der
der Nederlanden.
van Z.
feestelijk karakter
door de tegenwoordigheid
De volgende lijnen
lijnen werden
werden geëxploiteerd:
geëxploiteerd:
14
April-I9
November:Amsterdam—Rotterdam—Londen
Amsterdam-Rotterdam-Londen en
en terug;
14 April
19 November:
—3 October:
April-3
October: Rotterdam—Amsterdam—Bremen—Hamburg
Rotterdam-Amsterdam-Bremen-Hamburg en
en terug;
14 April

Vertrek van
van het
het eerste
Nederlandsche vliegtuig
vliegtuig der
der K.L.M. naar
naar Engeland, in tegenwoordigheid van
eerste Nederlandsche
K. H.
H. den
den Prins
Prins der
der Nederlanden.
Z. K.
z.

22 Mei
Mei-3I
December:InInsamenwerking
samenwerkingmet
metdedeFransche
Fransche„Compagnie
"Compagniedes
desMessageries
Messageries
31 December:
aériennes" en
Belgische „Société
"Société Nationale
Nationale pour
pour l'étude
l'étude
aériennes"
en met
met de Belgische
des transports
transports aériens":
aériens":Amsterdam—Rotterdam—BrusselAmsterdam-Rotterdam-Brusseldes
Parijs en terug.
terug.
Parijs
totaal vervoer
vervoer in 1921
1921 bedroeg:
bedroeg:
Het totaal
1664 passagiers;
passagiers;
38907 K.G.
K.G. goederen;
goederen;
38907
1 548 K.G. post.
1548
post.
In 1922
haar dienst op
op 18
18 April
April met
met Nederlandsche
Nederlandsche vliegers
vliegers op
1922 hervatte
hervatte de
de K.L.M. haar
Nederlandsche vliegtuigen
nam in
in exploitatie
exploitatie de
de lijnen:
lijnen:
Nederlandsche
vliegtuigen en nam
Amsterdam-Rotterdam-Londen;
Mei eenmaal
eenmaal daags,
daags, van
van 15
15 Mei
Mei—
Amsterdam—Rotterdam—Londen;van
van1818April-I5
April 15 Mei
4 September
September tweemaal
tweemaal daags
daags en
en na
na dien
dienwederom
wederomeenmaal
eenmaaldaags;
daags;
08
7708

Amsterdam-Londen-Manchester ininsamenwerking
Hire Ltd,
Ltd, welke
welke
Amsterdam—Londen—Manchester
samenwerkingmet
metde
de Daimler
Daimler Hire
lijn op 99 Oct.
Oct.werd
werdgeopend
geopenden
eninin1923
1923tottot
Berlijnzalzalworden
wordendoorgetrokken;
doorgetrokken;
lijn
Berlijn
Amsterdam Rotterdam Brussel Parijs, van
Januari-lJuni
Juniininden
denvorm,
vorm,waarin
waarin
Amsterdam-Rotterclam-Brussel'::"'Parijs,
van1 1Januari—i
Na 11 Juni
Juni kreeg
kreeg de
deK.L.M.
K.L.M.dedelijn
lijnAmsterdam—Rotterdam—Brussel
Amsterdam-Rotterdam-Brussel
deze in 1921 bestond. Na
geheel
eigen exploitatie,
exploitatie, terwijl
terwijl de
deCompagnie
Compagnie des
desMessageries
Messageriesaériennes
aérienneshet
hetgedeelte
gedeelte
geheel in eigen
Brussel-Parijs
inbeheer
b:!heer nam
nam en
en de
deBelgische
BelgischeMij.
Mij.zich
zichterugtrok.
terugtrok.
Brussel Parijs in
1922 bedroeg
bedroeg het
het vervoer
vervoer tot 11 November:
November:
In 1922
1 177 passagiers;
1177
passagiers;
73831
K.G. goederen;
goederen;
7383 1 K.G.
2915 K.G. post.
2915
post.
1922het
hetluchtverkeer
luchtverkeer
Duitsche valuta
valuta deden
deden de
de Mij
Mijnoode
noodehet
hetbesluit
besluitnemen
nemeninin1922
De lage Duitsche
op
door de vliegtuigen
opDuitschland
Duitschland door de vliegtuigen
z
der Mij 1/4 milstop te zetten.
zetten. e t t e n . - - - l
milTi der Mij 111/4
In voorvoorK.M. werden
werden
lioen K.M.
In
noemde jaren
jaren heeft
afgelegd
- ' '^^'
zonder
noemde
•' * ` j *
~=
de K.L.M.
K.L.M. een
een
eenig ongeval van
van
de
welverdiende rerebeteekenis.
be
tee kepis.
welverdiende
putatie verkregen
verkregen
Deze zoo
zoo
putatie
Deze
van
groote regelregelgunstige resultaten
van groote
zijn
matigheid
bezijn bereikt
bereikt op
op
matigheid en
en betrouwbaarheid. lijnen,
welke
tot
lijnen, welke tot
re gelgeschikte
De regelDe
de minst geschikte
1)
Europa
matigheidsfactor1)
matigheidsfactor
r .:
van geheel Europa
... ^Ø ..r.,.^ en
^...
bedroeg n.l. in
in de
de
worden
gebedroeg
worden
mogen
g
1 922 Een
jaren 1921-en
als gevolg
1921 en 1922
Een
vliegtuig
derK.L.M.,
K.L.M.,
weg
naar
Hamburg,achterachter- rekend,
rekend, als
gevolg
vliegtuig
der
op op
weg
naar
Hamburg,
respectievelijk 90.6
door een verkenningsvliegtuig
verkenningsvliegtuig der
der Mili
Militaire
Naald door
taire Lucht- van de daarop
9o.6 haald
P heeren 94
94 %,
%, terwijl
terwijl
schende
weersgeen
vaartafdeeling.
schende weersgeNov. 1922
1922
steldheden.
tot 1I Nov.
Nederlandsch-Indië,met
metzijn
zijnvast
vastklimaat,
klimaat,gaat
gaat het
hetluchtverkeer
luchtverkeer een
een groote
groote toekomst
toekomst
In Nederlandsch-Indië,
Dat verkeer
verkeer komt
komt toch eerst
eerst din
dántot
totvolle
vollerecht,
recht,wanneer
wanneereen
eensnelverbinding
snelverbindingwordt
wordt
tegemoet. Dat
geschapen tusschen belangrijke
belangrijke centra,
centra, waartusschen
waartusschen geen
andere of slechts
slechts voor
voor de
debehoefte
behoefte
geen andere
verbindingsmiddelen bestaan.
bestaan.
onvoldoende verbindingsmiddelen
was tusschen
tusschen de Indische
Indische Regeering
Regeering en
en de
de K.L.M.
K.L.M.een
eenovereenkomst
overeenkomst
Reeds in 1920 was
ontworpen
nopens
de
vestiging
van
luchtlijnen
in
de
koloniën.
ontworpen nopens
vestiging van luchtlijnen in de koloniën.
ontwerp is
is niet
niet tot
totuitvoering
uitvoeringgekomen,
gekomen,omdat
omdatvan
van regeeringswege
regeeringswege de
detijd
tijdvoor
voor een
een
Dit ontwerp
luchtverkeer
nog niet
niet rijp
rijp werd
werd geacht.
geacht.
luchtverkeer in
in Indië nog
De K.L.M.
K.L.M.blijft
blijftintusschen
intusschen de
de hoop
hoopkoesteren,
koesteren, dat
dat haar
haar de
de gelegenheid
gelegenheid zal
zal worden
vyorden
Indië met
met de
deorganisatie
organisatie van
van een
een luchtverkeer
luchtverkeer aan
aan te vangen. De
De bij
bij GouverGouvergegeven ook in Indië
nementsbesluit ingestelde
ingestelde commissie
commissievoor
voorden
denluchtvaartverkeerdienst
luchtvaartverkeerdienstijvert
ijvertmet
metvoortvarendvoortvarenddeze richting.
richting.
heid in deze
Indië tot
tot
Nadat eenmaal
Nadat
eenmaal het
het luchtverkeer
luchtverkeerin
in Europa
Europa zal
zal zijn
zijn toegenomen,
toegenomen, en
en dat
dat in Indië
.

.

r) n.l.
n.l.dedeverhouding
verhoudingtusschen
tusschenvoorgenomen
voorgenomenenenwerkelijk
werkelijkuitgevoerde
uitgevoerdevluchten.
vluchten.
1)
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stand
stand isis gekomen,
gekomen, zal
zal een
eenluchtverbinding
luchtvabinding
luchtv<!rbinding tusschm
tusschen dedesamenstellende
samenstellende deelen
deelenvan
vanGroot
Groot
Nederland haar
haar verwezenlijking
zeernabij
zijn.
verwezenlijking zeer
nabijzijn.
Nederland
Slotbeschouwing.
Slo
tbese ho uwi ng •
Slotbeschouwing.

Wanneer
Wanneer een overzicht
oVé!rzicht
overzicht wordt
wordt gegeven
g:!g::Vé!n
geg::ven van
van hetgeen
hetgeenvoor
voorhet
hettegenwoordige
tegenwoordigeten
tenonzent
onzent
op luchtvaartgebied
luchtvaart gebied bestaat,
bestaat, dan
dan blijkt
blijkt het
het dat
aanwezig zijn:
luchtvaartgebied
dataanwezig
zijn:
op
Ie.
Eenafdeeling
afdeelingLuchtvaart
hetDepartement
D~partementvan
vanWaterstaat,
Waterstaat, welk
welk Dep.
de
Ie. Een
Luchtvaartvan
vanhet
D.!partement
Dep.de
en arbeid
overheidszorg heeft
voor de
overheidszorg
heeft voor
het
de belangen
belangen der
der burgerlijke
burgerlijke luchtvaart
luchtvaart en
arbeid verricht
verricht op
op het
gebied der
derluchtvaartwetgeving;
luchtvaartwetgeving;
gebied
2e.
Lt:!ger
Lt::ger hier
hier tete lande
lande en
envan
van het
hetLeger
LegerininNederNeder2e. DeDeluchtvaartdiensten
luchtvaartdiensten van
van het
het Leger
landsch-Indië, ressorteerende
ressorteerende respectievelijk
respectievelijk onder
Departementen van
Oorlog en
envan
van
van Oorlog
landsch-Indië,
onder de
de Departementen
d(Marine
ressorteerende onder het
van
Koloniën,
Marine Luchtvaartdienst,
Luchtvaartdienst, ressorteerende
Koloniën, zoomede
zoomedede",
de
Marine
het Departement
Departementvan
4e. Een StaatsMarine en gevestigden gevestigd 4e. Een StaatsMarine
commissie
om de
Nederland
commissie om
zoowel in
in Nederland
de
zoowel
Regeering
voor te
in NederlandschNederlandschRegeering voor
te
als in
lichten
inzake
luchtIndië;
inzake
luchtIndië;
vaartvraagstukken;
DeRijksRijksvaartvraagstukken;
3e. De
5e. Een
studiedienst voor
voor de
de
Een luchtluchtstudiedienst
haven
Luchtvaart, ressorhaven ten
ressorten behoeve
behoeve
Luchtvaart,
van
teerende onder
het
elk der
der beide
beide
onder het
van elk
teerende
groote
Departement
van
groote koopsteden,
koopsteden,
Amsterdam
en RotWaterstaat,
RotAmsterdam en
Waterstaat,
welke
terdam,
wetenschappeterdam, namelijk
namelijk het
het
dienst wetenschappemilitaire
luchtvaartonderzoekingen
lijke
luchtvaartmilitaire
lijke onderzoekingen
terrein
en
op
theoretisch en
terrein Schiphol, hetop theoretisch
Het gemeentelijk luchtvaartterrein
luchtvaartterrein te Rotterdam
welk
technisch gebied
gebied ververwelk tevens
dienst
tevens dienst
(Waalhaven
).
(Waalhaven).
doet als
richt;
doet
als luchthaven
luchthaven
voor
Amsterdam en
en het
hetgemeentelijke
gemeentelijkeluchtvaartterrein
luchtvaartterreinWaalhaven;
Waalhaven;
voor Amsterdam
6e. DeDe
door
Staat
gesubsidieerde
KoninklijkeLuchtvaart-Mij
Luchtvaart-Mij voor
voor Nederland
Nederland
• 6e.
door
denden
Staat
gesubsidieerde
Koninklijke
en
Koloniën;
en Koloniën;
7e. De
Nederlandsche
7e.
Vliegtuigfabriek(Fokker),
(Fokker), zoomede
de N.V.
DeN.V.
N.V.
NederlandscheVliegtuigfabriek
zoomede de
N.V.Nationale
Nationale
Vliegtuigindustrie,
ondernemingen de
de binnenlandsche
binnenlandsche vliegtuigindustrie
vliegtuigindustrie ververVliegtuigindustrie, welke
welke beide
beide ondernemingen
tegenwoordigen;
te genwoordigen;
Se.
DeKoninklijke
KoninklijkeNederlandsche
NederlandscheVereeniging
Vereeniging voor
voor de
deLuchtvaart,
Luchtvaart, beoogende
beoogende de
de
8e. De
studie,
propageeren en de
de ontwikkeling
ontwikkeling van
van de
deluchtvaart.
luchtvaart.
studie, het propageeren
De
opsomming toont
toont aan,
aan, dat
dat reeds
veelisistot
standgekomen,
gekomen,om
omde
deontplooiing
ontplooiingder
reeds veel
totstand
der
De opsomming
luchtvaart
hand te kunnen
kunnen werken.
werken.
luchtvaartin
in de
de hand
De omstandigheden
De
omstandigheden zijn
zijn echter thans
thans voor
voor die ontplooiing
niet gunstig.
Deburgerlijke
ontplooiing niet
gunstig. De
burgerlijke
denweerslag
vande
degedruktheid
gedruktheid
luchtvaart
weerslagvan
luchtvaartondervindt
ondervindt- —het
hetwerd
werdtevoren
tevorenreeds
reedsopgemerkt
opgemerkt- den
van
nijverheid en derhalve
derhalve van de
de behoeften
behoeften aan
aan verkeer;
verkeer; de
de militaire
militaire luchtvaart
luchtvaart
van handel
handel en
en nijverheid
doorleeft een
een depressie
depressie periode,
periode, als
als gevolg
bezuinigingenop
doorleeft
gevolg van
van de
de bezuinigingen
opdedeStaatsuitgaven,
Staatsuitgaven,welke
welke
worden
moesten
doorgevoerd.
moesten
doorgevoerd.
Die omstandigheden
hebben weliswaar
weliswaar een
een remmende
remmende werking,
werking, maar
maar toch
toch zullen
zullen zij
Die
omstandigheden hebben
zij
IO
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de ontwikkeling
beteekenis
vanvan
maatschappelijk
-de
ontwikkeling van
van het
hetvliegwezen,
vliegwezen,ininzijne
zijne
beteekenis
maatschappelijkverschijnsel,
verschijnsel,op
op
-den
tegenhouden. '
iden duur
duur niet kunnen tegenhouden.
bereikte uitkomsten
krachtigen steun aéin
toekomst
De bereikte
uitkomsten geven dan ook een krachtigen
aan hen, die in de toekomst
van
nut voor
voor de
de maatschappij
maatschappij verwachten,
verwachten,
van de luchtvaart
luchtvaart blijven
blijven gelooven
geloovl!n en
en daarvan
daarvan groot
groot nut
maar
rekenschap geven,
geven,dat
dat ter
terbereiking
bereikingvan
vandat
datdoel
doelnog
nogveel
veelen
enharden
hardenarbeid
arbeid
maar die
die tevl!ns
tevens zich rekenschap
moet worden verricht.
verricht.
het 25
25jarig
jarig tijdperk,
tijdperk, hetwelk hier werd overzien,
overzien, is
is het
hetvliegwezen,
vliegwezen,en
eninin
Gedurende het
elk geval
geval het
het
een zeker
zeker ongeongeelk
paste aanmatiaanmatiNederlandsche
paste
vliegwezen,
vliegwezen, gegeindien
ging,
boren.
schrijver
dezes,
schrijver dezes,
Die jongjongdoor te voldoen
voldoen
door
`
geborene heeft
heeft
aan
hem
aan het
het tot hem
zich bij
bij voortvoortzich
gerichte verzoek,
during mogen
during
mogen
deze
enkele
1
verheugen
verheugen in de
de
bladzijden sa
sabladzijden
belangstelling
'
belangstelling
men
te
stellen,
men te stellen,
van H.
H. M. Kovan
Ko- Ï,Y
beschouwzich beschouwningin WILHEL^n;
.
de als
als vertolker
vertolker
MINA, bij
wier ,.r , ^y
i'b wier
van algemeen als
25-harig Regee- dF: 1^^ "
25-jarig
juist erkende opof
ringsjubileum
vattingen
w ^dit
-dit gedenkboek
gedenkboek
1zienswijzen, we
welDrijvende
hangar van
van den
den Marine-Luchtvaartdienst
Marine-Luchtvaartdienst in
1. ke
zouden bebeDrijvende hangar
in N. O.
0. I.
verschijnt.
ke zouden
Het ware
ware
staan
in den
den
staan in
kring van
van hen,
hen, die,
die, hetzij
hetzij ininhethet
particulierebedrijf,
bedrijf,dan
danwelwel
ambtelijkefunctie,
functie, zich
zich
kring
particuliere
in in
ambtelijke
lnspannen voor
dit gebied
gebiedafwijkende
afwijkende
inspannen
voor de ontwikkeling der luchtvaart. Uiteraard zullen ook op dit
bestaan.
inzichten bestaan.
Maar wél
rekent hij
hij zich
zich overtuigd,
overtuigd, dat
dat in
in dien
dien aviatischen
aviatischen kring
kring het
het eenstemmig
eenstemmiggevoel
gevoel
Maar
wil rekent
van erkentelijkheid
erkentelijkheid wordt
wordt gekoesterd
gekoesterd voor
voor de
de zooeven
zooevenbedoelde
bedoeldeKoninklijke
Koninklijkebelangstelling
belangstelling
-en
ook de
de gemeenschappelijke
gemeenschappelijke hoop leeft,
leeft, dat
dat al
al reeds
reeds onder
onder de in
in zoo
zoo menig
menigopzicht
opzichtgezegende
gezegende
en ook
Nederlandsche Luchtvaart
Luchtvaart tot
tot vollen
vollen opbloei
opbloei
Regeering van onze thans jubileerende Vorstin, de Nederlandsche
zal mogen
mogen komen.
komen.
' ,,
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Nederlandininveel,
veel,
vooralininhare
harevliegtuigindustrie.
vliegtuigindustrie.Wat
Watons
onslandje
landjede
delaatste
laatstejaren
jaren op
op het
hetgegeat isis Nederland
vooral
vliegtuigbouwgepresteerd
heeft,heeft
vanden
denvliegtuigbouw
gepresteerdheeft,
heeftdedefaam
faamvan
vanindustrieel
industrieelNederland
Nederlandverspreid
verspreid
bied van
geheele wereld.
wereld.
over de geheele
laatste jaren.
jaren. En dat
dat isis vooral
vooral het
hetmerkwaardige
merkwaardige van
van het
het succes.
succes.Vliegtuigen
Vliegtuigenbouwen
bouwen
zeiden de laatste
We zeiden
Nederland reeds
in de
dejaren
jarenvóór
VÓÓr
denwereldoorlog.
wereldoorlog.Gewerkt
Gewerktwerd
werdechter
echterop
opzeer
zeerbescheiden
bescheidenschaal
schaal
reeds in
vóórden
deed Nederland
uitsluitend voor
voor eigen
eigen behoeften,
behoeften, terwijl
terwijl bovendien
bovendien hetgeen
hetgeenvoortgebracht
voortgebracht werd
werd licence-bouw
licence-bouw was.
was. Een
Een
en uitsluitend
vennaardheid
vermaardheid kreeg
door het
het werk
werk van
van de
deininJuli
Juli1919
1919opgerichte
opgerichte N. V.
V.
groote vermaardheid
kreeg onze
onze vliegtuigindustrie
vliegtuigindustrie eerst door
Vlieg1uigenfabriek. De
Vliegtuigenfabriek.
De commercieele
commercieeleen
entechnische
technischeleider
leidervan
vandeze
dezenieuwe
nieuweonderneming
onderneming
Nederlandsche Vliegtuigenfabriek.
aan het hoofd
deNederlandsche
Nederlandscheconstructeur
constructeuren
envlieger
vlieger FOKKER,
FOKKER, die gedurende
gedurende den oorlog
oorlog aan
hoofd stond
stond van
van
werd de
groote Duitsche
zichtoen
wereldvermaardheid verwierf.
Hetwas
wasdeze
dezeman,
man,die
diehier
hier
Duitsche Fokker-Werke
Fokker-Werke en
en zich
toeneen
eenwereldvermaardheid
wereldvennaardheid
verwierf.Het
de groote
Nederlandsche Vliegtuigenfabriek
Vliegtuigenfabriek reeds
reeds na
na weinig
totgroote
grooteontwikkeling
ontwikkelingbracht.
bracht.
weinig tijd
tijd tot
de Nederlandsche
kenmerk;
éénvoud isis het
FOKKER in den
den
kenmerkj
kenmerk; éénvoud
het
Was FOKKER
kenmerk
oorlog leidend
kenmerk gebleven.
Het
leidend geweest
geweest op
op
gebleven. Het
oorlog
buitenland
het gebied
gebied van
van den
denjachtjachtbuitenland bleef niet
niet blind
blind
'
r
voor
de door
door
voor de
de schitterende
schitterende hoehoevliegtuigbouw, in
vliegtuigbouw,
in de
""
*k;, danighedenendesupérieure
danigheden en de supérieure
geleide Nederlandsche
Nederlandsche
hem geleide
.`w ' °
Vliegtuigenfabriek vroeg
vroeg hij
vliegcapaciteiten van
de
van de
hij
:;
`" , "' ;
.ska vliegcapaciteiten
Vliegtuigenfabriek
direct de aandacht
Nederlandschevliegtuigen.
vliegtuigen.
der
direct
de aandacht
der ` ''' "" .`'`
s Nederlandsche
Zoo hebben we sedert
de eerste
spesedert
wereld voor de
eerste spewereld
de
I 920
ciaal voor
voor het
het commercieel
commercieel
1920
de Nederlandsche
Nederlandsche
ciaal
Fokker
g<!bouwde hanFokker verkeersvliegtuigen
gzbouwde
hanverkeersvliegtuigen
luchtverkeer gebouwde
in intensief
delsvliegtuigen, construcconstrucintensiefgebruik
gebruik gezien
gezien
delsvliegtuigen,
op
Londenties voorzien van
van een
geheel
een geheel
op de
de lijnen
lijnen Londen—
Amsterdam,
verspanningsloozen houten
houten
Amsterdam, Amsterdam—
Amsterdamverspanningsloozen
vleugel, een
tal van
van Fokker
Fokker Amphibie
Amphibie F. B.
11 -in
de haven
haven van
van Hamburg,
Hamburg, Amsterdam—
Amsterdamin de
vleugel,
eenin
in tal
B. II
Brussel, Körugsberg-MosKoiigsberg—Mosmerkwaardige
Brussel,
Königsberg-Mosopzichten
opzichten merkwaardige
Amsterdam.
kou,
Moskou-Charkow.
kou, Moskou—Charkow,
creatie.
Eénvoud was
het
Dantzig-Riga
en Weenen
Ween en
Dantzig—Riga en
Eénvoud
was het
-Budapest.
minder zegt:
zegt: die
die producten
productenvan
vanNederlandsche
Nederlandschenijverheid,
nijverheid, hebben millioenen
millioenenkilometers
kilometers
—Budapest. Wat niet minder
zonder één
één
/indoodelijk
doodelijkongeval.
ongeval.
gevlogen zonder
De Nederl
Nederlandsche
Vliegtuigenfabriek schonk
haar aandacht
aandacht aan
aan den
den krijgsvliegtuigbouw.
krijgsvliegtuigbouw. Ook
Ook
schonk ook haar
an dsche Vliegtuigenfabriek
figuurlijken als
alsinineigenlijken
eigenlijken
hierin
heeftzij
zijden
dennaam
naamvan
van het
hetkleine
kleineNederland
Nederlandhoog
hooggehouden,
gehouden,zoowel
zoowelininfiguurlijken
hierin heeft
zin. Nederlan
Nederlandsche
Fokker-Ieger- en
en marinevliegtuigen
marinevliegtuigen treft
treft men
men zoowel
zoowelin
inhet
hetland
landvan
van den
dendollar
dollar als
als in
in Spanje
Spanje
dsche Fokker-legeren in Rusland
Rusland aan.
aan.
Meer dan eenig
ander product
product van
van Nederlandsch
eenig ander
Nederlandsch fabrikaat,
fabrikaat, zijn de
de voortbrengselen
voortbrengselen der
der Nederlandsche
Nederlandsche
Vliegtuigenfabriek
industrie. Ze
Ze zijn
zijn dat
dat op
opdedeluchtlijnen,
luchtlijnen,
Vliegtuigenfabriekde
de permanente
permanentedragers
dragersvan
vande
de faam
faam van
van onze
onze industrie.
zijn dat in
in de
handen der leger- en
en marinevliegers
marinevliegers en toonen dat
dat ook
ook vooral,
vooral, wanneer
wanneer het gaat
gaat om het
het vesvesde handen
tigen
van nieuwe
October van
van het afgeloopen
afgeloopen jaar
transtigen van
nieuwe wereldrecords.
wereldrecords.Toen
Toen op
op 55 en 6 October
jaareen
een Fokker
FokkerFF IV
IV transport-vliegtuig van den
den U.
U. SSAir
AirService
Service3535uur
uur1818min.
min.onafgebroken
onafgebroken in
in de
de lucht
luchtbleef,
bleef,werd
werd der
der menschmenschmet een
eenvliegtuig
vliegtuigvan
van Nederlandsch fabrikaat.
fabrikaat. En
heid kond
kond gedaan,
gedaan, dat
dat hier
hier een
een wereldrecord
wereldrecord gevestigd
gevestigd was
was met
toen het
het zelfde
zelfde vliegtuig
vliegtuigweer,
weer,onder
onderbesturing
besturingvan
vandedeervaren
ervarenAmerikaansche
Amerikaanschelegervliegers
legervliegers MACREADY
MAC READY en
OAKLY
KELLY, een non-stop vlucht
vlucht volbracht
volbracht van
van 3316
3316 Km.
Km.werd
werdook
ookdie
diewereldrecordvlucht
wereldrecordvluchtaangekondigd
aangekondigd
OAKLY KELLY,
als
vliegtuig. Die zelfde
zelfde Fokker
Fokker F IV,
IV, heeft
heeft zich
zichintusschen
intusscheneen
eenrecordrecordeen Nederlandsch
Nederlandsch vliegtuig.
als zijnde behaald met een
April 1923
1923 het
het wereldduurrecord
wereldduurrecord gebracht
gebracht op 36
uur 55 min
min
breker
heeft 7 en 8 April
36 uur
breker bij
bij uitnemendheid getoond, heeft
het wereldafstand-record
wereldafstand-record op niet minder dan 4090 Km.
20
Km.
20 sec. en het
„
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DE SPOORIN HET TIJDVAK r8g8-rg23
DE
SPOOR- EN TRAMWEGEN IN
:898-1923
DOOR
DOOR

MR. DR.
DR. J.
J. H. JONCKERS
MR.
JONCKERS NIEBOER, Afdeelingschef bij
bij de
de Nederlandsche
Ncderlandsche Spoorwegen.

H
H

et tijdvak
tijdvak 1898-1923
1898- 1923wordt
wordtinindedegeschiedenis
geschiedenisder
derNederlandsche
Nederlandsche Spoorwegen
Spoorwegen het
het
beste gekenschetst
beste
gekenschetst als
als de
de periode
verbetering van
bestaande net,
ontpe riode van
van verbetering
van het
het bestaande
net, met ontwikkeling van het
wikkeling
het intercommunaal
intercommunaal verkeer.
verkeer.
In tegenstelling
tegenstellingmet
metdededaaraan
daaraanvoorafgaande
voorafgaandejaren
jaren kwam
kwam er na 1898 nagenoeg stilstand
stilstand
in den aanleg
aanleg der groote
groote lijnen. Nu
Nu de
demeest
meestbelangrijke
belangrijke centra
centra onderling
onderling verbonden
verbonden waren,
waren,
werd
aandacht allereerst
allereerst gevestigd
de noodzakelijkheid
noodzakelijkheid om het
het platteland
platteland uit
uit zijn
zijn afafwerd de aandacht
gevestigd op de
zondering te verlossen en door
door secondaire
secondaire lijnen
lijnen met de hoofdspoorwegen
hoofdspoorwegenin
incontact
contacttetebrengen.
brengen.
De cijfers
cijfers van
van den
den groei
groeivan
vanhet
hetkilometeraantal
kilometeraantal getuigen
getuigen van
van die
dieontwikkeling
ontwikkeling op
op
sprekende wijze. Op 1 Jan.
tramwegen in exploiexploisprekende
Jan. 1899
1899 waren
waren in
in totaal
totaal 4.175.322
4.175.322 M.
M. spoor- en tramwegen
tatie, op
tatie,
op 11 Jan.
1921: 6.261.178
6.261.178M.,
M.,een
eenvermeerdering
vermeerderingvan
van2.085.856
2.085.856M.,
M.,waarvan
waarvan slechts
slechts
Jan. 1921:
oo K.M. als
: 1IOO
±
hoofdspoorweg waren
warenaangelegd;
aangelegd; de
delocaalspoor
locaalspoor- en tramwegen boekten in
als hoofdspoorweg
dat tijdsverloop
tijdsverloop de grootste
grootste winst.
winst.
De nieuwe
nieuwe hoofdspoorwegen,
hoofdspoorwegen, die
die tot
totstand
standkwamen
kwamenwaren:
waren:
I.
Alkmaar-Hoorn,
door
welkeverbinding
verbindingdedeafstand
afstandper
perspoorweg
spoorwegtusschen
tusschen beide
beide
I. Alkmaar
Hoorn, door
welke
steden van
K.M. tot
tot23
23K.M.
K.M.teruggebracht
teruggebracht werd;
werd;
steden
van 61 K.M.
2. de
2.
ceintuurbaan te Rotterdam,
Rotterdam, die
die voor
voor de
de S.S.
S.S.dedegelegenheid
gelegenheidopende
opendeom
omhaar
haar
de ceintuurbaan
treinen
Amsterdam en Utrecht
Utrecht via
via Gouda
Goudarechtstreeks
rechtstreeks naar
naar het
hetstation
stationRotterdam
Rotterdam D.P.
treinen van Amsterdam
wat in het
het bijzonder
bijzonder een
een verbetering
verbetering van
van de
de S.S.
S.S.route
routenaar
naar België
Belgiëbeteekende;
beteekende;
door te voeren, wat
3. de
de electrische
electrische spoorweg
spoorweg Rotterdam
Rotterdam (Hofplein)—den
(Hofplein)-den Haag
Haag-Scheveningen;
Scheveningen;
4. de lijn Eindhoven
Eindhoven-Weert,
waardooreen
eenafdoende
afdoendeverbetering
verbetering in
inhet
hetverkeer
verkeermet
met
Weert, waardoor
Zuid-Limburg
Zuid-Limburg werd
werd verkregen.
verkregen.
en Heerlen—Schin
Heerlen-Schin op
op Geul
Geulwerden
werdenininververTwee locaalspoorwegen
locaalspoorwegen Sittard-Heerlen
Sittard Heerlen en
ontwikkeling der
der mijnstreek
mijnstreek in
nieuw aanaanband met de ontwikkeling
in hoofdspoorwegen
hoofdspoorwegen veranderd.
veranderd. Van
Van de nieuw
gelegde locaalspoorwegen
locaalspoorwegen zijn
als de
de belangrijkste
belangrijkste te
vermelden de
van de
de NoordNoordgelegde
zijn als
te vermelden
de lijnen
lijnen van
.Priesche- en
en Noord-Oosterlocaalspoorweg-Mij
Noord-Oosterlocaalspoorweg-Mij in het
hetnoorden
noordendes
deslands,
lands,en
enhet
hetnet
netvan
vandede
FriescheHollandsche Electrische
Electrische Spoorweg-Mij
Spoorweg-Mij in
inhet
hetgebied
gebiedder
der
Haarlemmermeer.Ofschoon
OfschoonaanaanHollandsche
Haarlemmermeer.
·vankelijk aan
laatste complex
menbij
bij
vankelijk
aan een
een electrische
electrische exploitatie
exploitatie van
van dit
dit laatste
complex gedacht
gedacht was,
was, liet men
,nader inzien,
inûen, in
inverband
verbandmet
methet
hetgering
geringaantal
aantaltreinen,
treinen,ditditplan
planvaren
varenenenwerd
werdook
ookdaar
daarmet
met
nader
~toom1ocomotieven gereden.
gereden.Groote
Grootewerkzaamheid
werkzaamheidontwikkelde
ontwikkeldevoorts
voorts de
deNed.
Ned.CentraalspoorCentraalspoorstoomlocomotieven
weg-Mij, door
wier bemoeiingen
bemoeiingen in
in het
hetcentrum
centrumvan
vanhct
hetland
landverschillende
verschillendebuurtspoorbuurtspoor-weg-Mij,
door wier
wegen tot
Dolder-Baarn,
Ede-Nijkerk).
Avegen
tot stand
stand kwamen
kwamen (Bilthoven-Zeist,
(Bilthoven—Zeist, den
den Dolder
Baarn, Ede—Nijkerk).
tramwegen leidde
leidde de
de toepassing
toepassingvan
vanelectriciteit
electriciteitals
alsbeweegkracht
beweegkracht tot
toteen
eenbelangbelangBij de tramwegen
rijke uitbreiding
uitbreiding van de
de zgn.
zgn.stadstrammen
stadstrammen (Amsterdam,
(Amsterdam, Rotterdam,
Rotterdam, den
den Haag,
Haag,Utrecht,
Utrecht,
rijke
Groningen, Arnhem,
Arnhem, Nijmegen).
Nijmegen). Ook
Ookverschillende
verschillendeintercommunale
intercommunaletramwegen
tramwegenwerden
werden
Groningen,
:geëlectrificeerd.
Op het
hetmeerendeel
meerendeelder
dertalrijke
talrijketramwegen,
tramwegen,die
diewerden
werdenaangelegd,
aangelegd,handhaafde
handhaafde
geëlectrificeerd. Op
.zichevenwel
evenwelde
destoomkracht.
stoomkracht.De
Depaardentrammen
paardentrammenverdwenen
verdwenensuccessievelijk
successievelijk en
enwerden
werdenlanglangzich
zamerhand
;zamerhand een
een zeldzaamheid.
zeldzaamheid.
-
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Het grootste
in totaal
totaal 160
16o K.M. lang, werd op de Zuid-Hollandgrootste net stoomtramwegen,
stoomtramwegen, in
Zuid-Hollandsche eilanden
eilanden aangelegd
aangelegd door
door de
deRotterdamsche
RotterdamscheTramweg-Mij.
Tramweg-Mij.Ten
Tenaanzien
aanziender
dertramwegen
tramwegen
dier
paste de regeering
regeering met
met groote
groote vrijgevigheid
vrijgevigheid het
hetsubsidiestelsel
subsidiestelseltoe,
toe,waardoor
waardoorde
deaanleg
aanlegdier
paste
streken, die
die dringend
dringend behoefte
behoefte hadden
hadden aan
aan verbetering
verbetering der
der communicatie-middelen,
communicatie-middelen,
wegen in streken,
maar vooralsnog
perspectief openden
een winstgevende
winstgevende exploitatie,
exploitatie,werd
werdverzekerd.
verzekerd.
maar
vooralsnog geen
geen perspectief
openden op een
De regeering
regeering trad
trad eerst
eerst op,
op) wanneer
wanneer provincie
de eerste
eerste stappen
stappen deden
deden en
enzich
zich
provincie en gemeenten de
verklaarden tot
geval, dan
dan werd
werd onderzocht
onderzocht of
ofconcessie
concessie
bereid verklaarden
tot financieelen
financieelen steun. Was dat het geval,
kon worden verleend en of
of de
de ontworpen
ontworpen lijn
lijn van
van voldoend
voldoendalgemeen
algemeenbelang
bzlangkon
konworden
wordengeacht
geacht
. voor den aanleg een rijkssubsidie
om
om'voor
rijkssubsidie toe te kennen.
kennen. Die subsidie
subsidie bestond
bestond meestal
meestal in
ineen
eenrenterenteloos voorschot van
van een derde
derde der
der totale
totale kosten.
kosten. Bij
Bij uitzondering
uitzondering was
was dit
dit voorschot
voorschot hooger;
hooger; in
in
de
concessieen
ondernemingen
de
concessieen ondernemingen
subsidie-overeenmoeite
hadden om
moeite hadden
komsten
komsten werden
werden
het hoofd
hoofd boven
boven
het
de voorwaarden,
de
voorwaarden,
water te
te houden.
houden.
water
die
die het
het rijk
rijk aan
aan
Sommige
calamiSommige calami
zijn steun verbond,
proverbond,
teuze
lijnen,
teuze lijnen, proneergelegd.
ducten van te groot
Dat met deze
optimisme
(o.a. de
de
optimisme (o.a.
blijvende
lijn Tiel-Burenhulp een blijvende
lijn
Tiel Buren'•
exploitatie nog niet
Culemborg
Culemborg en
en een
verzekerd
was,
gedeelte der Betuw4
bleekin
sche
Tramwegen)
bleek in de oorlogsoorlogssche Tramwegen)
als.
jaren, toen
toen bij
bij de
de
vielen zelfs
jaren,
zelfs als
vermindering van
van
offer
vermindering
offer van den nood
L
de
der
tijden en kwakwaverkeer en de
het verkeer
der tijden
Station Amsterdam
Amsterdam C.
C. S
s.,
stijging derexploimen
in sloopers,
sloopers.
men in
tatiekosten enkele
enkele
handen.
tatiekosten
Van
aanleg der
der buurtspoorwegen
buurtspoorwegen profiteerden
profiteerden de hoofdspoorwegen
hoofdspoorwegen in
in niet
nietgeringe
geringe
Van den aanleg
sprekend voorbeeld hiervan
hiervan levert
ontwikkeling van het
het verkeer
verkeer op
op den
den NoordNoordmate. Een sprekend
levert de ontwikkeling
Oosterlocaalspoorweg op.
grootendeels een
een dun
dun
Oosterlocaalspoorweg
op. Aanvankelijk
Aanvankelijkhad
hadmen
menzich
zich van
van deze
deze lijn, die grootendeels
bevolkte streek
streek doorsneed,
doorsneed, weinig voordeelen
voordeelen voorgesteld;
voorgesteld; toen evenwel
evenwel de
deaansluiting
aansluitingaan
aan
bevolkte
het S.S.
S.S. net
netop
opvijf
vijfverschillende
verschillendeplaatsen
plaatsen (Zwolle,
(Zwolle, Almelo,
Almelo, Assen,
Assen, Zuidbroek
Zuidbroek en
en Delfzijl)
Delfzijl)
het
locaalverkeer de kracht van de groote
groote lijnen
lijnen aanzienlijk
aanzienlijk
verkregen was, bleek al
al spoedig, dat het locaalverkeer
versterkte. Waar
nieuw landbouw
landbouw en
enindusindusWaar vroeger
vroeger de
de scheper
scheper zijn
zijn staf zwaaide, ontstond een nieuw
ieder jaar
jaar in beteekenis
beteekenis toenam.
toenam. Zoowel
Zoowel het
het personen- als het goederenvervoer
goederenvervoer
triegebied, dat ieder
leverden steeds meer
meer bevredigende
bevredigende resultaten
resultaten op.
op.
leverden
aanleg der
der secundaire
secundaire voedingslijnen,
voedingslijnen, de
deuitbreiding
uitbreidingvan
vanhet
hetinternationale
internationaleverkeer
verkeer
De aanleg
en de
de snelle
snelle ontwikkeling
ontwikkeling van
van onze
onzehavensteden
havensteden en
ennijverheidcentra
nijverheidcentra waren
waren evenzoovele
evenzoovele facfac-,
toren,
die gunstig
gunstig op
opdedebedrijfsuitkomsten
bedrijfsuitkomstender
derhoofdspoorwegen
hoofdspoorwegenwerkten,
werkten,maar
maardaarnaast
daarnaast
toren, die
tevens de capaciteit
capaciteit van het
het op
op een
eendergelijk
dergelijk verkeer
verkeer niet
niet berekende
berekende net
net op
opeen
eenharde
hardeproef
proef
tevens
stelden.
,
te:
Van
maatregelen, die
genomen werden
werden om
om het
het productievermogen
productievermogen der lijnen
lijnen te
Van de maatregelen,
die genomen
verhoogen, worden
worden hier de volgende
volgende vermeld:
vermeld:
.
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I. Aanleg
Aanlegvan
vaneen
eentweede
tw.!edespoor
spoorop
openkelsporige
enkelsporige lijnen.
lijnen.
Ombouw van een aantal
aantal stations. Op de
de emplacementen
emplacementenkonden
kondende
detalrijke
talrijketreinen
treinen
slechts met
met moeite
slechts
moeite behandeld
behandeld worden;
worden; ook
ook de
de gebouwen
gebouwen voldeden
voldeden deels
deels niet
nietmeer
meeraan
aandede
eischen des tijds.
tijds. Waar
Waar het verkeer
verkeer over de overwegen
overwegen te
te groot
groot werd,
werd, trachtte
trachtte men
men door
door overOVerbruggingen
onderdoorgangen de
belemmeringen voor
heffen. De
De
bruggingen of onderdoorgangen
de belemmeringen
voor stadsuitbreiding
stadsuitbreidingop
op te
te heffen.
belangrijkstenieuwe
nieuwe stations
stations in
in de
25jaar
jaargebouwd,
gebouwd,zijn
zijnAmersfoort,
Amersfoort,Bussum,
Bussum,
belangrijkste
de afgeloopen
afgeloopen 25
Deventer,
Eindhoven, Haarlem,
Haarlem, Hengelo,
Hengelo, Maastricht,
Maastricht, Roosendaal
Roosendaal en
en Weert.
Weert.
Deventer, Eindhoven,
Amsterdam3. Aanleg van afzonderlijke goederenstations
goederenstations (Rotterdam—Delftshaven,
(Rotterdam-Delftshaven, Amsterdam
voormalige
voormalige Entrepotdok,
Entrepotdok, Maastricht-Boschpoort).
Maastricht Boschpoort).
waar de
de ontbinding
ontbinding en samenstelling van goederen4. Inrichting van rangeerterreinen,
rangeerterreinen, waar
goederentreinen plaats
kan vinden
vinden ter ontlasting
treinen
plaats kan
ontlasting van de
de groote
groote stations
stations (Maarn,
(Maarn, Zwolle,
Zwolle, IJselmonde,
IJselmonde,
Susteren, Haren).
Haren).
5. Aanleg
van spoorweghavens
spoorweghavens voor
contact tusschen
tusschen spoorweg
spoorweg en
en waterweg
waterweg
Aanleg van
voor beter contact
(Groningen, den Bosch, Haarlem, Winschoten) en aansluiting van nieuwe havens aan het (Gronige,dBschHarlmWinote)aslugvniewhast
spoorwegnet in Amsterdam,
spoorwegnet
Amsterdam, Rotterdam,
Rotterdam, Dordrecht,
Dordrecht, IJmuiden.
IJmuiden.
6. Verbinding van fabrieken en industrieele ondernemingen
ondernemingendoor
door zgn.
zgn.raccordementen
raccordementen
(Staatsmijnen, hoogovenbedrijf,
(Staatsmijnen,
hoogovenbedrijf, gasgas- electriciteitswerken,
electriciteitswerken, suikerfabrieken,
suikerfabrieken, enz.).
enz.).
7. Aanleg van
van overlaadinrichtingen
overlaadinrichtingen voor
voor steensteen- en
en bruinkolen
bruinkolen te
te Weert
Weert en
enGrubbenGrubbenvorst,
waardoor gedeeltelijk
gedeeltelijk het
het vervoer
vervoer per
per scheepsgelegenheid
scheepsgelegenheidkon
konworden
wordenbewerkstelligd
bewerkstelligd
vorst, waardoor
en het
het gebruik
gebruik van
van wagens
wagens beperkt
beperkt werd.
werd. Na
Na den
dencrisistijd
crisistijd verloren
verloren deze
deze inrichtingen
inrichtingen hun
hun
beteekenis.
8. Aanleg van verbindingsbogen
verbindingsbogen op
openkele
enkelekruispunten,
kruispunten,waardoor
waardoorovergang
overgangvan
van'den
Oden
eenen spoorweg
spoorweg op
opden
denanderen
anderenmogelijk
mogelijkwerd:
werd:Schiebroek
Schiebroek(electrische
(electrischespoorwegRotterdamspoorweg Rotterdam
Scheveningen en
Scheveningen
enCeintuurbaan
Ceintuurbaanom
omRotterdam)
Rotterdam)Blauwkapel
Blauwkapel (Utrecht—Hilversum
(Utrecht-Hilversum en UtrechtBilthoven) Haren
Haren (rangeerstation
(rangeerstation Onnen
Onnen en
enlijn
lijnHarlingen—Nieuweschans)
Harlingen-Nieuweschans)de
deHaar
Haar (Utrecht
(Utrechten Amersfoort—Kesteren).
Amersfoort-Kesteren).
Arnhem en
9. Verzwaring
In 1898
1898waren
warende
dehoofdspoorwegen
hoofdspoorwegengrootendeels
grootendeels
Verzwaring van
van den bovenbouw. In
voorzien van Vignola-spoorstaven
Vignola-spoorstaven wegende
wegende 33.7 K.G.
K.G. per
per M. met 12.25
12.25 M.
M.als
als grootste
grootste lengte,
lengte,
terwijl einde 1922 het meerendeel der
der hoofdspoorwegen
hoofdspoorwegenvoorzien
voorzienwas
wasvan
vanstandaardvorm
standaardvorm N.P.
N.P.
(Normaat Profiel)
per M.,
M.,lengte
lengte18
18M.
M.Daarbij
Daarbijworden
wordenthans
thansinintegenstelling
tegenstellingmet
met
(Normaal
Profiel) 46 K.G. per
ook metalen
metalen liggers
liggers werden
werden gebruikt,
gebruikt, uitsluitend
uitsluitendhouten
houtengebezigd
gebezigd(grenen,
(grenen,larix,
larix,
vroeger, toen ook
beuken of
of eiken)
eiken)voor
voorcreosoteering
creosoteeringwaarvan
waarvanteteCrailoo
Crailooenen
Dordrecht
houtbereidingsbeuken
te te
Dordrecht
houtbereidingsinrichtingen werden
werden gemaakt.
gemaakt.
10. Versterking
Versterking van
verschillende groote
groote bruggen
bruggen in
in verband
verband met
metdedevoortdurende
voortdurende
van verschillende
verhooging der treinbelastingen
treinbelastingen (Culemborg,
(Culemborg, Bommel, Hedel).
Hedel).
verhooging
Bouwvan
vannieuwe
nieuwebruggen
bruggentertervervanging
vervangingvan
vanbestaande.
bestaande.De
Devoornaamste
voornaamstedaarvan
daarvan
II I.
I. Bouw
vakwerkbrug over
Ijsel bij
bij Westervoort,
Westervoort, indienststelling
indienststelling1901;
1901;
zijn: vakwerkbrug
over den IJsel
draaibrug over
Noordzeekanaal bij
bij Velsen,
Velsen, indienststelling
indienststelling 1905;
1905;
draaibrug
over het Noordzeekanaal
draaibrug over
Noordzeekanaal bij Hembrug,
Hembrug, indienststelling
indienststelling 1907;
1907;
draaibrug
over het Noordzeekanaal
draaibrug over
bij Gouda,
Gouda, indienststelling
indienststelling1911;
I9II;
draaibrug
over de
de Gouwe bij
rolbasculebrug over
Delfthavensche Schie,
Schie, indienststelling
indienststelling 1911;
191 I;
rolbasculebrug
over de
de Delfthavensche
vakwerkbruggen
over de
de Maas
vakwerkbruggen over
Maas bij
bij Buggenum,
Buggenum,indienststelling
indienststelling 1920/22.
1920/22.
De beide
beidedraaibruggen
draaibruggen over
over het
hetNoordzeekanaal
Noordzeekanaal zijn
zijn de grootste
grootste ininEuropa.
Europa.
I.
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Bij den bruggenbouw
bruggen bouw werd
werd het
het welijzer
welijzer geheel
geheel door
door het
hetvloeiijzer
vloeiijzerverdrongen,
verdrongen,waardoor
waardoor
een ruimere
ruimere toepassing
toepassing van
van verschillende
verschillende profielen
profielen mogelijk
mogelijkwas.
was.
Voor
bruggen deed
deed de ophaalbrug
zijn intrede
Voor beweegbare
beweegbare bruggen
ophaalbrug zijn
intrede als
als spoorwegbrug,
spoorwegbrug, in het
het
typ~n
bijzonder ter vervanging
vervanging van
van de
deverouderde
verouderdekraanbruggen;
kraanbruggen; daarnaast
daarnaast werden
werden nieuwe
nieuwe typen
bijzonder
van
van beweegbare
beweegbare bruggen
bruggen (rolbasculebrug
(rolbasculebrug en
enbalansdraaibrug)
balansdraaibrug) toegepast.
toegepast.
De versterking
versterking van den weg,
weg, waarbij
waarbij onze spoorwegingenieurs zich
zich telkens
telkens voor
voor nieuwe
nieuwe
problemen geplaatst
de mogelijkheid
mogelijkheid om
om de
de tractie-capaciteit
tractie-capaciteit te
te verhoogen.
verhoogen.
problemen
geplaatst zagen,
zagen, schiep
schiep de
Ook daarbij
eenbelangrijke
belangrijke stijging,
stijging,
Ook
daarbijvertoont
vertoontde
de ontwikkelingslijn
ontwikkelingslijnininde
de periode
periode I898-I923
1898-1923 een
zooals blijkt
blijkt uit de volgende
volgende gegevens.
gegevens.
zooals
(De
cijfers van
van het
het jaar
jaar 1898
I898 hebben
hebben betrekking
betrekking op
op de
devier
vierMaatschappijen,
Maatschappijen, S.S.,
S.S.,
(De cijfers
N.C.S.en
enN.B.D.S.
N.B.D.S.afzonderlijk;
afzonderlijk; die
die van
van het
hetjaar
jaar 1922
I922 op
op het
hetgebied
gebiedvan
van dezelfde
dezelfde
H.S.M., N.C.S.
maatschappijen door
Ned.Spoorwegen
Spoorwegengeëxploiteerd,
geëxploiteerd,het
hettramwegmateriaal
tramwegmateriaaldaaronder
daaronder
maatschappijen
door de
de Ned.
niet begrepen).
begrepen).

I

Aantal
Aantal
Draagvermogen
_-.----- ---""1
1-- ---- ---~----:------,-_
- - , - - - - : - - - - - . , - - ... goederenwagens
goederenwagens
eigen dienst
bagage- I goederen- ,eigen
locoI personendien,t particuliere
dienst
particuliere!
._
in tonnen
wagens:
10 tonnen
wagens
wagens
motieven I rijtuigen
wagens
wagens
I

einde
r8g8
1888
einde
1922

81 4

18 5
22185

1472
1 472

3554

674
6 74

12572

1 14
1I4

231
23 1

1 2 4 .4 22
124-422

zitplaatsen personenrijtuigen
personenrijtuigen
Aantal zitplaatsen

I.
klass.
klasse
le klasse

:

klasse
2e klasse

I 3e
3e en 4e
4e

I
II

26.064

14·235
1 4.235

I
1245
1 245

31
09
313309

544

1I82
I1 82

648
443. 648

15.350

I

60
42.3
42 .360

klasse

55.45 6

129.054
I 129.054

I898 waren
waren er
er slechts
slechts 5o
50vier-assige
vier-assigepersonenrijtuigen,
personenrijtuigen, inin 1922
I922 1187.
!I87. De
De zwaarste
zwaarste
In 1898
I898 aanwezige
aanwezige locomotief kon
kon bij
K.M. snelheid
snelheid een
een trein
trein van
van 200
trekken, in I922
in 1888
bij 90 K.M.
200 ton trekken,
1922
600
ton. Het
Het
toegepast
in
600 ton.
toegepast
in
gewicht van
van de
de
I908
toen de
de
gewicht
1908 toen
zwaarste
locoelectrische
zwaarste locospoorweg
Rotspoorweg Rotmotief met tender compleet
compleet
terdam-den
terdam—den
der
dienstvaardig
Haag-ScheveHaag—Schevemet water
water en
en
ningen in dienst
met
kolen
was in
in
werd
gesteld.
werd gesteld.
kolen was
80 ton,
Als stroomsoort
I898
1888 ca. 8o
werd
in 1922
I922 130
I30 ton.
werd daarbij
daarbij
De electricigekozen
eengekozen eenals beweegbeweegphasen wisselwisselteit als
phasen
kracht
op
stroom
met
stroom met
kracht werd
werd op
Sneltreinlocomotief
Sneltrein
locomotief der
der N.
N. S.
S.
IO.ooO volt
volt
de
hoofdspoor10.000
de hoofdspoorwegen het
het eerst
eerst
spanning,
welk
spanning, welk
werd,
dat
voor
electrische
stelsel toenmaals
toenmaals door
sommigen
het
eenige
stroomstelsel
geacht
werd,
dat
voor
electrische
door sommigen het eenige stroomstelsel geacht
tractie op hoofdspoorwegen
hoofdspoorwegen in aanmerking
aanmerking kwam.
kwam. De gunstige
gunstige resultaten
resultaten met
metdie
dieexploitatie
exploitatie
tractie
verkregen, openden
te lande
lande de
deoogen
oogenvoor
voorde
degroote
grootevoordeelen
voordeelen van
van deze
deze beweegbeweegverkregen,
openden hier
hier te
omeen
eendienst
dienstmet
met
korte,
elkandersnel
snel
kracht, wanneer
verkeer intens
genoeg is om
kracht,
wanneer het
het verkeer
intens genoeg
korte,
elkander
716
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opvolgende treinen,
treinen, mogelijk
mogelijk te
te maken.
maken. Plannen
Plannen zijn
zijnthans
thansuitgewerkt
uitgewerkt tot
totinrichting
inrichtingvan
vaneen
een
opvolgende
electrischen treindienst
treindienst op het
het baanvak
baanvak Amsterdam—den
Amsterdam-den Haag
Haag-Rotterdam
terbediening
bediening
electrischen
Rotterdam ter
het lokaalverkeer
lokaalverkeer tusschen de stations op
op deze
deze lijn.
lijn.Aan
Aande
detot
totstandkoming
standkomingvan
van deze
deze elecelecvan het
Haag-Leiden
metelectrische
electrische
trificatie zal
voorafgaan de
baanvak den
trificatie
zal voorafgaan
de inrichting
inrichting van
van het baanvak
den Haag
Leiden met
terwijl bij
bij wijze
wijze van
van proef
proefeenige
eenigeelectrische
electrischetreinen
treinenop
opdit
ditbaanvak
baanvakzullen
zullenrijden.
rijden.
leidingen, terwijl
stroomsoort is gekozen
gekozen gelijkstroom
gelijkstroom met een
een spanning
spanning van
van 1500
15°0 volt.
volt.
Als stroomsoort
het gebied
gebied der
der beveiliging
beveiliging begon
begon men
men in
in1905
1905met
methet
hetelectrisch
electrischbedienen
bedienenvan
van
Op het
wissels en
en seinen,
seinen,waardoor
waardoorgrootere
grooterebedrijfszekerheid
bedrijfszekerheiden
enbesparing
besparingvan
vankosten
koste?verkregen
verkregenwerd.
werd.
wissels
de ongeveer
ongeveer 14000
14000centraal
centraal bediende
bediende wissels
wissels en
enseinen
seinenworden
wordenthans
thans .887
887 electrisch
electrisch bebeVan de
de hoofdspoorwegen
hoofdspoorwegen zijn
zijn 1721
1721 K.M.voorzien
K.M. voorzienvan
vanhet
hetblokstelsel
blokstelselSiemens
Siemensen
enHalske.
Halske.
wogen; op de
derspoorwegen
spoorwegen kwam
kwam ook
ook in
in het
hetseinwezen
seinwezeneenheid;
eenheid;een
eenalgemeen
algemeen
gevolg van
van de
de fusie
fusie der
Als gevolg
ingevoerd.
1921
seinreglement, geldende voor
voor alle
alle hoofdhoofd- en
enlocaalspoorwegen
locaalspoorwegen werd
werd in
in 1921
seinreglement,
verband met
uitbreiding van
land werwerIn verband
met de
de uitbreiding
van het
het aantal
aantalelectriciteitscentrales
electriciteitscentralesinin het
het land
de meeste
meeste der
dereigen
eigenelectriciteitsfabrieken
electriciteitsfabrieken opgeheven,
opgeheven, omdat
omdat door
door aansluiting
aansluiting aan
aandie
die
den de
centrales goedkooper
goedkooper stroom
stroom verkregen
verkregen kon
kon worden.
worden.DeDe
gezamenlijkestations
stationsverbruiken
verbruiken
centrales
gezamenlijke
thans per jaar
jaar ongeveer
K.W.U. aan
aan electrische
electrische energie,
energie, waarvan
waarvan 1.830.000
1.830.000 in
in eigen
eigen
ongeveer 4.83°.000
4.830.000 K.W.U.
fabrieken der
Ned. Spoorwegen
Spoorwegen wordt
wordtopgewekt.
opgewekt.Voor
Voorverschillende
verschillendewerktuigen
werktuigenals
alsliften,
liften,
fabrieken
der Ned.
draaischrijven, pompen
290electro-motoren,
electro-motoren, niet
niet medegeteld
mede geteld die
diewelke
welke
draaischrijven,
pompenzijn
zijn aanwezig
aanwezig ±
± 2go
aanwezig zijn
de centrale
centrale werkplaatsen.
werkplaatsen. De
De nieuwe
nieuwe groote
grootestations
stationswerden
werdenvan
vancentrale
centrale
aanwezig
zijn in de
warmwaterverwarming voorzien, voor verlichting
verlichting wordt
wordt thans
thans in
inplaats
plaatsvan
vande
debooglamp
booglampbijna
bijna
van 'de
'de metaaldraad
metaaldraad lamp
lamp gebruik
gebruik gemaakt.
gemaakt.
uitsluitend van
eengegeTerwijl zich in de
de techniek
techniek der spoorwegexploitatie
spoorwegexploitatie in
Terwijl
in het
het tijdvak
tijdvak 1898-1923
1898-1923 een
stadige evolutie
evolutie voltrok,
voltrok, waardoor
waardoor groote
groote verbeteringen
verbeteringen in
inhet
hetverkeersmiddel
verkeersmiddelwerden
werdenverkregen
verkregen
bleef ook
ook de
de spoorwegpolitiek
spoorwegpolitiek niet
niet ongewijzigd.
ongewijzigd. Nieuwe
Nieuwe wegen
wegen werden
werden ingeslagen,
i9geslagen, deels
deels
bleef
vrijwillig, dèels
drang der tijdsomstandigheden,
tijdsomstandigheden, die
ee~situatie,
situatie,geheel
geheel
vrijwillig,
deels onder den drang
die leidden tot eei
afwijkende
dat zich bij het
het einde
einde der
der 19e
1ge eeuw
eeuwvertoonde.
vertoonde.
'
afwijkende van
van het
het beeld,
beeld, dat
Drie tijdperken
tijdperken vallen
periode te
te onderscheiden:
onderscheiden:
vallen in deze periode
1898
tot 1917:
1917:concentratie
concentratie met
metconcurrentie;
concurrentie;
1888 tot
1917
concentratie met
met coalitie;
coalitie;
1917 tot 1921: concentratie
1921
heden:: staatsexploitatie
staatsexploitatie in
invennootschapsvorm.
vennootschapsvorm.
1921 tot heden
De twee
twee eerste
eerstetijdvakken
tijdvakken werden
werden beheerscht
beheerschtdoor
doordedespoorwegovereenkomsten
spoorwegovereenkomstenmet
met
overeenkomsten waren
waren de
de hoofdspoorwegen,
hoofdspoorwegen,waartoe
waartoe
den Staat
Staat van
van 21
Januari 1890'
1890. Bij die overeenkomsten
21 Januari
ook
door den
den Staat
Staat aangekochte
aangekochte net
net van
van de
deNed.
Ned.Rhijn
RhijnSpoorwegmaatschappij
Spoorwegmaatschappijbehoorde,
behoorde,
ook het door
S.s. en
en H.S.M.
H.S.M.verdeeld
verdeeldmet
metexploitatie
exploitatieonder
onderzooveel
zooveelmogelijk
mogelijkgelijke
gelijkevoorwaarden
voorwaarden
tusschen S.S.
en toepassing van het
het beginsel
beginsel van
vangemeenschappelijk
gemeenschappelijk gebruik
gebruik van
van lijnen,
lijnen,stations
stationsen
enhandelshandelsinrichtingen.
bedoeling had
had daarbij
daarbij bij
bij de
de regeering
regeering voorgezeten,
voorgezeten, om
om het
hetgebied
gebiedvan
vanelke
elke
inrichtingen. De bedoeling
maatschappij
maken en tegelijkertijd
tegelijkertijd de voor
voor den
den handel
handel gewenschte
gewenschte
maatschappijtot
tot een
een volledig
volledig geheel te maken
concurrentie
verzekeren door
door twee
twee mededingers
mededingers van
van gelijke
gelijke kracht
kracht tegenover
tegenoverelkaar
elkaar tete
concurrentie te
te verzekeren
plaatsen.
In 1898 had dit balanceerstelsel
In
balanceerstelsel zijn scherpe kanten,
kanten, die het
het in
in de
deeerste
eerstejaren
jaren na
na 1890
1890
vertoonde,
H.S.M.
vertoonde, reeds
reeds vrijwel
vrijwel verloren;
verloren;geleidelijk
geleidelijkwas
waserereen
eentoenadering
toenadering tusschen
tusschen S.S.
S.S. en H.S.M.
ontstaan,
openbaarde in een
een streven
streven naar
naar eenvormigheid bij de dienstuitvoering
dienstuitvoering en
en in
in
ontstaan, die
die zich openbaarde
regelingen, waar het belangen
belangen betrof,
betrof, waarbij
waarbij beide
beide partijen
partijen betrokken
betrokken waren.
waren. De
Deconcurrentie
concurrentie
717

formeel wel
wel bestaan
bestaan en
en soms
somslaaide
laaidezij
zijplotseling
plotselingweer
weerop,
op,maar
maarhaar
haaraantrekkingskracht
aantrekkingskracht
bleef formeel
én bij
bij de
de Maatschappijen
Maatschappijen zelf
zelfén
énbij
bijhet
hetpubliek
publiekreeds
reedslang
langverloren.
verloren.
had zij én
In 1908
in de Tweede
I908 kwam
kwam in
Tweede Kamer
Kamer de
de in
in Igo2
I902
190~ ingediende
ingediende motie
motie Bos
Bosin
inbehandeling,
behandeling,
waarbij de wenschelijkheid betoogd
betoogd werd
werd om
omtot
totrechtstreeksche
rechtstreekscheStaatsexploitatie
Staatsexploitatietetegeraken.
geraken.
waarbij
het verwerpen
met 46
46 tegen
tegep 39
39stemmen
deregeering
verwerpen dezer motie
motie met
tegen.
stemmenstelde
steldede
regeeringeen
eenstaatscommissie
staatscommissie
Na het
die in
inhaar
haar rapport
rapport van
van 1908
1908exploitatie
meestgewenschte
exploitatie door
dooréén
éénonderneming
onderneming de
de meest
gewenschteopopin, die
Nieuw was
was dit
ditdenkbeeld
denkbeeldniet;
niet;reeds
reedsinin1899
1899was
wasdoor
dooreen
eender
der
praeadviseurs
prae
adviseurs
lossing achtte. Nieuw
praeadviseurs
voor
voor de Ver.
Ver. voor
voor de
deStaatshuishoudkunde
Staatshuishoudkunde en
en de
deStatistiek
Statistiekhetzelfde
hetzelfdebepleit.
bepleit.
Vooralsnog zag
naar uit, dat
dat de
de verandering
verandering van
van koers
koers volgens
volgens de
de
Vooralsnog
zag het
het er
er evenwel niet naar
aan
aangegehaastte. De
De
haastte.
aldus aangelijn,~~" • ":;„
·:P.-:i'. . s.'.
..,....
wezen lijn
belangrijke
belangrijke
wezen
,t ;^r.^:
functiën,
die
spoedig
zou
functiën,
die
^^
^y
spoedig zou
aan de spoorvolgen; de
de
volgen;
wegen bij
het
bij de
de
zaak bleef
bleef het
mobilisatie
onderwerp
en
van acadeacadede maaten de
maatvan
r
regelen tot
debat,
misch debat,
^w
" ^'• ,
handhaving
dat
zonder dat
zonder
van
onze
zij naar
het
naar het
zij
neutraliteit
terrein der
der
terrein
waren
waren toebepractijk werd
r^
deeld, noopover genoopovergeten de MaatMaatbracht.
schappijen
Ook
:....^
r
^^..
om
alle on^.
om
alle
onwas
het
hier
hier was het
derling verderling
verde wereldwereld^•^..
schil in poli. schil
in polioorlog,
die
oorlog, die
tiek opzij
tiek
opzij te
te
het evolutie- Nieuwe
hoofdadministratiegebouw
N,
aan. den
denCatharijnen
aan
Catharijnen
Nieuwe hoofdadministratie
gebouwder
der N
N.. S. aan
nee
zetten
en
plotproces
proces plotSingel
te Ut
Utrecht.
r
echt.
te
door eens
geeensgeseling
verseling
ver- door
zinde samenwerking het hoofd te bieden aan de vele moeilijkheden, waarmede gekamptzindesamwrkghtofdebinavlmoejkhdn,wargempt
worden.
moest worden.
Met
regeering, die in
in Augustus
Augustus 1914
19I4
van het
het haar
haar ingevolge
ingevolge de
de spoorwegwet
spoorwegwet toetoe1914 van
Met de regeering,
komende
de spoorwegen
spoorwegen in het
het belang
belang van
van 's's lands
lands dienst
diensttetevorderen,
vorderen,aanstonds
aanstonds
komende recht
recht om
om de
gebruik
krachten ingespannen,
de oorlogsjaren
oorlogsjaren het
het verkeer
verkeer zooveel
zooveel
gebruik maakte,
maakte, werden
werden alle
alle krachten
ingespannen, om in de
mogelijk
te houden
houden en
enaan
aande
dedefensiebelangen
defensiebelangendienstbaar
dienstbaartetemaken.
maken.Aanvankelijk
Aanvankelijk
mogelijk in
in stand te
geschiedde
nog met
met behoud
behoudvan
vanhet
heteigen
eigenbedrijfsleven
bedrijfslevenvan
vanbeide
beidemaatschappijen,
maatschappijen,maar
maar
geschiedde dit nog
fusie en
reeds
I916 volgde de fusie
en werd
werd een
een belangengemeenschap
belangengemeenschap aangegaan.
aangegaan. Nadat
Nadathet
hetbedrijf
bedrijf
reeds in 1916
van
de Ned.
Ned.Centraalspoorweg
Centraalspoorweg Maatschappij
Maatschappij en
en de
deNoord-Brabant-Duitsche
Noord-Brabant-Duitsche SpoorwegSpoorwegvan de
maatschappij
- met
met
maatschappijwas
wasovergenomen
overgenomenkwam
kwamhet
hetgeheele
geheelenet
netder
derhoofdhoofd-enenlokaalspoorwegen
lokaalspoorwegen
uitzonderingvan
vande
delijnen
lijnenininZeeuwsch-Vlaanderen
Zeeuwsch-Vlaanderen
uitzondering
- ininhanden
handenvan
vande
deonder
onderden
dennaam
naam van
van
"Nederlandsche
H.S.M.
„Nederlandsche Spoorwegen"
Spoorwegen" gecombineerde
gecombineerdeS.S.
S.S. en
en H.S.M.
Formeel
der Maatschappijen
Maatschappijen nog wel
wel een
een afzonderlijk
afzonderlijk bestaan
bestaan voeren
voeren ten
ten
Formeel bleef ieder der
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vartCommissarissen
commissarissen
de overeenkomsten
overeenkomsten door
door haar
haar met
met het
het Rijk
Rijk gesloten;
gesloten;de
deraden
radenvan
aanzien van de
de directie
directie werden
werden evenwel
evenwel in
in dezelfde
dezelfdepersonen
personenvereenigd,
vereenigd,terwijl
terwijl ook
ookde
destatuten
statutenvan
vanbeide
beide
en de
Maatschappijen met elkaar
elkaar in overeenstemming werden gebracht.
gebracht. De
Deadministraties
administratieswerden
werden
Maatschappijen
en Utrecht
Utrechtwerd
werdaangewezen
aangewezenals
alszetel
zetelvan
vanhet
hetbeheer.
beheer.Een
Eennieuw
nieuwadministratieadministratiesamengevoegd en
werd in verband
verband daarmede
bestaande twee
twee gebouwen
gebouwengesticht,
gesticht,dat
datthans
thans
gebouw, werd
daarmede naast
naast de bestaande
3. eikenhout
het grootste
grootstekantoorgebouw
kantoorgebouw in Nederland
Nederland isis (22
(22millioen
millioenbaksteenen
baksteenen en
en 4000
4000M
M3.
eikenhout
het
er aan
aan verwerkt).
verwerkt).
zijn er
Het kapitaal
kapitaal van
H.S.M.bleef
bleefgescheiden,
gescheiden,baten
batenen
enlasten
lastenwerden
werdengemeen,
gemeen,de
de
van S.S. en H.S.M.
zounaar
naarverhouding
verhoudingder
dermaatschappelijke
maatschappelijkekapitalen
kapitalen voor
voorbeide
beideMaatschappijen
Maatschappijengelijk
gelijk
winst zou
geen sprake.
sprake. Toen op
op iI Januari
Januari 192o
1920de
devorvorVan eenige winst bleek
bleek evenwel al spoedig geen
zijn. Van
dering in het
het belang
belang van
van 's's lands
lands dienst
dienst eindigde
eindigde moest
moest de
de regeering
regeering ingevolge
ingevolge de
de door
door den
den
dering
Minister
van
Oorlog
met
de
Maatschappijen
getroffen
regelingen,
waardoor
de
tekorten
op
Minister
Oorlog met de Maatschappijen getroffen regelingen, waardoor de tekorten op
exploitatie gedekt
gedekt waren
waren en
en een
eenmatig
matigdividend
dividendaan
aandedeaandeelhouders
aandeelhouderswas
wasverzekerd,
verzekerd,de
de
de exploitatie
rekenïng met de
de Maatschappijen
Maatschappijen afsluiten met
met een
een deficit
deficitvan
vanruim
ruim ff 25.900.000
25.900.000 dat
dat door
door het
het
rekening
worden bijgepast.
bijgepast.
Rijk moest worden
Ondanks de tariefverhooging kon het bedrijf
bedrijf door
door de
de stijging
stijgingvan
van de
deprijzen
prijzenvan
vanbrandbrandOndanks
andere materialen,
materialen, de loonsverhooging,
loonsverhooging, beperking
beperking van
van diensttijden
diensttijden en
en hooge
hooge rente
rente
stoffen en andere
Dathierin,
hierin,
van
leeningen -alles
gevolgen
onkosten
van leeningen
alles
gevolgenvan
vanden
denoorlog
oorlog--- dede
onkostenniet
nietmeer
meerdekken.
dekken.Dat
de Maatschappijen
Maatschappijen weer
wieken moesten
moesten drijven,
drijven, een verbetering
verbetering ten goede
goede zou
zou
toen de
weer op eigen wieken
was al
al zeer
zeer onwaarschijnlijk
onwaarschijnlijk en daarmede
daarmede stond
stond de
destaatsexploitatie
staatsexploitatieonafwijsbaar
onafwijsbaarvoor
voor
komen was
deur. De
De Maatschappijen
Maatschappijen hadden
overeenkomsten van
het
de deur.
hadden toch
toch -— ingevolge
ingevolge de
de overeenkomsten
van1890
1890--- het
overeenkomsten op
op te
te zeggen,
zeggen, wanneer
wanneer het
het winstsaldo
winstsaldo gedurende
gedurende twee
twee achtereenachtereenrecht, om de overeenkomsten
jaren beneden een bepaald
bepaald percentage van
aandeelenkapitaal bleef.
Door de
de fusie
fusie
volgende jaren
van het aandeelenkapitaal
bleef. Door
was
mogelijkheid uitgesloten,
uitgesloten, dat
moment van de naasting
naasting slechts
slechts bij één
één der
der MaatMaatwas de mogelijkheid
dat het moment
schappijen
H.S.M. zouden
zouden dus
dusvermoedelijk
vermoedelijk reeds
reeds in 1922
1922 de
de overoverschappijen aanwezig
aanwezig zou
zou zijn.
zijn. S.S.
S.S. en H.S.M.
-eenkomsten
in in
1924
- de
de
eenkomstenopgezegd
opgezegdkunnen
kunnenhebben
hebbenmet
methet
hetgevolg,
gevolg,dat
datdedeStaat
Staatuiterlijk
uiterlijk
1924
Maatschappijen
overeenkomsten het bedrijf
bedrijf nog
nog ten
tenhoogste
hoogstetwee
tweejaren
jaren
Maatschappijen zouden
zouden volgens
volgens de overeenkomsten
moeten voortzetten
voortzetten --- tot
totnaasting
naasting zou
zoumoeten
moetenzijn
zijnovergegaan.
overgegaan.
moeten
De regeering
regeering wenschte
wenschte die
die gedwongen
gedwongen naasting
naasting evenwel
evenwel niet.
niet.Ook
Ookvoor
voorde
deMaatschapMaatschappijen was
was het vooruitzicht,
vooruitzicht, dat
dat op
op die
die wijze
wijze het
hetbedrijf
bedrijfgedurende
gedurende twee
tweejaren
jaren met
metgroote
grooteververwasdaarom
daarom
liezen
moeten worden
worden voortgezet,
voortgezet, weinig
weinigaanlokkelijk.
aanlokkelijk. De
De aangewezen
aangewezen weg
wegwas
liezen zou moeten
1920de
deonderhandelingen
onderhandelingen
voor beide partijen,
partijen, om tot
tot een
een compromis
compromis tetegeraken,
geraken,waartoe
waartoe in
in 1920
I I December
December 1920, bewerden
geopend, die
die leidden
leidden tot
totdedespoorwegovereenkomsten
spoorwegovereenkomsten van
van 11
werden geopend,
krachtigd
de wet
wet van
van 18
18 Juli
Juli 1921
1921 Stb. No.
No. Ion.
IOI!. Bij
Bij die
die overeenkomsten,
overeenkomsten, die thans
thans den
den
krachtigd bij
bij de
vennootschapsvorm.
toestand
beheerschen, is ingevoerd
ingevoerd het
het stelsel
stelselvan
van Staatsexploitatie
toestand beheerschen,
Staatsexploitatie ininvennootschapsvorm.
De voornaamste
voornaamste bepalingen
bepalingen van deze
deze regeling
regeling zijn
zijn de
de volgende:
volgende:
I. De
Deaandeelenkapitalen
aandeelenkapitalen (S.S.
H.S.M. 221/2
221/2 millioen)
millioen) worden
worden uitgebreid
uitgebreid
(S.S. 18
18 en
en H.S.M.
millioen
en
dus
gebracht
40
met door den
den Staat
Staat te
te nemen
nemenbedragen
bedragenvan
van.. 22 en 27%
op 40
271/2 millioen en dus gebracht op
millioen
en 50
voor H.S.M.
millioen voor
voor S.S. en
5o millioen voor
2. De aandeelen
aandeelen van
van den
den Staat
Staat zijn
zijn op
opnaam
naamgesteld,
gesteld,overdracht
overdrachtvan
vandeze
dezeaandeelen
aandeelen
is niet
niet mogelijk
mogelijk (afwijking
(afwijking van art.
art. 42
42 Wetboek
Wetboek van
van Koophandel).
Koophandel).
3. Voor elk zijner aandeelen komt den Staat in de
de algemeene
algemeene vergadering
vergadering één
éénstem
stemtoe,
toe,
Koophandel). Hierdoor
Hierdoor krijgt
krijgt de Staat
Staat in
in de
dealgemeene
algemeene
(afwijking
(afwijking van
van art.
art. 54
54 Wetboek van Koophandel).
719

vergadering
van aandeelhouders,
aandeelhouders, die
die directeuren
benoemt en ontslaat,
vergadering van
directeuren beno~mt
ontslaat, de
de meerderheid
meerderheid van
van
stemmen en daarmede
(zie ook
ook onder
onder 4)
4) de macht
macht om
om den
den algemeenen
algemeenen gang
gang van
van het
het bedrijf
bedrijf
stemmen
daarmede (zie
beheerschen.
te beheerschen.
4. De raad
raad van commissarissen van ieder der maatschappijen wordt van
leden
van 27 tot i11i leden
I I worden
worden 66 —dus
-dus de
demeerderheid
meerderheid - benoemd
benoemd en ontslagen
ontslagen door
door de
de
verminderd.
verminderd. Van
Van die
die 11
Ministers van
Waterstaat en
Financiën. De 55overige
overigecommissarissen
commissarissen worden
worden door
door de
de
Ministers
van Waterstaat
en van
van Financiën.
vergadering van
van houders
vergadering
houders van
van aandeelen
aandeelen aan
aan toonder
toonder benoemd
benoemden
enontslagen;
ontslagen;jaarlijks
jaarlijkstreedt
treedt
der commissarissen
commissarissen af.
af.
een der
5. Het recht
recht der
der maatschappijen
maatschappijen tot opzegging
opzegging der
der overeenkomsten
overeenkomsten van
van 1890
1890vervalt;
vervalt;
verruilenvoor
vooreen
eenrechtrechtacht de Staat
Staat het
het noodig,
noodig, om
omhet
hetbedrijf
bedrijfininvennootschapsvorm
vennootschapsvormteteverruilen
acht
streeksch staatsbedrijf,
staatsbedrijf, dan kan
kan hij dat ten allen
allen tijde,
tijde, bij
bij den
denaanvang
aanvangvan
vaneen
eenboekjaar
boekjaardoen.
doen.
plaats";
6. Naast de Staat
Staat te
te eeniger
eeniger tijd,
tijd, dan
dan vindt
vindtuitsluitend
uitsluitendvolledige
volledigebalansnaasting
balansnaastingplaats;
een belangrijke
belangrijke besparing
besparing van
van administratieven
administratieven arbeid, die
die jaarlijks
jaarlijks noodig
noodig was,
was, ininverband
verband
het verschaffen
verschaffen der
der gegevens
gegevensvoor
vooreventueele
eventueelekoopnaasting,
koopnaasting,wordt
wordtdaardoor
daardoorverkregen.
verkregen.
met het
De
maatschappijen
verbinden
zich
tot
voor
zoover
bij
Kon.
Besluit
7.
maatschappijen
verbinden
zich
tot
de
exploitatie,
voor
zoover
bij
Kon.
Besluit
7.
derLocaalspoorLocaalspoor-en
enTramTrambepaald
van de
de locaalspoorlocaalspoor- en
en tramwegen,
tramwegen, bedoeld
bedoeldininart.
art.i 1der
ld wordt, van
bepaa
die nog
nog door
door den
denStaat
Staatmochten
mochtenworden
wordenaangelegd,
aangelegd,ofofwaarover
waaroverde
deStaat
Staatdoor
doornaasting
naasting
wegwet, die
of op andere
andere wijze de beschikking
beschikking mocht verkrijgen,
verkrijgen, mits en zoolang die wegen
wegen aan
aan de
de door
door de
de
tschappijen geëxploiteerde spoorwegen aansluiten, wat ook
maatschappijen
ook geacht
geacht wordt
wordt het
het geval
gevaltetezijn,
zijn~
maa
spoorwijdte verschillend
verschillend is.
overeenkomsten van
van 1890 bestond
bestond die
die ververindien de spoorwijdte
is. Volgens de overeenkomsten
aanzien van „spoorwegen".
"spoorwegen". Op
Op die
die wijze
wijze isisde
degrondslag
grondslaggelegd
gelegdvoor
voor
plichting uitsluitend ten aanzien
een oplossing
oplossing van
van het
het tramwegvraagstuk
tramwegvraagstuk en
het mogelijk
mogelijk worden
worden om
om tramwegen,
tramwegen, die
dieop
op
en zal het
niet of
ofnauwelijks
nauwelijks loonend
loonend geëxploiteerd
geëxploiteerdkunnen
kunnenworden,
worden,aan
aanden
dengrooten
grootenspoorweg,
spoorweg
zichzelf niet
toe te
te voegen,
voegen, waarbij
waarbij zij
zij als
als aanaan-en
enafvoerlijnen,
afvoerlijnen,van
vanbeteekenis
beteekeniskunnen
kunnenworden.
worden.
de
8. Als tegenwicht voor den afstand
afstand door de oude aandeelhouders
aandeelhouders van
van het recht om de
overeenkomsten
te zeggen—
zeggen-waardoor
waardoor zij
zij de
de kans
kans zouden
zoudenkrijgen
krijgenop
opuitbetaling
uitbetaling
overeenkomsten van
van 1890 op te
volle bedrag
bedrag der
der aandeelen,
aandeelen, vermeerderd
vermeerderd met
met de
dehalve
halvereserve
reserve - wordt aan
aan dezen een
van het volle
% gegarandeerd.
gegarandeerd. Gaat
Gaat de
de Staat
Staat na
na 10
IQjaar
jaar niet
niet tot
totnaasting
naastingover,
over,dan
danwordt
wordt
dividend van 55 %
hun bovendien
bovendien als
als extra-uitkeering,
extra-uitkeering, de
de halve
halve reserve,
reserve,waarop
waarop bij
bijbalansnaasting
balansnaasting volgens
volgens de
de
1890
aanspraak
bestaat,
uitbetaald;
bij
naasting
na
1
Jan.
1931
komt
dit
overeenkomsten
van
overeenkomsten van 1890 aanspraak bestaat, uitbetaald; bij naasting na jan. 1931 komt dit
voor S.S. en
en ff 3.442.500
H.S.M.) in
in mindering
mindering van
van hetgeen
hetgeen de
de Staat
Staat
6.39o.000 voor
bedrag (f 6.390.000
3.442.5 00 voor H.S.M.)
aan de maatschappijen
maatschappijen verschuldigd is.
is.
aan
hierboven vermelde
vermelde rapport
rapport der
der Staatscommissie
Staatscommissie van
van 1908
1908 werd
werd de
deverwachting
verwachting
In het hierboven
uitgesproken
gedeelde tot
tot het
hetvereenigde
vereenigde bedrijf
bedrijfveel
veeleerder
eerdertot
tot
uitgesproken dat
dat men bij overgang van
van het gedeelde
inzicht zou
zou komen,
komen, dat
datrechtstreeksche
rechtstreeksche Staatsexploitatie
Staatsexploitatie toch
toch inderdaad
inderdaad de
de eenvoudigste
eenvoudigste
het inzicht
Uit den
denaard
aard der
derzaak
zaak werd
werd daarbij
daarbij niet
niet aan
aan de
de mogelijkheid
mogelijkheid gedacht
gedacht van
van een
een
oplossing is. Uit
oplossing
medewerking der regeering bij het bedrijf
bedrijf als
als door
door den
den wetgever
wetgever van
van 1920
stand gebracht
gebracht.
1920 tot stand
kortom
omreeds
reedsnu
nude
deeconomische
economischeresultaten
resultaten
na de
de fusie
fusie verloopen
verloopen tijd
tijd isis overigens
overigens nog
nog tetekort
De na
van
den
nieuwen
koers
en
zijn
beteekenis
voor
de
ontwikkeling
van
het
Spoorwegbedrijf
als
van
nieuwen koers en zijn beteekenis voor de ontwikkeling van het Spoorwegbedrijf als
factor
van 's Lands
Lands welvaart
welvaart te
te kunnen
kunnen vast
vast stellen,
stellen,ook
ookdaarom
daarom niet,
niet,omdat
omdatde
deonmiskenbare
onmiskenbare
factor van
groote
voordeelen, die
de belangengemeenschap
belangengemeenschap tengevolge
tengevolge heeft gehad
gehad en
en nog
nogzal
zalhebben
hebben
groote voordeelen,
die de
1920 is
is ingeingeeerst op de juiste
juiste waarde
waarde zullen kunnen
kunnen worden geschat als de malaise,
malaise, die sedert 192o
treden, geluwd zal
de moeilijke
moeilijke taak
taak gegezal zijn.
zijn. Vooralsnog
Vooralsnog zien
zien regeering
regeering en
en directie
directie zich voor de
720

plaatstom
om allereerst
allereerst alle
alle krachten
krachteninin te
te spannen
spannen opdat
opdat het evenwicht
plaatst
evenwicht tusschen
tusschen uitgaven
uitgaven en
en
ontvangsten, dat
dat thans verstoord is - over
ontvangsten,
rekening van
kort
over 1921
1921 wees
wees de
de rekening
van het bedrijf een te kort
aan van
van bijna
bijna 31 millioen
aan
millioen - te
Eerst als dat
dat geschied
geschied is
is en
en de
de exploitatie
exploitatie weer
weer
te herstellen.
herstellen. Eerst
onder
onder normale
normale omstandigheden
omstandigheden kan
kanworden
wordenvoortgezet,
voortgezet, zal
zal de
de vraag
vraag aan
aande
de orde
orde komen
komen of de
tusschenvorm,
die gekozen
gekez;en is,
is, al
al dan
dan niet
niet gehandhaafd
gehandhaafd zal
zal dienen te
te worden.
worden. Voor
Voor theoretische
theoretische
tusschenvorm, die
bespiegelingen
De nieuwe
nieuweproblemen,
problemen,waarvoor
waarvoor zich de bedrijfsbespiegelingen is het thans allerminst de tijd. De
leiding geplaatst
geplaatst ziet, zijn zóó veelzijdig en volgen elkaar
leiding
elkaar zoo snel op, dat
dat uitsluitend
uitsluitend practische
practische
politiek het
het richtsnoer
richtsnoer kan
kan zijn.
zijn. Hoe zeer zich
politiek
zich de
de denkbeelden
denkbeelden gewijzigd
gewijzigd hebben
hebbenblijkt
blijktin
inhet
het
bijzonderten
ten aanzien
aanzienvan
van het
het personeelvraagstuk,
personeelvraagstuk,dat
datbijbijhet
hetbegin
beginder
derperiode
periode1898-1923
1898-1923
bijzonder
van
aard was
aandacht vraagt.
vraagt. Terwijl
Terwijl nog in
in 11889
bij de
de
van zeer
zeer ondergeschikten
ondergeschikten aard
was en thans aller aandacht
889 bij
behandeling van
van de
de spoorwegovereenkomsten
de Tweede
behandeling
spoorwegovereenkomsten inin de
Tweede Kamer
Kamer van
van de
deregeeringstafel
regeeringstafd
verklaa rd kon
verklaard
verhouding van het
het personeel
personeel tot
tot de
de directie
directie een
eenzaak
zaak was,
was, die
die
kon worden,
worden, dat
dat de verhouding
de
regeering niet aanging, werd sedert de rechtspositie
rechtspositie van het
het personeel
personeel steeds
steeds meer
meer en
enmeer
meer
de regeering
het voorwerp van Staatsbemoeiing,
Staatsbemoeiing, waarmede
waarmede een
een voortdurend
voortdurend krachtiger
krachtiger optreden
optreden der
derorganiorganisaties gepaard
saties
gepaard ging.
De crisis,
crisis, waarbij
waarbij de ommekeer begon,
begon, dateert
dateert van
van 1903,
1903,in
inwelk
welkjaar
jaar twee
twee spoorwegstaspoorwegstakingen plaats
plaats vonden.
vonden.De
Deeerste
eerste(29
(29en
en3o
30Januari)
Januari) overviel
overvielde
de regeering
regeeringen
dedirecties
directiesvolkomen.
volkomen.
en de
Krachtens
verweer van bepaalde
bepaalde groepen
groepen van
van spoorwegspoorwegKrachtens haar
haar aanleiding
aanleiding was
was zij
zij een verweer
arbeiders, die
die meenden dat
arbeiders,
dat het
het solidariteitsgevoel
solidariteitsgevoel medewerking
medewerking eischte
eischte met
met andere
andere vakvervakvereenigingen (dok
(dok arbeiders)
arbeiders) die met
met de
de werkgevers
werkgevers in
inconflict
conflictgeraakt
geraakt waren.
waren.
In Amsterdam begonnen, waar het rangeerpersoneel
rangeerpersoneel weigerde om voor een der
der veemen
veemen
bestemde wagens
w<rgens te
te behandelen,
behandelen, breidde
breidde zich
zichde
destaking
stakingook
ookover
overden
denHaag
Haagen
enRotterdam
Rotterdamuit,
uit,
zoodat
verkeer naar
naar die plaatsen
plaatsen grootendeels
grootendeels gestremd
gestremd was.
was. Het
Hetverloop
verloopwas
waskort;
kort;reeds
reeds
zoodat het verkeer
H.S.M.ininoverleg
overlegmet
metde
deregeering.
regeering.De
Detoezegging
toezeggingwerd
werdgedaan,
gedaan,
na twee dagen capituleerde de H.S.M.
dat
van
het
personeel
het
rangeeren
naar
en
van
de
besmette
terreinen
te
Amsterdam
niet
dat van het personeel het rangeeren naar en van de besmette terreinen te Amsterdam niet
gevorderd zou worden, de
de loonen
loonen ook
ookvoor
voorde
destakingsdagen
stakingsdagenzouden
zoudenworden
wordenuitbetaald
uitbetaalden
endede
gevorderd
zekerheid werd
gevolgen der
der staking
staking zou
zou ondervinden.
ondervinden. Het
Hetincident
incident
zekerheid
werd gegeven, dat niemand de gevolgen
was daarmede
daarmede afgeloopen,
afgeloopen, de patroons
patroons in
in het
hettransportbedrijf
transportbedrijf gaven
gaven eenige
eenige dagen
dagenlater
laterook
ook
was
toe, zoodat
zoodat spoedig
spoedig overal
overal het
hetwerk
werkhervat
hervat kon
kon worden.
worden.
regeering stelde
volkomen terecht
terecht -op op
standpunt,dat
datherhaling
herhaling
De regeering
steldezich
zichevenwel
evenwel- volkomen
hethet
standpunt,
dergelijke stoornis
stoornis in
in het
hetverkeer,
verkeer, waardoor
waardoor het
het landsbelang
landsbelang geschaad
geschaad en
en de
deoverheid
overheid
van een dergelijke
de uitoefening
uitoefening van
van haar
haar functiën ernstig belemmerd werd, met alle
diende teteworworin de
alle middelen diende
voorkomen. In
In Februari
Februari werden
werden drie
drie wetsvoorstellen
wetsvoorstellen bij
bij de
deTweede
TweedeKamer
Kameringediend
ingediend
den voorkomen.
die betroffen:
betroffen:
Rijksdienst op
op de
de
instellingvan
vaneen
een
spoorwegbrigade, om
omingeval
ingeval van
van nood
nood 'st sRijksdienst
I. instelling
spoorwegbrigade,
spoorwegen te
te verzekeren.
verzekeren.
2.
2. Onderzoek
Onderzoek door
door een Staatscommissie
Staatscommissie met
met enquête
enquête bevoegdheid
bevoegdheidnaar
naar de
degrieven
grieven
bijhet
hetspoorwegpersoneel
spoorwegpersoneel bestonden
bestonden over
overhet
hetgemis
gemisvan
vaneen
eenbehoorlijke
behoorlijkerechtspositie
rechtspositie
die bij
en over
over de
dedienstvoorwaarden.
dienstvoorwaarden.
3.
3. Aanvulling
Aanvulling van
van het
het Wetboek
Wetboekvan
vanStrafrecht
Strafrechtmet
metbepalingen
bepalingenwaardoor
waardoorplichtsverplichtsverzaking bij de diensten
diensten ten
ten behoeve
behoeve van
van de
depublieke
publiekezaak
zaak met
methet
h~toogmerk
oogmerkom
omstoring
storingininden
den
zaking
dienst
dienst te
te veroorzaken
veroorzaken als
'als misdrijf
misdrijf gekenmerkt
gekenmerkt werd.
werd. (Artikelen
(Artikelen 358
358 bis,
bis, ter
ter en
enquater
quaterWetb.
Wetb.
v.
v. Strafrecht).
Strafrecht).
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Een
geweldige beroering
beroering in
het geheele
geheele land
land was
was van
van deze
deze voorstellen
voorstellen het
het gevolg.
gevolg.Er
Er
Een geweldige
in het
vormde
een „comité
"comité van
van verweer"
verweer" om
om de
de intrekking
intrekking der
der Strafwetten
Strafwetten met
met geweld
geweld van
van
vormde zich een
Ministerie en
enKamer
Kameraf
aftetedwingen,
dwingen,terwijl
terwijlde
deregeering
regeeringdaartegenover
daartegenovervan
vanhaar
haarkant
kantde
denoodige
noodige
Ministerie
maatregelen
nam om
om tegen alle gebeurtenissen voorbereid te zijn. In den nacht
maatregelen nam
nacht van
van 55 op
op 66 April
April
proclameerde het
spoorwegstaking voor
voor 32
32 der
der voornaamste
voornaamste stations
stations en
en
-proclameerde
het Comité
Comité de
de tweede spoorwegstaking
knooppunten, die evenwel op
op een
een volkomen
volkomen fiasco
fiasco uitliep,
uitliep, omdat
omdat een
een groot
groot deel
deel van
van het
hetperperknooppunten,
soneel aan
aan den
den arbeid
arbeid bleef
bleef en
en het
hetonmiddellijk
onmiddellijk ontslag
ontslag der
der stakers
stakers velen
velen weerhield
weerhield om
om hun
hun
voorbeeld te volgen.
volgen. Van
Van alle
alle zijden
zijden daagden
daagden onder
onder militaire
militaire bescherming
bescherming hulptroepen
hulptroepen op,
op,
voorbeeld
zoodat een beperkte
beperkte treinenloop overal
overal gehandhaafd
gehandhaafd kon
kon blijven.
blijven. Ook
Ookde
dedaarna
daarnaafgekondigde
afgekondigde
algemeene staking,
staking, waarbij
zich door
door de
deanarchisten
anarchisten op
opsleeptouw
sleeptouwliet
lietnemen,
nemen,
algemeene
waarbij de
de S.D.A.P. zich
mislukte. 9 April
April nam de Tweede
Tweede Kamer
Kamer de
dewetten
wettenaan,
aan,waarna
waarna het
het comité
comitébesloot,
besloot,de
destaking
staking
<>p te
te heffen.
heffen. De
Derust
rustkeerde
keerde vrij
vrij spoedig
spoedig terug.
terug. i1Mei
Meiwas
wasde
detreinenloop
treinenloopweder
wedergeheel
geheelnormaal
normaal
op
kon de
de regeering
regeering de
debevoegdheid,
bevoegdheid,om
ommet
metbeperkten
beperktendienst
dienstteterijden,
rijden,intrekken.
intrekken.
en kon
De belofte
belofte van
van de
de regeering,
regeering, om
om als
als vergoeding
vergoeding tegenover
tegenover de
de ontneming
ontnemingvan
vanhet
hetstakingsstakingsrecht aan
aan de grieven
grieven van
van het
het personeel
personeel tegemoet
tegemoet te
te komen,
komen,werd
werdgestand
gestandgedaan
gedaan door
door het
het
recht
Kon.
g6, 96,
dat dat
scheidsgerechten
groepsvertegenKon. Besluit
Besluit van
van 77April
April1903,
1903,Stb.
Stb.No.No.
scheidsgerechtenenen
groepsvertegenwoordiging in
leven riep
riep en
en bepaalde
bepaalde dat
dat de
devoorwaarden,
voorwaarden, volgens
volgens welke
welke het
hetpersoneel
personeel
woordiging
in het leven
in den
den dienst
dienst wordt
wordt genomen
genomen en
en in
in den
dendienst
dienstwerkzaam
werkzaam is,
is, de
de loonregeling
loonregeling van
van de
de onderonderscheiden categoriën
categoriën inbegrepen,
inbegrepen, alsmede
volgens welke
welke de
dedienstbetrekking
dienstbetrekking een
eeneinde
einde
alsmede die,
die, volgens
neemt, moeten
moeten worden
worden neergelegd
neergelegd in
in een
een reglement,
reglement, dat
dat door
door den
denMinister
Ministerisisgoed
goedtetekeuren
keuren
en bij
bijgebreke
gebrekevan
van overeenstemming
overeenstemming tusschen
tusschen den
den Minister
Minister en
en de
deSpoorwegdirectie
Spoorwegdirectie door
door den
den
Minister zelfstandig
zelfstandig kan
kan worden
worden vastgesteld.
vastgesteld.
Herhaaldelijk is
dit „Reglement
"Reglement Dienstvoorwaarden"
Dienstvoorwaarden" sedert
sedert gewijzigd
gewijzigdwaarbij
waarbij meermeerHerhaaldelijk
is dit
aan de vakvereenigingen
vakvereenigingen werden
werden gedaan. De
De meest
meestbelangrijke
belangrijke werden
werden ververmalen concessies aan
kregen na de
de Novemberdagen
Novemberdagen van
van 1918.
1918. Overleg
Overleg met
metde
dehoofdbesturen
hoofdbesturen der
dererkende
erkendevakvervakverkregen
eenigingen isisthans
thansbindend
bindendvoorgeschreven
voorgeschreventen
tenaanzien
aanzienvan
vanbepaalde
bepaalderegelingen;
regelingen;een
eenloonraad
loonraad
eenigingen
is ingesteld,
ingesteld, die
die advies
advies heeft
heeft uit
uittetebrengen
brengenover
overaanvulling,
aanvulling,wijziging
wijzigingofofherziening
herzieningvan
vande
de
bezoldigingen, enz.
enz. Daainaast
Daafnaast bestaat
bestaat een
een commissie
commissievan
van advies,
advies, die
dieiningevallen,
gevallen,
regeling der bezoldigingen,
in het
het reglement
reglement genoemd,
genoemd, de
dedirectie
directieadviseert.
adviseert.
erkende vakvereenigingen
vakvereenigingen zijn:
zijn:
De erkende
1.
Vereeniging van
van SpoorSpoor- en
enTramwegpersoneel;
Tramwegpersoneel;
z. Ned. Vereeniging
K. Bond
Bondvan
vanSpoorSpoor-en
enTramwegpersoneel
Tramwegpersoneel „St.
"St.Raphael";
Raphael";
2. R. K.
Prot. Christ.
Christ. Bond
Bond van
van SpoorSpoor- en
enTramwegpersoneel;
Tramwegpersoneel;
3. Prot.
N~utrale Bond
Bond van
van Spoorwegpersoneel;
Spoorwegpersoneel;
4. Neutrale
Ambtenaren in
bid Ned.
Ned.Spoorwegen.
Spoorwegen.
in dienst b/d
5. Bond van Ambtenaren
Het besef
besef van
van eenheid
eenheid in
in het
hetpersoneel
personeelkwam,
kwam, behalve
behalve in
inde
devakorganisaties,
vakorganisaties, ook
ook tot
tot
in verschillende
verschillende vereenigingen
vereenigingen van algemeen
algemeen belang.
belang. De
De drie
drie grootste
grootste ininledenaantal
ledenaantal
uiting in
de Vereeniging
Vereeniging van
van personeel
personeel in dienst
dienst der
der Ned.
Ned.Spoorwegen
Spoorwegentot
totbestrijding
bestrijdingder
der tubertuberzijn de
.culose
met ruim
ruim 22000,
22000,de
deHerstellingsoord
HerstellingsoordVereeniging
Vereenigingvoor
voorSpoorwegpersoneel
Spoorwegpersoneelmet
metruim
ruim
culose met
19000 en de Coop.
Coöp. Vereeniging
Vereeniging van
van Spoorwegpersoneel
Spoorwegpersoneel „Voor
"Voor allen"
allen" met
metruim
ruimI IIOOO
leden.
I000 leden
.
De uitbreiding
uitbreiding van de
de Staatsbemoeiing
Staatsbemoeiing en de
de vorderingen
vorderingen der techniek
techniek in de
de periode
1898-1923
haddentot
totgevolg,
gevolg,dat
dathet
het
aantalwettelijke
wettelijkevoorschriften
voorschriftenbetreffende
betreffendede
despoorspoor1898-1923 hadden
aantal
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wegexploitatie gestadig
gestadig toepam.
toepam. Speciaal
Speciaal de
dealgemeene
algemeene• maatregelen
maatregelen van
van bestuur
bestuur ingevolge
ingevolge
wegexploitatie
de spoorwegwet
spoorwegwet vastgesteld
vastgesteld moesten
moesten telkens
telken~ in
in overeenstemming
overeenstemming worden
worden gebracht
gebracht met
met de
de
gewijzigde
toestanden.
gewijzigde toestanden.
De wet
wetvan
van9 9April
April1875,
1875,Stb.
Stb.6767tot
totregeling
regelingvan
vanden
dendienst
dienstenenhet
hetgebruik
gebruikder
derspoorspoorwegen
gewijzigd.
we gen werd tweemaal gewijzigd.
Art.
27 werd
werdbij
bij de
de wet
wetvan
van 9 Juli 1915,
1915, Stb.
Stb. 321
321 aangevuld
aangevuld met
met eene
eene bepaling,
bepaling,krachkrachArt. 27
tens welke
welke in
in het
hetAlg.
Alg.Reglement
Reglement Dienst,
Dienst,voorschriften
voorschriften gegeven
gegevenzijn
zijnomtrent
omtrenthet
hetonderzoek
onderzoek
tens
van spoorwegongevallen. Wanneer
Wanneer de Minister het
het noodig
noodigacht
achtten
tenaanzien
aanzienvan
vaneenig
eenigongeval,
ongeval,
heeft een
een openbaar
openbaar onderzoek
daar\'oor te benoemen
benoemen commissie.
commissie. Ieder
Iederdie
die
onderzoek plaats
plaats door
door een
een daarvoor
heeft
om als
als getuige
getuigeofofdeskundige
deskundigeteteverschijnen,
verschijnen,isisverplicht,
verplicht, om
om aan
aan dien
dien oproep
oproep
wordt opgeroepen om
te voldoen (bij
(bij de
de spoorwegongevallen
spoorwegongevallen van
van Houten,
Houten,77Juni
Juni1917
19171)
1918
1) en Weesp, 13 September
September 1918
is door
door den
den Minister
Minister van
van deze
dezebevoegdheid
bevoegdheidgebruik
gebruikgemaakt).
gemaakt).
Bij
de wet
wetvan
van6 6Mei
Mei1922
1922Stb.
Stb.27o
270
werdart.
art.3333met
met
een
bepaling
aangevuldwaardoor
waardoor
Bij de
werd
een
bepaling
aangevuld
het mogelijk
mogelijk isisgeworden
gewordenomom
bepaalde
overwegen
in hoofdspoorwegen
onbewaakt
het
bepaalde
overwegen
in hoofdspoorwegen
onbewaakt
te laten.
laten.
belangrijkste wetswijziging
wetswijziging betrof
locaalspoor- en tramwegen.
tramwegen. In
In 1898
1898misten
misten
De belangrijkste
betrof de locaalspoorde tramwegen
tramwegen een algemeene
algemeene wet,
wet, zij
zij werden
werden geheel
geheeldoor
doorprovinciale
provinciale en
engemeentelijke
gemeentelijke ververbeheerscht, voor
voor zoover de wet
wet van
van 23
23 April
April 1880,
1880, Stb.
5tb.67,
67,betreffende
betreffendede
deopenbare
openbare
ordeningen beheerscht,
vervoer, met
met uitzondering
uitzondering van
van de
despoorwegdiensten,
spoorwegdiensten,geen
geenvoorschriften
voorschriftendie
dieop
op
middelen van vervoer,
tramwegen toepasselijk
toepasselijk waren
waren gaf.
gaf. Aan
Aandien
dientoestand
toestandmaakte
maakte de
dewet
wetvan
van 99 Juli
Juli '900
1900 Stb.
Stb. 118
118
tramwegen
houdende nadere
nadere regeling van den dienst
dienst en
en het
hetgebruik
gebruikvan
vanspoorwegen,
spoorwegen,waarop
waarop uitsluitend
uitsluitend
houdende
beperkte snelheid wordt
wordt vervoerd,
vervoerd, een einde.
einde.
met beperkte
wet werden
werden regelen
regelengesteld
gesteldomtrent
omtrentdrie
driecategoriën
categoriënvan
vansecundaire
secundairespoorwegen
spoorwegen:
Bij die wet
:
I.
locaalspoorwegen: maximum
maximum snelheid
snelheid 5o
50 K.M.
K.M.per
peruur.
uur.
I. locaalspoorwegen:
maximum snelheid
snelheid 20
per uur.
uur.
20 K.M. per
2. tramwegen: maximum
vereenvoudigde locaalspoorwegen:
uur.
3. vereenvoudigde
locaalspoorwegen: maximum
maximum snelheid
snelheid 35
35 K.M. per uur.
laatstgenoemde categorie
Deamber 1917,
1917, Stb.
Stb.
De laatstgenoemde
categorie verdween
verdweenweer
weerbij
bijde
de wet
wet van
van 15 December
de wet
wet van
van 'goo
1900op
opverschillende
verschillendepunten
puntenwijzigde,
wijûgde,de
desnelheidsmaxima
snelheidsmaximawerden
werdenbij
bijdie
die
701, die de
wet gebracht
gebracht op 6o
60 K.M.
K.M.voor
voorlocaalspoorwegen
locaalspoorwegen en
en 45
45 K.M.
K.M. voor
voortramwegen.
tramwegen.
Op
denzelfden datum
datum kwam
kwam nog een
een voor
voor de
detramwegen
tramwegen belangrijke
belangrijke wet
wet tot
totstand
stand
Op denzelfden
(wet
(wet van
van 15
15December
December1917,
1917,Stb.
Stb.703),
703),houdende
houdendevoorschriften
voorschriftenomtrent
omtrent aanleg
aanleg en
en instandinstandvan spoorwegen
spoorwegen waarop
waarop uitsluitend met
met beperkte
beperkte snelheid
snelheid wordt
wordtvervoerd
vervoerdop
opwegen
wegen
houding van
onder beheer
beheer van
van het
het Rijk.
Rijk. Zij
Zij maakte
maakte een
een einde
einde aan
aan den
denwantoestand,
wantoestand, dat
dat eigenaars
eigenaars en
en
niet onder
aanleg van intercommunale tramwegen
tramwegen door
door weigering
weigering van
van toestemming
toestemming
beheerders van wegen, aanleg
konden beletten of
ofdoor
door onredelijke
onredelijke voorwaarden
voorwaarden konden
konden belemmeren,
belemmeren,ook
ookalalwas
washet
hetalgemeen
algemeen
van dien
dien aanleg
aanleg door
door een
eenrijksconcessie
rijksconcessie buiten
buitentwijfel
twijfelgesteld.
gesteld.
nut van
De voornaamste
voornaamste reglementen,
reglementen, waarbij
waarbij het
het speciale
speciale spoorwegrecht
spoorwegrecht (publiek(publiek-en
enprivaatprivaatrecht) is
is •geregeld
'geregeld zijn
zijn thans:
thans:
1.
het„Algemeen
"AlgemeenReglement
ReglementDienst"
Dienst"(hoofdspoorwegen).
(hoofdspoorwegen).
I. het
"Algemeen Reglement
Reglement Dienst
DienstLocaalspoorwegen"
Locaalspoorwegen"
2. het „Algemeen
H.M.dede
Koningin
reisde
in den
trein,
waarmede
ongelukgebeurde
gebeurdeen
entoonde
toonde zich
zich
I) H.M.
Koningin
reisde
in den
trein,
waarmede
hethet
ongeluk
daarbij
voorbeeldvan
vanvastberadenheid,
vastberadenheid,onverschrokkenheid
onverschrokkenheiden
enmenschlievend
menschlievendhulpbetoon.
hulpbetoon.(Redactie.)
(Redactie.)
daarbij een voorbeeld
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"Algemeen Reglement
Reglement Vervoer
Vervoer 1901
1901 (hoofdspoorwegen)
(hoofdspoorwegen) met de
de voor
voor locaalspoorlocaalspoor3. het „Algemeen
wegen
wegen geldende
geldende afwijkingen
afwijkingen ingevolge
ingevolge het
het „algemeen
"algemeen reglement
reglementvervoer
vervoerlocaalspoorlocaalspoorwegen".
Tramwegreglement.
4. het Tramwegreglement.
regeeringstoezicht op
de spoorwegdiensten
spoorwegdiensten werd
werd in verband
verband met
metde
despoorwegspoorwegHet regeeringstoezicht
op de
I I December
December 1920
1920 gereorganiseerd
gereorganiseerd bij
Kon. Besluit
Besluit van
van 1I Dec. 1922,
1922,
van 11
bij het Kon.
overeenkomsten van
no. 656;
656; het
hetaantal
aantal leden
leden van
van den
den Raad
Raad van
van Toezicht
Toezicht werd
werd bij
bij dat
dat besluit
besluit tot
tot drie
drie en
enéén
één
Stb. no.
secretaris verminderd,
verminderd, terwijl
terwijl voorts
voortsdedeomvang
omvangvan
vandedewerkzaamheden
werkzaamhedenvan
vanhet
hetcollege
collegebebesecretaris
langrijk verminderd
verminderd werd.
werd.
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HET TOERISME
TOERISME IN NEDERLAND
NEDERLAND
HET
DOOR
DOOR

J; H.
H. SLICHER,
SLICHER,
J;
ze Secretaris
Secretaris van den
den A.N.W.B.,
A.N.W.B., Toeristenbond
Toeristenbondvoor
voor Nederland.
Nederland.
ae

H
H

et jaar
jaar van
van de
de troonsbestijging
troonsbestijging van H. M.
M. de
deKoningin
Koninginisisook
ookvoor
voorhet
het toerisme
toerisme een
een jaar
jaar
et
van groote
groote beteekenis
beteekenis geweest.
geweest.
de eerste
eerste plaats
plaats mag
mag wel worden
worden herinnerd
herinnerd aan
aan de
de indiening
indieningvan
vanhet
hetontwerp
ontwerp
In de
Wet tot
tot afschaffing
afschaffing van
de tollen
tollen op
op de
de Rijkswegen,
Rijkswegen, wwaardoor
eerste schrede
schrede werd
werd
aardoor de eerste
van Wet
van de
op den
denweg
wegtot
totvrijmaking
vrijmakingvan
vanhet
hetverkeer
verkeerop
opdedeintercommunale
intercommunalewegen
wegenenenwaarmede
waarmede
gezet op
M.Koningin
KoninginWILHELMINA
WILHELMINA dedeNederlandsche
Hare eerste
eerste Troonrede
Troonrede ververH. M.
Nederlandschetoeristen
toeristen in
in Hare
blijdde.
I899 werd
werd het
het ontwerp
ontwerp tot
tot Wet
Wet verheven,
verheven, welke
welke wet
wetop
op1IMei
Mei19oo
1900werd
werdingevoerd.
ingevoerd.
In 1899
hebben wel
wel eenige
eenigeprovinciën
provinciënen
enverschillende
verschillendegemeentebesturen
gemeentebesturenhet
hetvoorbeeld
voorbeeldvan
van
Sedert hebben
Rijk gevolgd
gevolgd en de
de tollen
tollen op
opde
deonder
onderhun
hunbeheer
beheerstaande
staande wegen
wegenafgeschaft,
afgeschaft, doch
doch de
de
het Rijk
afschaffing van
van de
de tollen
tollen op
op alle belangrijke
belangrijke verbindingswegen
wel tal
tal
verbindingswegenvan
vanons
ons land
land zal
zal nog wel
van jaren
jaren tot
vrome wenschen
wenschen blijven
blijven behooren.
behooren.
van
tot de vrome
November 1898
1898 besloot
besloot de A.
A. N.
N.W.
W.B.B.Toeristenbond
Toeristenbondvoor
voorNederland
Nederland zich
zich uitIn November
hetToerisme
Toerisme te wijden en de
de behartiging
behartigingvan
vande
debelangen
belangenvan
vanhet
hetrenwezen
renwezenaan
aan
sluitend aan
aan het
andere handen over te laten, ook,
ook, omdat
omdat de
de bevordering
bevordering van
van het
hettoerisme
toerismehoe
hoelanger
langerhoe
hoemeer
meer
andere
aandacht vorderde.
vorderde.
zijn volle aandacht
In Februari
Februari 1898
I898 was
was door
door den
den A.N.W.B.
A.N.W.B. ingesteld
ingesteld eene
eeneWegen-Commissie,
Wegen-Commissie, welke
welke
eene studie zou
zou maken
maken van
van het
het wegenvraagstuk
wegenvraagstuk en dan
dan met
met meer
meer kans
kans van
van slagen
slagen bij
bij de
dewegwegbeheerders
zou
kunnen
aandringen
op
beter
en
oordeelkundiger
onderhoud,
alsmede
bij
beheerders zou kunnen aandringen
beter en oordeelkundiger onderhoud, alsmede bij
autoriteiten
scheppen van
van nieuwe
nieuweverbindingen,
verbindingen,welke
welkeaan
aande
deeischen
eischenvan
vanhet
hetverkeer
verkeer
autoriteiten op het scheppen
zouden
moeten voldoen.
voldoen.
zouden moeten
In deze
deze commissie,
commissie, welke
welkeoorspronkelijk
oorspronkelijk grootendeels
grootendeels bestond
bestond uit
uitempirici,
empirici,hebben
hebben
thans zitting twee Hoofdingenieurs
Hoofdingenieursvan
vanden
denRijkswaterstaat,
Rijkswaterstaat, twee
twee Provinciale
Provinciale Hoofdingenieurs,
Hoofdingenieurs,
twee
een ingenieur
ingenieur van
van gemeentewerken,
gemeentewerken, zoodat zij
zij de
de
twee oud-Hoofdofficieren
oud-Hoofdofficieren van
van de
de Genie en een
noodige
kracht aan
aan hare vertoogen en
en verzoeken
verzoeken kan
kan bijzetten.
bijzetten.
noodige kracht
Op
initiatief van
van deze
deze commissie
commissie is,
is, ininsamenwerking
samenwerking met
met het
hetKoninklijk
Koninklijk Instituut
Instituut
Op initiatief
van
Ingenieurs, in I920
Eerste Nederlandsche
Nederlandsche Wegen-Congres
Wegen-Congres met
metdaaraan
daaraan verbonden
verbonden
1920 het Eerste
van Ingenieurs,
tentoonstelling op wegengebied,
wegengebied, georganiseerd
georganiseerd te
te Scheveningen,
Scheveningen,terwijl
terwijlals
alsuitvloeisel
uitvloeiseldaarvan
daarvan
"Het Nederlandsch
NederlandschWegencongres",
Wegencongres",welke
welkebrochures
brochures en
enrapporten
rapporten
is opgericht de Vereeniging „Het
op wegengebied doet
doet verschijnen
verschijnen en
en op
opde
dejaarlijks
jaarlijks te
te houden
houdenbijeenkomsten
bijeenkomstendoet
doetbehandelen
behandelen
en bespreken.
De
Wegen-Commissie van
heeft sedert
sedert haar
haar oprichting
oprichting veel
veel goeds
goeds
De Wegen-Commissie
van den
den A.N.W.B. heeft
tot
stand gebracht
gebracht in
in het
hetbelang
belangvan
vanhet
hettoerisme.
toerisme.Tal
Tal
van
wegenzijn
zijnopophaar
haarvoorvoortot stand
van
wegen
lichting
verbeterd en
envooral
vooraltaltalvan
vanrijwielpaden
rijwielpadenzijn
zijnininalle
alledeelen
deelenvan
vanhet
hetland
landaangelegd,
aangelegd,
lichting verbeterd
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waardoor
in het
hetalgemeen
algemeententen
zeersteis is
gebaatenennieuwe
nieuwe
verbindingenont
ontverkeer in
nieuw.'!verbindingen
ont·
waardoor het
het verkeer
zeerste
gebaat
staan zijn.
staan
Onder
herinnering tete mogen
in
Onder meer
meer meenen
meenen wij
wij nog
nog in
in herinnering
mogen brengen
brengen dat
dat de
de A.N.W.B.
A.N.W.B. in
18g8
1898
eerste pogingen
tot standkoming
standkoming van
brug over
over het Rtitdiep
R",itdiep
Rt.itdiep bij
bij
1898 de
de eerste
pogingen deed
deed voor
voor de
de tot
van de
de brug
Roode
Haan in Groningen
Groningen en voor
voor de
de verbinding
verbinding van
van Zeeland
Zeeland met
metNoord-Brabant
Noord-Brabant door
door den
den
Roode Haan
~etRijk
Rijkwerd
werdaangedrongen
aangedrongenom
omeerst
eerst
aanleg
den Scheldedam,
Schelde dam, terwijl
terwijl bij
bij het
aanleg van
van een rijweg over den
langs
later langs
langs alle
alle keiwegen
keiwegen ininNoord-Brabant
Noord-Brabantrijwielpaden
rijwielpaden
langs den keiweg Breda-Tilburg en later
te
doen aanleggen.
aanleggen. Met het
het rijwielpad
rijwielpad langs
langs eerstgenoemden
eerstgenoemden weg
werd in 1899
18gg
1899 een
eenproef
proef
te doen
weg werd
genomen en
en het geheele
genomen
geheele pad
pad in 1902
1902 voltooid.
voltooid.
Met
toeneming van
van het
het verkeer
verkeer op
op de
dewegen
wegenbleek,
bleek,behalve
behalvededenoodzakelijkheid
noodzakelijkheid
Met de toeneming
van
verbetering van
die, om
omuniforme
uniformeregelen
regelenvoor
voorhet
hetverkeer
verkeertetehebben,
hebben,
wegdek, ook
ook die,
van verbetering
van het wegdek,
zoowel
het belang
van het
het verkeer
zelf, als
alsvan
vande
weggebruikers.
belang van
verkeer zelf,
deweggebruikers.
zoowel in het
In verband daarmede
daarmede kwam
kwam een sterke
sterke drang
drang naar
naar een
een algemeen
algemeen reglement
reglement voor
voorhet
het
verkeer
van Waterstaat,
Waterstaat, Dr.
Dr. Ir.
Ir. LELY, in
18g9
1899
verkeer naar
naar voren,
voren, waaraan
waaraan de
de toenmalige
toenmalige Minister van
in 1899
gaf, door
de door
niet uitstrekkentot
gehoor
indieningde indiening niet uitstrekken
tot alle vergehoor
gaf,
eervan een ontwerp
van
ontwerp van
van Wet
Wet tot
t
toto t "
keer
en
het
gewone
rijverkeer,
-keer het gewone rijverkeer,
verzekeringvan
vandedeveiligheid
veiligheid, ;
verzekering
met
eene enkele
enkele uitzondering
uitzondering
met eene
van het
van
het verkeer
verkeer op
op de
de openopenomtrent de
de verlichting
verlichting van de
ontwerp is
voertuigen, nog
nog geheel
geheel ongeongebare
wegen. Dit ontwerp
is
.....
bare wegen.
r
1 :'
^, voertuigen,
'
echter nooit tot Wet verheven.
verheven.
regeld
is.
regeld
In
1903 werd
werd een
Een Algemeene
AlgemeeneVerkeers
VerkeersIn 1903
eenontont- ' ±- .1
', , ^
werp van
werp
Wet ingediend
ingediend bebewet
nog steeds
wensch
van Wet
,
wet is nog
steeds de wensch
treffende het berijden van
van alle toeristen.
wegen met
wegen
metmotorrijtuigen,
motorrijtuigen,
vele wijziHet zich
zich steeds
steeds sterker
sterker
welk ontwerp,
ontwerp, na
na vele
wijziwelk
gingen
te hebben
hebbenondergaan,
ondergaan,
ontwikkelende toerisme
toerisme per
per
gingen te
i
, .'
ontwikkelende
geleid
geleid heeft tot
tot de
deinvoering
invoering
rijwiel en het
het zich
zichbaanbrebaanbrerijwiel
..rt. .=
de MotorMotor- en
enRijwielwet
Rijwielwet
kende
automobiel
van
van de
kende toerisme
toerisme per
er automobiel
van
io
Februari
1905,
welke
'^'^
van 10 Februari 1905, welke
motorrijwiel maakten,
maakten, dat
dat
""
" enenmotorrijwiel
Een voorbeeld
voorbeeld van
van de
de goede
goede de
de Toeristenbond
Toeristenbond zich
ook,
zich ook,
1II Januari
Januari 1906
1906 in
inwerking
werking is
is Een
meer dan
vóór 1898,
18g8,
toezorgen van den
den A.N.W.B. voor nog
nóg meer
dan vóór
1898, toegetreden.
zorgen
verkeer op den grooten
grooten weg.
weg. legde
legde op
op hetgeen
hetgeen de
de toerist
toerist
Slechts
deele volvol- het verkeer
Slechts ten
ten deele
(wegwijzer
aan de behoefte,
behoefte,
(wegwijzer bij
bij Sloten).
Sloten).
noodig had
den weg
weg en
en
wet aan
doet deze wet
noodig
had op
op den
hare bepalingen
bepalingen zich
tochten.
omdat hare
zich
omdat
voor zijne tochten.
aantal wegwijzers
wegwijzers van
van den A.N.W.B.,
A.N.W.B., waarvan
waarvan er
er in
in 1898
18g8
1898nog
nogslechts
slechtsongeveer
ongeveer
Het aantal
zoodat in 1904
looostewegwijzer
stonden, werd
werd geleidelijk
geleidelijk uitgebreid,
uitgebreid, zoodat
1904 de
de i000ste
1000ste
wegwijzermet
meteenige
eenige
200 stonden,
meer dan
der
feestelijkheid kon
bedraagt hun aantal
aantal meer
dan 2600
2600 en
endat
dat der
feestelijkheid
kon worden
worden geplaatst.
geplaatst. Thans
Thans bedraagt
waarschuwingsborden
waarschuwingsborden 5oo.
500.
18g8
werd aangevangen
aangevangen met de
plaatsing van
van hulpkisten,
1898 werd
de plaatsing
hulpkisten, waarin naast
naast materiaal
materiaal
In 1888
het doen
doen van
van herstellingen
herstellingen aan
aan het
het rijwiel,
rijwiel, ook
ook de
de meest
meestnoodige
noodigeverbandmiddelen
verbandmiddelenwaren
waren
voor het
geborgen. De collectie
collectie verbandmiddelen
verbandmiddelen was
was samengesteld
samengesteld met
met medisch
medischadvies,
advies,terwijl
terwijlerer
geborgen.
1902 het
het bekende
bekende snelverband
snelverband aan
aan werd
werd toegevoegd.
toegevoegd.
in 1902
kisten uitsluitend
de leden
leden van
van den
Oorspronkelijk waren
hulpkisten
den
Oorspronkelijk
warendedehulp
hulpkisten
uitsluitendten
ten dienste
dienste van
van de
,
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-
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^

-
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A.N.W.B., later,
later, in
in1909,
I909,zijn
zijndedeverbandmiddelen,
verbandmiddelen,tengevolge
tengevolgevan
vaneene
eeneovereenkomst
overeenkomst met
met
A.N.W.B.,
de vereenigingen "Het Roode Kruis" en "Het Oranje Kruis" ook beschikbaar gesteld voordevrnig„HtRodeKruis"nOajeKruis"okbchagetldvor
ieder, wien
wieneen
eenongeluk
ongelukoverkwam;
overkwam; voor
voor onvermogenden
onvermogenden geheel
geheel gratis.
gratis.
een ieder,
Van den
den Atlas
Atlas van
van Nederland
Nederland verscheen
verscheen in 1898
I898 eene
eene tweede
tweede uitgaaf,
uitgaaf, onder
onder leiding
leiding
Van
denPenningmeester-Bestuurslid
Penningmeester-Bestuurslid A.
A.KOOLHOVEN,
KOOL HOVEN, waarop
soort der
der
van den
waaropvoor
voorhet
het eerst
eerst de soort
wegen in
in verschillende
verschillende kleuren
kleuren werd
werd aangegeven.
aangegeven. In
Inlatere
laterejaren
jaren is
is de
de Atlas
Atlas van
van den
denA.N.W.B.
A.N.W.B.,.r
wegen
onder de bekwame leiding van den gep. Kolonel S. P. LINDHOUT, oud-Directeur van deonderbkwamligvndep.KolSPLINDHOUT,oud-irectvan
Topografische Inrichting
Departement van
Oorlog, geworden
geworden tot de
de meest
meest nauwnauwTopografische
Inrichting van
van het
het Departement
van Oorlog,
:
200000.
keurige en
en betrouwbare
betrouwbare wegenkaart,
wegenkaart, welke
welke er van ons land
land bestaat
bestaat op
op de
de schaal rI : 200000~
keurige
Ook verscheen
verscheen in
in 1898
I898 de
de Afstandskaart
Afstandskaart van Nederland
Nederland met
met de
de afstanden
afstanden van
van plaats
plaats.
Ook
plaats. Deze
Deze kaart
kaart werd
werd jaren
jaren lang gratis aan nieuwe leden
leden verstrekt,
verstrekt, doch
dochisissedert
sedertgeruimen
geruimen
tot plaats.
tijd ingetrokken,
ingetrokken, omdat
den Atlas
Atlas en
en zij
zij niet
niet bestemd
bestemdwas
wasom
om
omdat men
men haar
haar soms
soms verwarde
verwarde met den
wegenkaart dienst te doen.
doen.
als wegenkaart
verband met het
het toenemende
toenemende automobilisme
automobilisme verschenen
verschenen in de
de Kampioen,
Kampioen, het
In verband
officieel orgaan
orgaan van
van den
den Toeristenbond,
Toeristenbond, een
eenreeks
reeksartikelen
artikelenover
overden
denbenzinemotor,
benûnemotor,.
officieel
welke daarna
daarna werden
uitgaaf: „Het
"Het A.
A. B.
B.C.
C.van
vanden
denAutomobilist",
Automobilist",.
welke
werden samengevat
samengevatin
in een uitgaaf:
waaraan menig
werking van
den explosiemotor
explosiemotor heeft
heeft
waaraan
menig motorrijder
motorrijderzijn
zijneerste
eerste kennis
kennis van
van de
de werking
van den
ontleend.
ontleend.
Reiswijzer voor
voor Nederland,
Nederland, een nauwkeurig
nauwkeurig bewerkte
meest
bewerkte beschrijving
beschrijvingvan
van de
de meest
De Reiswijzer
voorkomende routes
alle deelen van het
het land,
land, welke
welke oorspronkelijk
oorspronkelijk naar
naar de
ondervoorkomende
routes door alle
de eigen ondervinding van
van de
de wielrijders
wielrijders was
was samengesteld
samengesteld door
door den
den eersten
eersten Bondsvoorzitter,
Bondsvoorûtter, den
den heer
heer
vinding
BINGHAM, was
en werd
werd later
latereen
eenwerkelijk
werkelijk
BINGHAM,
wasreeds
reedsvóór
vóórI898
1898gegroeid
gegroeid tot
tot een
een omvangrijk werk en
standaardwerk, waaraan
Pos te
te Baarn
Baarn onafscheidelijk
onafscheidelijk is
is ververstandaardwerk,
waaraandedenaam
naamvan
vanden
denheer
heerJ.J. E.
E. W. Pos
bonden.
In lateré
latere jaren werd die Reiswijzer
Reiswijzer aangevuld
aangevuld door
door een
eenuitgaaf
uitgaafgetiteld
getiteld:
"Rijwiel tochten
: „Rijwieltochten
langs Rustige Wegen", omdat
omdat het
het bij
bij het
het toenemend
toenemend snelverkeer
snelverkeer op
op de
de wegen
wegenvoor
voorwielrijders
wielrijders
wenschelijk
leek, zooveel mogelijk
tochten buiten
buiten de
deoverdrukke
overdrukke verkeerswegen
verkeerswegen tete
mogelijk hunne
hunne tochten
wenschelijk leek,
kunnen
eene Verzameling
Verzameling van
van Stadsplattegronden,
Stadsplattegronden, waardoor
waardoor men
men ook
ook in
in de
de
kunnen maken,
maken, en door eene
het
doorgaand
verkeer
meest
geschikte
straten
kon
steden
op
gemakkelijke
wijze
de
voor
steden
gemakkelijke wijze de voor het doorgaand verkeer meest geschikte straten kon
vinden.
Door zijne
zijne bemoeiingen in zake
wegenverbetering,.
zake wegwijzers, waarschuwingsborden, wegenverbetering,.
grensverkeer,
den weg
wegvoor
voorhet
het
grensverkeer, wegenkaarten
wegenkaartenen
entoerwerken,
toerwerken,hotels,
hotels,enz.
enz. heeft
heeft de
de A.N.W.B. den
automobilisme
jaren van
opkomende automobilisme
automobilisme
automobilisme hier
hier te
te lande
lande geëffend.
geëffend. In de eerste jaren
van het
het opkomende
en ook in de
de eerste
eerste jaren
jaren van het bestaan
bestaan van
van de
de Koninklijke
Koninklijke Nederlandsche
Nederlandsche Automobiel
AutomobielClub
Club,.,
welke in I898 werd opgericht, was de Kampioen de verspreider van de kennis van het auto-welkin189rdopgcht,waseKmiondvrpeaknisvhtuomobilisme. In
In die
die oude
oudejaargangen
jaargangen vindt
vindt men
mendan
danook
ooktelkens
telkensartikelen
artikelenover
overhet
hetautomobilisme
automobilisme
en zijne geleidelijke ontwikkeling
ontwikkelingen
ende
depropaganda,
propaganda,welke
welkevoor
voorhet
hetgebruik
gebruikvan
vandedeautomobiel,
automobiel
als
vervoermiddel
werd
gemaakt.
als
werd gemaakt.
Zoo lezen wij in Juli
Juli 1898
I898 over
over een
een wedstrijd
wedstrijd met
met automobielen
automobielen van
van Parijs
Parijs naar
naar AmsterAmsterdam,
dam, als
als propaganda
propagandavoor
voorde
de Fransche
Fransche automobiel
automobielindustrie;
industrie;in
in Augustus
Augustus I899
1899 over
over een
een clubtocht van de N.A.C.
N.A.C.van
vanUtrecht
Utrechtover
overAmsterdam-Haarlem
Amsterdam-Haarlemnaar
naar Scheveningen,
Scheveningen, als
als propaganda
propaganda
rn hem naar
voor
automobieltoerisme hier
I900 over
over een
een tocht
tochtper
perauto
autovan
vanAArnhem
voor het automobieltoerisme
hier te lande; in 1900
Venlo
en
terug
over
Geldern
en
Wesel,
welke
tocht
van
200
K.M.
in
8
uur
werd
afgelegd
Venlo en terug over Geldern en Wesel, welke tocht van 20o
in 8 uur werd afgelegd
.
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met een
een rijsnelheid
rijsnelheid van
per uur,
uur, zoowel
zoowel vóór
vóór als
als tegen
tegen wind
wind in, door
door een
een 66P.K.
P.K.
met
van 36
36 K.M. per
Stokvis-Daimlerauto, waarbij
in het
hetgeheel
geheelniet
niet
Stokvis-Daimlerauto,
waarbijals
als bizonderheid
bizonderheidwerd
werd vermeld,
vermeld, dat
dat men
men in
zien, behalve
behalve om
om tetesmeren.
smeren.
naar den
den motor
motor had
had behoeven
behoeven om te zien,
naar
Verder zien wij
wij dat
dat in
in1900
1900teteParijs
Parijseene
eeneinternationale
internationaleAutomobiel
AutomobielConferent;e
Conferent:e
Verder
werd gehouden
gehouden ter
ter bespreking
bespreking van
van de
deinvoering
invoeringvan
vangemakkelijke
gemakkelijkedouane
douaneformaliteiten
formaliteitendoor
door
werd
in het
het grensverkeer
grensverkeer met
met België
België
van triptieken,
triptieken, welk
welk systeem
systeem vroeger
vroeger voor rijwielen
rijwielen in
middel van
wij in Juni
Juni 1901
1901 beschreven
beschreven een toer
toer door
door Nederland
Nederland van
van de N.A.C.
N.A.C.
toegepast, en vinden wij
werd toegepast,
loopende van
van de
de Bilt
Bilt over
over Enschede,
Enschede, Assen
Assen naar
naar Groningen
Groningen en
enLeeuwarden
Leeuwarden en
enterug
terugover
over
loopende
ook als
als propaganda
propaganda voor
voor den
denpaardenloozen
paardenloozenwagen.
wagen.
Zwolle, ook
opinitiatief
initiatiefvan
vanden
denA.N.W.B.
A.N.W.B.opgerichte
opgerichteLigue
LigueInternationale
Internationaledes
desAssociations
Associations
De op
18g7haar
haareerste
eerstecongres
congresininNederland,
Nederland,met
meteene
eenenabespreking
nabespreking
(L.LA.T.) hield
hieldinin18g7
Touristes (L.I.A.T.)
Brussel en
enorganiseerde
organiseerde jaarlijks
jaarlijks dergelijke
dergelijke congressen in de
de verschillende
verschillende landen
landenwaar
waarde
de
tteie Brussel
aangesloten toerbonden
1903 en
en 1913
1913 werden
werden die
diecongressen
congressenweder
wederinin
aangesloten
toerbonden gevestigd
gevestigd waren.
waren. In
In 1903
gehouden.
Nederland gehouden.
Ligue heeft
heeftzeer
zeerveel
veelbijgedragen
bijgedragentot
totdedevergemakkelijking
vergemakkelijkingvan
vanhet
hetgrensverkeer
grensverkeer
Deze Ligue
tot verbetering
verbetering van
van het
het verkeer
verkeer op
op de
de wegen
wegeno.a.
o.a.door
doorde
deinvoering
invoeringvan
vaninterinterauto's en tot
voor auto's
nationale waarschuwingsteekens,
waarschuwingsteekens, welke
bij een
een teteParijs
Parijsgesloten
gesloten
nationale
welketeekens
teekensinin October
October 1909
1909 bij
Internationaal Verdrag
verkeer met
met automobielen,
automobielen,werden
werdenvastgelegd.
vastgelegd.
Internationaal
Verdrag betreffende
betreffende het verkeer
rn ationale verwikkeL.LA.T. na
na 1914,
1914, tengevolge
tengevolge van
van de
deinte
internationale
verwikkeJammer genoeg
Jammer
genoegisis de
de L.I.A.T.
rn ationale
nieuwe Ligue,
Ligue,de
deAssociation
AssociationInte
Internationale
lingen, uit elkaar gespat.
gespat. Na den oorlog is toen een nieuwe
Tourisme (A.I.T.)
(A.LT.) door
door de
detoerbonden
toerbonden in
inde
deEntente
Ententelanden
landengesticht,
gesticht,waarin
waarinechter
echterde
de
de Tourisme
Centrale landen niet
niet vertegenwoordigd
vertegenwoordigd zijn.
zijn.
Centrale
toenemend gebruik
gebruik van motorrijwielen,
motorrijwielen, leidde tot
tot de
de vorming
vorming van
van eene
eene vereeniging
vereeniging
Het toenemend
welke zich meer
meer in
in het
het bitonder
bizonderde
debelangen
belangenvan
vandedemotorrijders
motorrijderswenschte
wenschteaan
aantetetrekken,
trekken,
welke
voornamelijk
wedstrijden. Deze vereeniging:
vereeniging: „de
"de Nederlándsche
NederlàndscheMotorMotorvoornamelijk in
in verband
verband met
met de
de wedstrijden.
in 1904.
1904.Zij
Zijkreeg,
kreeg,later
laterininverband
verbandmet
metde
dedoor
doorhaar
haar
werd opgericht
opgericht in
wielrijders Vereeniging", werd
aan het Leger
Leger bewezen
bewezen diensten,
diensten,bij
bijde
devorming
vormingvan
vanmilitaire
militairemotorwielrijders
motorwielrijdershet
hetpraedicaat
praedicaat
aan
"Koninklijke"
„Koninklijke"..
geworden
Zoowel
auto, als
als het
het motorrijwiel
motorrijwiel zijn
zijn thans
thans onmisbare
onmisbare vervoermiddelen geworden
Zoowel de auto,
en lang
lang niet
niet meer
meer enkel
enkel voor
voor genoegen. In tal
tal van
van beroepen,
beroepen, ambten
ambten en
enbedrijven
bedrijvenbewijzen
bewijzen
praktisch nut bleek
bleek o.a.
o.a. tijdens
tijdens de
de spoorwegstaking
spoorwegstaking in
in 1903,
1903,
zij
onschatbare diensten.
zij onschatbare
diensten. Hun
Hun praktisch
toen
vrijwillige hulp van de
de automobilisten
automobilisten in
in den
den postdienst
postdienstwerd
werdvoorzien.
voorzien.
toen met vrijwillige
A.N.W.B. ook
auto of motor,
ook de
de belangen
belangen
Behalve voor het toerisme per
per rijwiel, auto
motor, heeft de A.N.W.B.
van
het Wandeltoerisme
genomen.
ter hand genomen.
Wandeltoerisme ter
en van het
Watertoerisme en
van het Watertoerisme
enhandige
handige
Voor
eerste deed de
de Bond
Bond tal
talvan
vantochten
tochtenbeschrijven
beschrijven ininpraktische
praktische en
Voor het
het eerste
een aantal
aantal waterkaarten
waterkaarten verschijnen,
wijze de
de verschillende
verschillende
Reiswijzers en een
verschijnen, welke
welke op uitstekende wijze
bevaarbare
omtrent de
detoe
toegestane
vaarsnelheid voor
voormotormotorbevaarbare wateren
wateren aangeven
aangeven met
met gegevens omtrent
gestane vaarsnelheid
booten, omtrent bruggen, sluizen,
sluizen, diepte
diepte enz.
enz.Tevens
Tevensverscheen
verscheeneen
eenlijvig
lijvigboekdeel
boekdeelmet
metWaterWaterNederland en
enverschijnt
verschijntjaarlijks
jaarlijks een
eenHandboekje
Handboekje voor
voorWatertoeristen
Watertoeristennaast
naasthet
het
tochten
tochten in Nederland
bekende
Praktisch werkte de Toeristenbond
Toeristenbondvoor
voorhet
hetWaterWaterbekende Handboekje
Handboekje voor den landtoerist. Praktisch
toerisme
doen aanleggen
aanleggen van
van aanlegsteigers,
aanlegsteigers, het
het aanstellen
aanstellen van
van bootwachters,
bootwachters, het
het
toerisme door
door het doen
den aanleg
aanleg van
vanjachthavens.
jachthavens.
plaatsen
plaatsen van
van overhaalkranen
overhaalkranenen
en het
het steunen van den
728

Voor het
het Wandeltoerisme
Wandeltoerisme werd
werd inin1914
1914dede
eerste
Wanddweg
aang~duid
tusschm
Voor
eerste
Wandelweg
aangeduid
tussch
gin.
rn hem en geheel
Arnhem
geheel beschreven
beschrevenin
ineen
eenboekje
boekjemet
metbijbehoorende
bijbehoorendewandelkaarten..
wandelkaarten
wandelkaarten~~
Amsterdam en A
Het succes
succes met
met dezen
dezen eersten
eersten wandelweg
wandelweg was
was zóó
z66 groot
groot dat
dat binnen
binnenenkele
enkele weken
wekendede
eerste oplaag
oplaag van
van het
hetwandelboekje
wandelboekje reeds
reedswas_uitverkocht.
was_uitverkocht.
Geregeld werd ieder volgend
volgend jaar
jaar een nieuwe
nieuwe wandelweg
wandelweg aangeduid
aangeduid in
in een
eenander
anderdee
deell
van het land, waar zulks in verband met de omstandigheden mogelijk was en zoo zijn er thans.vanhetld,wrzuksivbandmeto ighnmeljkwaszoinrth.
wandelwegen voor
wandelaars opengesteld,
1923 een
een zal
zal worden
worden geopen
geopend
voor de wandelaars
opengesteld, terwijl
terwijl er
er in 1923
zes wandelwegen
d
op de
de Veluwe.
Veluwe.
Sedert 1914
1914 zijn
zijn er
er in
intotaal
totaal uitgegeven
uitgegeven 15221
15221 wandelboekjes
wandelboekjes en bijna
bijna40000
toegangs-40000 toegangsdat
kaarten voor
particuliere terreinen
eenbewijs
bewijsdat
kaarten
voor de
de particuliere
terreinen waardoor
waardoor de
de wandelwegen
wandelwegen loopen;
loopen; wél
wil een
wandeltoerisme in Nederland
Nederland nog
nog tal
tal van
van beoefenaars
beoefenaars heeft.
heeft.
het wandeltoerisme
B!halve
wandelboekjes h~eft
Toeristenbond reeds
reeds vroeger
vroeger in 19o8,
1908, ter
ter
Behalve door
door deze
deze wandelboekjes
heeft de
de Toeristenbond
gelegenheid van
van de
deherdenking
h~rdenkingvan
vanhet
het25-jarig
25-jarigbestaan
bestaanvan
vanden
denBond,
Bond,de
de aandacht
aandacht gevestigd
g~vestigd
op
de schoonheid
schoonheid van
van Nederland
Nederland door
dOJr de
deuitgaaf
uitgaafvan
vanhet
hetprachtwerk
prachtwerk„Ons
"OnsEigen
Eigen Land",.
op de
Land",
hetwelk met tal van afbeeldingen in boeienden tekst een go!d denkbeeld geeft van al hetgeen hetwlkmavnfbdigeontksgedblftvanheg
in ons
onsland
landkan
kangenieten
genietenenenbewonderen,
bewonderen,zoowel
zoowelopop
natuurg!bied,als
alsop
ophet
hetgebied
gebied
men
men in
natuurgebied,
van
uit den
van architectuur
architectuur uit
den ouden
oudenen
enden
dentegenwoordigen
tegenwoordigentijd.
tijd.Dit
Ditprachtwerk
prachtwerkisisvoor
vooreen
een
tegen matigen
matigenprijs
prijsverkrijgbaar.
verkrijgbaar.
ieder tegen
.

door den
03k
OJk Nederlandsch
N !derlandsch Oost-Indië
OJst-Indië werd door
den Bond
Bond ruet
vergeten en
in een
niet vergeten
en in
plaatwerk"Indië
„Indië in
plaatwerk
in
nmgm ondervinden.
ondervinden.
ningin
B!eld", dat
dat in
in 1911
19II
Beeld",
: verscheen,
verscheen, het
het
Zij die
die veel
veel van
van
schoonste
merkde •. natuur
natuur houden,
houden,.
schoonste en
en merkde
waardigste van
Insuwillen daar
daar gaa
gaarne
waardigste
van Insuzoo·
rn e zoo.
linde
lind~ onder
ond~r de
de oogen
oogen
lang mogelijk
mogelijk in ververlang
Nederlandsch!
der
N !derlandsch!
blijven, vandaar
vandaar dat
dat
blijven,
toeristen gebracht.
gebracht. Dit
Dit
ook de
lust om
om in
in het
het
ook
de lust
korgoede
jaargetijde den
den
plaatwerk, dat
plaatwerk,
dat in korgoede jaargetijde
ten
tijd geheel
geheel was
was
nacht
in
de
open
lucht
ten tijd
nacht de open lucht
uitverkocht,
te brengen
van door
door te
brengen en het
het
uitverkocht, mocht de
de Kampeergasten
Kampeergasten treffen
treffen maatregelen
maatregelen om
om niet van
slapen in
in warme
bijzondere
bijzondere belangstelbdangstelhonger om
te komen.
komen.
slapen
warme en
en
honger
om te
Kobenauwde kamers
kamers te
te
ling van
van H.M.
H.M. de Kobenauwde
ontgaan,
vooral bij
bij de
de jongeren
jongeren wakker
ambitie voor
voor kampeeren
kampeeren werd
meer en
en
wakkerwerd.
werd. De
De ambitie
ontgaan, vooral
werd meer
meer grooter, zoodat in
in 1912 eenige
Engeland de
de genoegens.
genoegens.
eenige ondernemende
ondernemende jongelui,
jongelui, die
die in Engeland
van het
het kampeeren
kampeeren hadden
hadden leeren
leeren kennen,
kennen, het
het initiatief
initiatief namen
namen tot
tot de
de oprichting
oprichting van
van de
de
van
Nederlandsche Toeristen
club telt
telt thans
thans 55o
550 led
leden,
heeft een
een eigen
eigen
Nederlandsche
Toeristen Kampeer
KampeerClub.
Club. Deze
Deze club
en, heeft
enkampeer
kampeer benoodigdheden
benoodigdheden kan
kan betrekken,
betrekken, alsmede
alsmed~ een
een
magazijn, waaruit
tenten en
magazijn,
waaruit men
men tenten
verhuurafdeeling
benoodigdheden, voor
dit> geen
geen eigen
eigentent
tentwillen
willen
verhuurafdeelingvan
vantenten
tenten en
en benoodigdheden,
voor hen
hen die
hebben.
tal plaatsen
plaatsen in het
het land
land heeft
heeft de
deN.T.K.C.
N.T.K.C.bijbijparticulieren
particulierendedebeschikking,
beschikking
Op een 150 tal
gekregen over
kampeerplaatsen en
eenige mooie
mooieterreinen
terreinengehuurd
gehuurdwaar
waardede
gekregen
over kampeerplaatsen
en bovendien
bovendien zelf eenige
Clubleden hun
hun vacantie
vacantie kampeerende
kampeerende kunnen
kunnendoorbrengen.
doorbrengen.
Clubleden
.

.

.
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Kampeeren en
en wandelen behooren
behooren tot
tot de
de beste
Kampeeren
beste wijzen
wijzen om het
het eigen
eigen land
land te
te leeren
leeren
kennen en
en waar
kennen
waar·
waar
deeren, maar
maar ondeeren,
Staat
het
Staat
het
willekeurig
r
laten
willekeurig t laten
dit
T
To:!risme
o:!risme In
inin dit
Toerisme
nog velen
nog
velen hunne
hunne
jaar
een
jaar 1923
1923 op
op een
rustplaatsen niet
rustplaatsen
niet
hoog standzeer
standzeer hoog
steeds in
in even
heeft
even onsteeds
punt
en
het
punt en heeft het
gerepten toestand
gerepten
toestand
In
alle vormen
vormen
in alle
achter als
als zij
zij die
achter
die
vrijwel
vrijwel zijn
zijn hoogtehoogtegevonden hebben.
gevonden
hebben.
punt
bereikt, veel
veel
punt bereikt,
Om deze
deze reden
reden
kan
zoowel
kan er
er nog zoowel
heeft de A.N.W.B.
A.N.W .B.
heeft
doordenA.N.W.B.
door den
den A.N.W.B.
A.N.W.B.
eenige jaren geleden
geleden
als
andere
als door
door de andere
een sprekende
een
sprekende rerevereenigingen
vereenigingen geclame-plaat laten
dame-plaat
laten
daan
worden om
om
daan worden
maken, waarop
waarop de
maken,
het
den
toerist
op
het den toerist op
overblijfselen van
overblijfselen
van
elk
gebied'' aangegebied'
aangeelk gebied
een pic-nic
makkeeen
pic-nic schril
(schril
naam en ge
gemakkeafsteken tegen
lijk
maken.
afsteken
tegen het
het
lijk te maken.
landelijk schoon.
In de
landelijk
de eerste
eerste
schoon.
Velen
echter
denVelen echter denplaats
om:e
o~e
plaats kunnen onze
ken nog niet genoeg
wegen beter
beter zijn
wegen
aan het
tweede
aan
het waarschuwaarschuen
In de
de tweede
en in
wend woord onder
plaats
onder
moeten
de
plaats moeten de
aan
plaat gegeregels,
welke
voor
aan de
de plaat
regels, welke voor
plaatst en
daardoor
het verkeer
verkeer van
van
en daardoor
het
er voor
voor de
de
LAAT NIEIAlS DAltK YOORl AANGENAAM VERPOOZEl allen
allen op
op de
de wegen
wegen
zal
zal er
natuurliefhebbers
[)[ft ElGENAARVAH1BOSCH DE SCHiUIN DI OE OOO~ zijn
met
natuurliefhebbers
zijn gesteld,
gesteld, met
steeds
steeds veel
veel kans
worden nagekans
zorg worden
nageNuttige waarschuwing
waarschuwing tegen
tegen de
de bekende
bekende achtelooze
achtelooze
blijven bestaan
bestaan dat
dat
achtelooz;e
komen en
en met
met
blijven
komen
slordigheid
van
het
Nederlandsche
Volk.
voor
het
slordigheid
van
Nederlandsche
Volk.
strengheid
worden
veel
schoons
veel schoons voor
strengheid worden
hen gesloten
gesloten wordt.
wordt.
gehandhaafd.
gehandhaafd.
Daarvoor zorge de
Regeering van H. M.
de Regeering
M.de
deKoningin
Koninginmet
metalle
allekracht
kracht en
enalle
allemacht.
macht.
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WAT VREEMDELINGENVERKEER
VOOR NEDERLAND
VREEMDELINGENVERKEER DEED VOOR
DOOR
W. C.
C.H.H.BARON
BARON VAN
VAN SEROOSKERKEN.
SEROOSKERKEN.
F. W.
VAN TUYLL VAN
Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer.
Voorzitter
de Algemeene
Algemeene Nederlandsche
Nederlandsche Vereeniging
Vreemdelingenverkeer.
Voorzitter van de

B
B

ij het
het aanvaarden
aanvaarden der
der regeering,
regeering, door
door H.
H. M. Koningin WILHELMINA in het
het jaar
jaar
ij
18g8,
vormde het
het verkeer
verkeertusschen
tusschendedeverschillende
verschillendevolken
volkenvan
vanEuropa
Europaonderling
onderling
1898, vormde
tusschen de
debewoners
bewonersvan
vanditdit
werelddeel
overz;eeschegewesten,
gewesten,een
een
en tusschen
werelddeel
enen
diedie
derder
overzeesche
z;óó integreerend deel van hun
hun bestaan,
bestaan, dat
dat men
men zich
ûchnauwelijks
nauwelijkskon
konindenken
indenkeninineen
eenbetrekbetrekzóó
kelijk
achter ons liggend tijdperk,
tijdperk, waarin
beteekelijk niet
niet z;oo
zoo heel ver achter
waarin dez;e
deze factor
factoreen
een veel
veel minder
minder beteeûchbewust
bewustvan
vandedenoodzakelijkheid
noodz;akelijkheiddit
ditverkeer
verkeer
kenende rol speelde.
speelde. Steeds
Steedsmeer
meerwerd
werdmen
menzich
kenende
te handhaven
handhaven op
op het
hetpeil,
peil,waarop
waarophet
hetna
naeeuwen
eeuwenvan
vangestadigen
gestadigenvooruitgang
vooruitgangwas
was
niet alleen te
gekomen,
met alle
alle middelen
middelen tetestreven
strevennaar
naar de
devolmaking
volmaking der
derververgekomen, maar
maar ook
ook van
van den
den plicht, met
z;oowelvan
vantechnischen
technischenals
alsvan
vaneconoeconokeersmiddelen
hetwegnemen
wegnemenvan
vanalle
allebeletselen,
beletselen,zoowel
keersmiddelen en het
m:schen aa
aard.
Diende het
hetverkeer
verkeer in
in de
de allereerste
allereerste plaats
plaats de
de belangen
belangenvan
vanhandel
handelen
ennijverheid,
nijverheid,
mschen
rd. Diende
kond~n dez;e
de vroegste
vroegste tijden
tijden af,
af,beschouwd
beschouwdworden
wordenals
alsdedeonmiddellijke
onmiddellijke
ja kond_n
ja
deze belangen, van de
ûch eene
eene omstandigheid
omstandigheid gelden,
gelden, welke
welke
aanleiding tot
verkeer zelf,
z;df, langzamerhand
langz;amerhand deed
aanleiding
tot het verkeer
deed zich
aan
het
reiz;en
in
het
algemeen
eene
groote
uitbreiding
gaf.
Niet
tevreden
met
de
afwisseling,
aan
reizen het algemeen eene groote uitbreiding gaf. Niet tevreden met de afwisseling,
z;ichmeer
meeren
enmeer
meervoordoende
voordoendegelegenheid
gelegenheid
welke
land bood,
bood, greep
greep men
men gretig
gretig de
dezich
welke het eigen land
aan,
de vacanties
vacanties door
door te
te brengen
brengen buiten
buiten de
dedikwijls
dikwijlsenge
engelandsgrenzen,
landsgrenz;en, den
den blik
blikteteververaan, om de
ruimen door
door het bezoeken
bez;oeken van
van vreemde
vreemde landen,
landen, met
met eigen
eigen'oogen
oogen tetegaan
gaanzien,
z;ien,wat
watenkele
enkele
ruimen
bevoorrechten herhaaldelijk
geschilderd of
ofgeteekend.
geteekend.Eerst
Eerst
bevoorrechten
herhaaldelijk hadden
hadden beschreven,
beschreven, bez;ongen,
bezongen, geschilderd
z;ich
buiten
de
landspalen,
doch
spoedig
wies
de
stroom
der
reiz;igersaarz;elend
nog,
waagde
men
aarzelend
zich buiten landspalen, doch spoedig wies de stroom der reizigersin zØ
z;oosterke
sterkemate
mateininnagenoeg
nagenoegalle
allelanden,
landen,
voor-hun-genoegen, kortweg
kortweg „toeristen"
"toeristen" genoemd,
genoemd, in
dat
groot belang
belang gemoeid
gemoeid was-met
was- met het afdammen
afdammen van
van dien
dien geweldigen
geweldigen
dat men begreep, welk een groot
stroom
hiervan in de
de gewenschte
gewenschte richting,
richting, d.w.z.
d.w.z;. naar
naar het
het
stroom van
van vreemdelingen
vreemdelingen en
en het leiden hiervan
eigen land. Dit
Dit besef
besefdrong
drongdoor
doortot
totallen,
allen,die
diemeer
meerofofminder
minderbelang
belanghebben
hebbenbijbijeen
eenlevendig
levendig
vreemdelingenverkeer, dus
het grootste
grootste deel
deelvan
vanelke
elkenatie,
natie,wier
wierontelbare
ontelbaregeledingen
geledingen
vreemdelingenverkeer,
dus tot
tot het
het onderling
onderlingverkeer
verkeer der
der volkeren.
volkeren. En
Enwaar
waar
materiëel
materiëel voordeel
voordeel of geestelijke waarden ûen
zien in het
jaren der
een zich
ûch steeds
steedsmeer
meeraaneenaaneende laatste jaren
der vorige
vorige eeuw de aanvangsperiode vormden van een
z;eer
verklaarbaarverversluiten
hen, die
die dezelfde
dez;elfdebelangen
belangengemeen
gemeenhebben,
hebben,was
washet
heteen
eenzeer
sluiten van hen,
verklaarbaar
ûj,
die
meer
bijz;onderlijk
de
bevordering
van
het
vreemdelingenverkeer
schijnsel,
dat
schijnsel, dat zij, die meer bijzonderlijk de bevordering van het vreemdelingenverkeer
geb~ren
hierin niet
nietachterbleven.
achterbleven.Waarmede
Waarmede de
deeerste
eersteorganisaties
organisatiesvan
vandat
datverkeer
verkeergebaren
beoogden, hierin
werden.
z;ou mij
mij te
te ver
vervoeren
voereneen
eenininonderdeelen
onderdeelennauwkeurig
nauwkeurig verslag
verslag te
te geven
gevenvan
vanalaldede
Het zou
de verschillende
verschillende steden
steden en
en dorpen
dorpen van
van ons
onsland
landgedaan,
gedaan,tot
totoprichting
oprichtingvan
vanververpogingen, in de
eenigingen tot
tot bevordering
bevordering van
van het
hetvreemdelingenverkeer,
vreemdelingenverkeer, onder
onder zeer
z;eer uiteenloopende
uiteenloopende namen
namen
gewoonlijk aangeduid als V.V., initialen,
initialen, welke
welke weldra
weldra burgerrecht
burgerrecht verwierven.
verwierven. Deze
Dez;epogingen,
pogingen,
uitslag bekroond,
bekroond, hebben
hebbentot
totgevolg
gevolggehad,
gehad,dat
datweldra
weldraeen
eengroot
grootaantal
aantal
gewoonlijk met goeden uitslag
geheel~land
landverspreid,
verspreid,zich
z;ichniet
nietalleen
alleenbezig
bez;ighield
hieldmet
methet
hetzinnen
ûnnenop
opmidmidorganisaties, over het geheel
delen,
landgenooten zoowel
z;oowel als
als buitenlanders
buitenlanders -opmerkzaam
opmerkz;aamtetemaken
maken
delen, vreemdelingen
vreemdelingen- landgenooten
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op het natuurschoon van een streek of het bezienswaardige
bezienswaardige in
ineen
eenstad,
stad,maar
maarook
ookhare
hare aandacht
aandacht
h naan
aan de
de verbetering
verbe tering der
ging wijd
wijd~n
land, het
het behoud
behoud
derverbindingen,
verbindingen,zoowel
zooweltete water
water als
als te
te land,
van mooie
het in stand
stand houden
houden van historische
historische of belangwekkende
het
van
mooie plekjes,
plekjes, het
belangwekkende gebouwen,
gebouwen, het
organiseeren
plaatselijken of gewestelijken
gewestelijken aard,
aard, het
hetverfraaien
verfraaien
organiseeren van
van tentoonstellingen
tentoonstellingen van
van plaatselijken
van stad
stad of plaats, het oprichten
van
oprichten van
van musea,
musea, kortom
kortom het
het bevorderen
bevorderen van
van alles,
alles.wat
wat het
hetreizen
reizen
of verblijven van vreemdelingen kon veraangenamen. Dat
Dat deze
deze organisaties,
organisaties,dikwijls
dikwijlsonbewust,
onbewust,
daardoor medegeholpen
be n en
daardoor
medegeholpen heb
hebben
en nog
nogsteeds
steeds medehelpen
medehelpen een
een belang
belang te
te dienen,
dienen, dat
dat ver
ver
boven
het
materiëele
uitgaat
en
van
groote
cultureele
beteekenis
is
te
achten,
mag
men
thans
boven
materiëele uitgaat en van groote cultureele
te achten, mag men thans
wel van algemeene
algemeene bekendheid
bekendheid achten.
achten.
Al spoedig
spoedig deed
deed zich
zichdedebehoefte
behoeftegevoelen
gevoelenaan
aaneene
eenefederatie,
federatie,waarbij
waarbijiedere
iedere V.
V.V.
V.
zich
zou kunnen
kunnen aansluiten.
aansluiten. In
In1896
1896kwam
kwamdede„Nationale
"NationaleBond
Bond
voor
Vreemdelingenzich zou
voor
Vreemdelingentot stand,
stand, welke
welke slechts
slechts door
door zijne
zijne beperkte
beperkte geldmiddelen
geldmiddelen verhinderd
verhinderd was
was in
in alle
alle
verkeer"
verkeer" tot
vruchtdragend werk
werk te leveren.
opzichten vruchtdragend
leveren.
Het terrein, waarop
waarop de plaatselijke
plaatselijke V.V.'s
de Bond
Bond arbeidden,
arbeidden, was
was in
inhoofdhoofdV.V.'s zoowel als de
zaak Nederland
waren de
de middelen
,4aak
Nederland zelf;
zelf; voor
voor buitenlandsche
buitenlandsche propaganda
propaganda waren
middelen ten
ten eenenmale
eenenmale
ontoereikend.
werd ingezien
ingezien door
doorde
deRegeering
Regeeringen
eneenige
eenigegroote
grooteverkeersmaatschappijen,
verkeersmaatschappijen,
ontoereikend. Dit
Dit werd
welke
meer doordrongen
doordrongen werden van het
het groote
groote landsbelang,
landsbelang,bij
bij een
eenlevendig
levendig
welke hoe langer hoe meer
betrokken. Deze
vreemdelingenverkeer betrokken.
belangstelling is oorz
oorzaak
de oprichting
oprichting
Deze belangstelling
aak geweest van de
van een „Centraal
"Centraal Bureau
Bureau voor
voor Vreemdelingenverkeer"
Vreemdelingenverkeer" te 's-Gravenhage,
's-Gravenhage, geopend
geopend 15
15Aug.
Aug.
1908
goedgekeurd op
1908). Naast
Naast den
den „Bond"
"Bond" werkend,
werkend, zou
zou dit
dit
1908 (Statuten
(Statuten Kon.
Kon. goedgekeurd
op 12
12 Dec. 1908).
Dat zijn
zijn
bureau
aan buitenlanders.
buitenlanders. Dat
bureau voornamelijk
voornamelijkten
ten doel
doel hebben
hebben het
het geven van inlichtingen aan
uit de
deinkomsten
inkomsten
werkkring
moge blijken
blijken uit
werkkringniet
niet anders
anders dan
dan bescheiden
bescheiden zoude
zoude kunnen
kunnen zijn,
zijn, moge
gedur€ nde het
het eerste jaar:
gedunnde
jaar: in totaal
totaal slechts
slechts ff 5100.-,
welkbedrag
bedraginindedeeerstvolgende
eerstvolgendejaren
jaren
51oo. , welk
enStoomvaartmaatschappijen
Stoomvaartmaatschappijen en
endoor
door
door
meerdere belangstelling
belangstelling van Regeering,
Regeering, SpoorSpoor-en
door meerdere
toetreding
en donateurs
donateurs geleidelijk
geleidelijk steeg.
geen ververtoetreding van een steeds
steeds grooter
grooter aantal
aantal le
leden
den en
steeg. In geen
hiertoe het
het vele
vele werk,
werk, dat
dat ged
gedaan
natuurlijk op de meest econoeconohouding stond hiertoe
aan moest worden, natuurlijk
Handig werd
werd gebruik
gebruik gemaakt
gemaakt van
van de
de dankbare
dankbare
manier, d.w.z.
d.w.z. zoo
zoogoed
goedals
alsaltijd:
altijd: gratis! Handig
mische manier,
herinneringen
hunne bezoeken
bezoeken in
in Nederland
Nederland
herinneringen van
van bekende
bekende buitenlandsche
buitenlandsche publicisten
publicisten aan
aan hunne
gebracht, om hunne
hunne toestemming
toestemming teteverkrijgen
verkrijgen tot
tot het
hetsamenstellen
samenstellenvan
vanpropaganda-geschrifpropaganda-geschrifgebracht,
ten, waarvan
waarvan de tekst
tekst ontleend
ontleend was
was aan
aan hunne
hunne boeken.
boeken. Moest
Moesteen
eendeel
deelvan
vanNederland
Nederlandbebeten,
schreven
veelwikken
wikken
schreven worden
worden en
en werd
werd daartoe
daartoeeen
eenbuitenlandsch
buitenlandschschrijver
schrijveruitgenoodigd
uitgenoodigd- nanaveel
enspaarde
spaardemen
men
- dan
danwist
wistmen
menaltijd
altijdwel
weldedebeschikking
beschikkingteteverkrijgen
verkrijgenover
overauto's
auto'sen
en wegen! -engeld.
geld.Dikwijls
Dikwijlsook
ookstelden
steldenbuitenlandsche
buitenlandscheschrijvers
schrijverszich
zichbelangeloos
belangeloosbeschikbeschikzoodoende tijd
tijd en
zoodoende
baar voor het maken
maken van
van beschrijvingen van, uit toeristisch
toeristisch oogpunt,
oogpunt,belangwekkende
belangwekkendestreken
streken
baar
land, of
of stonden
stonden zij
zij gratis
gratis het
het reproductierecht
reproductierecht af hunner
hunner fraaie
fraaie foto's. Uit
Uit dezen
dezentijd
tijd
van ons land,
beste, welke
welke ooit
ooitwerden
werdenuitgegeven
uitgegeven
dateeren publicaties, welke thans nog altijd behooren tot de beste,
de onverflauwde
onverflauwde belangstelling
dat
zijzij
nog
steeds
- zij
zijhet
het
en de
belangstellingininhet
hetbuitenland
buitenlandisisoorzaak,
oorzaak,
dat
nog
steeds
en herzien
herzien - moeten worden
worden herdrukt.
herdrukt.
ook bijgewerkt
bijgewerkt en
dan ook
19II werd
werd deelgenomen
deelgenomen aan de
de Tentoonstelling
Tentoonstelling voor
voor Reiswezen
Reiswezen en
enVreemdelingenVreemdelingenIn 1911
JuniteteBerlijn
Berlijngehouden
gehoudenwerd.
werd.Voor
Voor het
hetmaken
maken van
van eene
eene
verkeer, welke
verkeer,
welke van
van 11 April-20
April 20 Juni
extra-subsidies door
door de
deRegeering
Regeeringen
endedeSpoorwegmaatschappijen
Spoorwegmaatschappijen
algemeene reclame werden extra-subsidies
beschikbaar gesteld,
eenige plaatselijke
plaatselijke V.V.'s diverse
diverse bedragen
bedragen toekenden
toekenden ter
ter
beschikbaar
gesteld, terwijl
terwijl ook
ook eenige
behartiging harer
harer belangen.
diorama, een oud-Hollandsche
oud-Hollandsche kamer,
kamer, artistieke
artistieke foto's
foto's en
en
behartiging
belangen. Een
Een diorama,
732
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veel reclame-materiaal
reclame-materiaal verzekerden
onmiddellijk gevolg
g~volg van
van
verzekerdenhet
het succes
succes dezer
dezer inzending. Als onmiddellijk
en ander
anderwas
washet
hetvreemdelingenbezoek
vreemdelingen bezoekaan
aanonsons
land
in dat
jaar
aanmerkelijkdrukker
drukker
een en
land
in dat
jaar
aanmerkelijk
dan
de voorafgaande
voorafgaande jaren,
jaren, wél een
een bewijs,
bewijs, dat
dat de
dedoelmatige
doelmatige en
enovervloedige
overvloedigereclame
reclame
dan in de
hare
ondanks het feit, dat
dat deze
deze reclame
reclame vooral
vooral niet
niet tetegrootsch
grootsch
hare uitwerking
uitwerking niet
niet had
had gemist,
gemist, ondanks
opgezet
aantal verspreide
verspreide brochures
brochures bedroeg
verband met
met het
het
opgezet was.
was. Het aantal
bedroeg 55,000,
55,000, wat
wat toch in verband
millioen, niet
niet overdadig
overdadig genoemd
genoemd mag
mag worden.
worden.
aantal
tentoonstelling, ruim
ruim 1/
1/22millioen,
aantal bezoekers der tentoonstelling,
Intusschen
werden nieuwe
nieuwe betrekkingen
betrekkingenaangeknoopt
aangeknooptmet
metdederedacties
redactiesvan
vanbuitenlandsche
buitenlandsche
Intusschen werden
bladen,
uitgevers
van
reisgidsen,
reisbureaux,
enz.,
hetgeen
nog
lang
daarna
heeftdoordoorbladen, uitgevers
reisgidsen, reisbureaux,
hetgeen nog lang daarna heeft
gewerkt.
Eenzelfde succes
succes heeft
heefthet
hetCentraalbureau
Centraal bureaukunnen
kunnenboeken
boekenmet
metzijn
zijndeelneming
deelnemingaan
aande
de
Ideal
Home Exhibition, welke
welke in
in het
het volgend
volgend jaar
jaar teteLonden
Londengehouden
gehoudenwerd.
werd.Het
Hetaantal
aantal
Ideal Home
aanvragen
tot het
hetbureau
bureau gericht
gericht werden,
werden, was
was nog
nognimmer
nimmer
aanvragen om
om inlichtingen
inlichtingen welke
welke sedert dien tot
In1912
I9I2 werd
werd door
doorde
deDirecties
Directiesder
derbeide
beidegroote
grooteSpoorwegmaatschappijen
Spoorwegmaatschappijen
zoo groot
groot geweest.
geweest. In
het gewichtig besluit
besluit genomen,
genomen,een
eengroot
grootdeel
deelhunner
hunnerpropaganda
propagandavoor
voorhet
hetbuitenland
buitenlandop
ophare
hare
Commiskosten te doen uitvoeren door het Centraal Bureau, hetwelk tevens belast werd door de Commissie voor
voor het „Plan
"Plan 1913"
I9I3" herdenking
- herdenking
IOo-jarige
onafhankelijkheidvan
van Nederland
Nederland derder
ioo-jarige
onafhankelijkheid
verstrekken van
vermet het verstrekken
van inlichtingen
inlichtingen aan
aan toekomstige
toekomstige bezoekers
bezoekersvan
van ons
ons land
land en
en met de verbinnen-enen
buitenland.
ARTHuRMARSHALL,
MARSHALL, de
Engelspreiding
derreclame
reclameininbinnenspreiding der
buitenland.
ARTHUR
de kunstzinnige,
kunstzinnige, Engelsche
architect, aan
het bureau
bureau reeds
reeds zooveel
zooveel verschuldigd
verschuldigd was voor
voor zijne
zijne steeds
steeds even
even
sche architect,
aan wien
wien het
belanglooze als
intensieve medewerking,
medewerking, hield dit
dit jaar
jaar een
een zijner
zijner lezingen
lezingenover
overNederland,
Nederland,
belanglooze
als intensieve
de Koningin-Moeder
Koningin-Moeder en
enPrins
PrinsHendrik,
Hendrik, welke
welke dáárom
dáárom zoo
zoo interesinteresbijgewoond door
bijgewoond
door H.
H. M. de
hij het Nederlandsche
Nederlandsche publiek
publiek toonde,
toonde, met
metwelke
welkeoogen
oogeneen
eenEngelschman
Engelschman
sant waren,
waren, omdat hij
ons land
land beziet.
beziet. Zooveel
Zooveel doenlijk
doenlijk is steeds
steeds toegepast
toegepast het
het beginsel:
beginsel: ons land
land te
te laten
laten beschrijven
beschrijven
door
zelf;
alle
brochures
werden
- en worden
worden nog altijd
altijd -samengesteld
samengesteld
door den
denvreemdeling
vreemdeling
zelf;
alle
brochures
werden
door vertegenwoordigers van
van de
de volken,
volken,waarvoor
waarvoorzij
zij bestemd
bestemdzijn,
zijn,waarbij
waarbijnauwlettend
nauwlettendwordt
wordt
gewaakt
door onbevoegden
onbevoegdenof
ofbevooroordeelden.
bevooroordeelden.Hierdoor
Hierdoor
gewaakt tegen het maken van beschrijvingen door
toch wordt een grens
grens gesteld
gesteld aan
aan alle overdrijving
overdrijving en gewichtigdoenerij, die
die zoovele
zoovele reisgidsjes
reisgidsjes
en plaatsbeschrijvingen
plaatsbeschrijvingen ongenietbaar
van het
hetveroorzaken
veroorzaken van
vanteleurteleurongenietbaar maken,
maken, afgezien
afgezien nog van
Enbovendien
bovendienkrijgt
krijgt men
men hierdoor
hierdoor
hoog gestemde
gestemde verwachtingen.
verwachtingen. En
stellingen als gevolg van te hoog
propagandamateriaal, waarvan
bepropagandamateriaal,
waarvanvorm
vormen
en inhoud
in houd gewaardeerd
gewaardeerdkunnen
kunnen worden
worden door
door den beschaafden
kunstzinnigen buitenlander.
buitenlander.
schaafden en kunstzinnigen
jaar 1913
I9I3 - herdenkingsjaar
- stond
stondbij
bij uitstek
uitstek
Het jaar
herdenkingsjaaronzer
onzerIoo-jarige
ioo-jarigeonafhankelijkheid
onafhankelijkheid
vele kringen
kringen bleek
bleek instemming met
met het
het plan,
plan,
in het
het teeken
teeken van
van het
het Vreemdelingenverkeer.
Vreemdelingenverkeer. In vele
om in verband
verband met die viering
viering de
de bekendheid
bekendheid van
van ons
ons land
land in
inden
denvreemde
vreemdetetevergrooten
vergrooten en
en
het bezoek
bezoek van
van vreemdelingen
vreemdelingen te
te bevorderen.
bevorderen. Dit
Ditplan,
plan,bekend
bekendals
als het
het „Plan
"Plan 1913"
I9I3" en
en geopperd
geopperd
den Heer
Heer G.
G.S.S.DEDECLERCQ,
CLERCQ, Algemeen Secretaris
Secretaris van
van de
deMaatschappij
Maatschappijvan
vanNijverheid,
Nijverheid,
door den
tijdschrift dier Maatschappij
Maatschappij van November
November 191
I9II,
vond in
in de
deeerste
eersteplaats
plaats
in een artikel in het tijdschrift
i, vond
DitHoofdbestuur
Hoofdbestuurnoodigde
noodigdeverschilverschilsteun bij
bij het
het Hoofdbestuur
Hoofdbestuur van
van bedoelde
bedoeldeMaatschappij.
Maatschappij. Dit
lende lichamen
lichamen en
en vereenigingen,
vereenigingen,die
dierechtstreeks
rechtstreeksofofmiddellijk
middellijkhet
hetvreemdelingenverkeer
vreemdelingenverkeernaar
naar
landbevorderen
bevorderen uit,
uit, zich
zichtetedoen
doenvertegenwoordigen
vertegenwoordigenin
ineene
eenecommissie,
commissie,die
diedaarop
daaropwerd
werd
ons land
bekend is
is geweest
geweest als
alsde
deCentrale
CentraleCommissie
Commissievoor
voorhet
hetPlan
Plan1913.
I9I3.Het
Hetlag
laginin
geconstitueerd en bekend
de bedoeling
bedoeling in
in verschillende
verschillende plaatsen
plaatsen van
van ons
onsland
landtentoonstellingen
tentoonstellingenofoffeestelijkheden
feestelijkhedentete
de
organiseeren
deze niet,
niet,zooals
zooalsbijbijeen
eengroote
groote
wereldtentoonstelling,op
opééne
ééneplaats
plaatstete
organiseeren en
en deze
wereldtentoonstelling,
7E 3

concentreeren. Ter
Ter voorziening
voorziening in
in de
de kosten,
kosten,verbonden
verbondenaan
aan het
hetmaken
makenvan
van de
dereclame
reclame voor
voor dit
dit
buitenland, wendde
wendde de
deCentrale
Centrale Commissie
Commissiezich
zichtot
totdedeRegeering
Regeeringtot
tothet
hetverkrijgen
verkrijgen
plan in het buitenland,
van fI IIO.OOO.i 1o.000.
van eerre
eene subsidie
subsidie, .van
's Rijks
Rijks schatkist.
schatkist. Dank
Dank zij
zij den
denkrachtigen
krachtigen steun
steunvan
van
uit 's
den toenmaligen
van Landbouw,
Z.Exc. A.
A. S. TALMA, werd
toenmaligen Minister van
Landbouw, Nijverheid
Nijverheid en Handel, Z.Exc.
15 Juli
Juli 1912
1912 tot
tot aanvulling
aanvulling en
en verhooging
verhooging van
van het
het X
Xc:
dit bedrag
bedrag verleend
verleend bij
bij de
de Wet van den 15
Hoofdstuk der Staatsbegrooting
Staatsbegrooting voor
voor het
het dienstjaar
dienstjaar 1912.
1912.
Hoofdstuk
grooten ijver
ijver namen
namen de Sub-Commissies
Sub-Commissies voor
voor het
het Verkeer,
Verkeer, de
de Huisvesting,
Huisvesting, de
de
Met grooten
Reclame
in
het
Buitenland
(met
zetel
in
het
Centraal
Bureau
van
V.V.
te
Den
Haag),
voor
het
Reclame
het Centraal
Den Haag), voor het
en
geven van advies
advies voor
voor plaatselijke
plaatselijke tentoonstellingen
de Reclame
Reclame voor
voor Nijverheid
Nijverheid en
tentoonstellingen en voor de
Handel, de
de voorbereiding
voorbereiding ter
ter hand.
hand. Een
Eenuitvoerig
uitvoerigrelaas
relaasder
derwerkzaamheden
werkzaamheden isisopgenomen
opgenomen
Handel,
in het „Verslag
"Verslag betreffende de handelingen der Centrale
Centrale Commissie voor
voor „Plan
"Plan 1913"
1913" hetwelk
hetwelk
BOEKHOVEN te Utrecht)
Utrecht) verscheen.
verscheen.
op 44 Maart
Maart 1914
1914(Drukkerij
(Drukkerij J. VAN BOEKHOVEN
Geen
moeite ofofkosten
kostenwerden
werdengespaard
gespaardomom
door
middelvan
vanallerlei
allerleireclamereclameGeen moeite
door
middel
middelen de aandacht
aandacht op de
de komende
komende gebeurtenissen
gebeurtenissen te
te vestigen:
vestigen: reizen
reizendoor
doorNederland
Nederland
middelen
GREW, redacteur
redacteur van
Graphic en de
de .Daily
,Daily
gemaakt door
heeren E.
E. S. GREW,
werden vooraf gemaakt
door de heeren
van de
de Graphic
Graphic;
A.G.
G.HARTMANN,
HARTMANN, redacteur
Scherl'sVerlag
VerlagenenPIERRE
PIERRE LONG,
LONG, redacteur van
van de
de
Graphic; A.
redacteur van Scherl's
Gazette de Hollande waarvan
waarvan het resultaat was
1913" in
in de
de drie
drie moderne
moderne
was de
de brochure
brochure "Holland
„Holland 1913"
205.000 exemplaren
exemplaren werd
werd verspreid.
verspreid. Groote
Groote en
enkleine
kleine platen
platenvonden
vondeninin
talen, welke
welke o.a. in 205.000
talen,
duizendtallen haar
haar weg
wereld, evenals
evenals boekenleggers,
boekenleggers, sluitzegels,
sluitzegels,prentbriefprentbriefweg over
over de geheele wereld,
kaarten,
congressen, enz., in totaal
totaal bijna
bijna 55 millioen
millioen
kaarten, programma's
programma'sder
der tentoonstellingen
tentoonstellingen en
en congressen,
TentoonstellingsDe groote
groote verkeersmaatschappijen,
verkeersmaatschappijen, de Kamers van Koophandel, Tentoonstellingsexemplaren. De
comités, Consulaten,
Consulaten, groote
groote firma's
firma's in binnenbinnen- en
enbuitenland,
buitenland,Nederlandsche
NederlandscheVereenigingen
Vereenigingen
en particulieren
particulieren wedijverden
wedijverden met elkaar
elkaar in
verleenen van
van medewerking
medewerking in
in alle
alle opzichten.
opzichten.
in het verleenen
reclame-campagne in de
de buitenlandsche
buitenlandsche pers,
pers, door
doormiddel
middelvan
vanredacredacEen grootsch opgezette reclame-campagne
advertenties, bewerkte
bewerkte maandenlang
maandenlang het
het publiek
publiekininnagenoeg
nagenoegalle
allelanden
landen
artikelen en advertenties,
tioneele artikelen
du
aarde.
der aarde.
overtuigend bewijs
bewijs van
van de
de activiteit
activiteit der
der Commissie
Commissie zij
zij hier
hier vermeld,
vermeld, dat
dat zij
zij zich
zich
Als overtuigend
in Engeland
Engeland abonneerde
abonneerde op
op de
deinschepingslijsten
inschepingslijstenvan
vanAmerikanen
Amerikanen naar
naar Europa.
Europa. Al
Aldeze
deze
o.a. in
brochure "Holland
1913" één week voor
voor hun
hun vertrek.
vertrek. En
En een
een 4o-tal
40-tal
reizigers
reizigers ontvingen
ontvingen de
de brochure
„Holland 1913"
Europeesche landen
Amerika gaven
aan de uitnoodiging,
uitnoodiging, om
om op
op
journalisten uit
journalisten
uit de Europeesche
landen en Amerika
gaven gehoor aan
kost(n der
Commissie ons land
land te
te bereizen.
bereizen. Behalve
Behalve in
in dagdag-en
enweekbladen,
weekbladen, werden
werden hunne
hunne
kosten
der Commissie
indrukken ook
boekvorm uitgegeven,
hetgeen deze
deze propaganda
propaganda nog langen
langen tijd
tijd deed
deednanaindrukken
ook in
in boekvorm
uitgegeven, hetgeen
werken.
deze
- men
men zou
zou kunnen
kunnen zeggen
ijver
- de
de
werken.Typisch
Typischstond
stondtegenover
tegenover
deze
zeggenkoortsachtigen
koortsachtigen
ijver
afwijzende
sommige autoriteiten;
autoriteiten; zoo
zoo weigerde
weigerde bijv.
bijv.de
deDirecteur
Directeurder
derPosterijen
Posterijen
afwijzende houding van sommige
tijdelijk gebruik van een
een reclame-poststempel
reclame-poststempel (vroeger
(vroeger reeds
reeds door
doortal
talvan
vanandere
anderelanden
landen
het tijdelijk
ingevoerd en sedert
sedert eenigen
eenigen tijd
tijd eindelijk
eindelijk ook bij
bij ons).
ons).
ingevoerd
Krachtig
steunde de
de Nederlandsche
Nederlandsche Hotelhoudersbond
Hotelhoudersbond de
depogingen
pogingender
derCommissie
Commissie
Krachtig steunde
Huisvesting, om
omverbetering
verbetering tetebrengen
brengenininhet
hetcomfort
comfortder
derhotels.
hotels.Een
Eengidsje
gidsjevoor
voor
voor de Huisvesting,
voor
hotels, met
rret opgave
opgave ook
ook van
van prijzen,
prijzen, bleek
bleek in
ineen
eengroote
grootebehoefte
behoeftetetevoorzien
voorzienterwijl
terwijldoor
dooreen
een
bijzondere
regeling
met
verschillende
plaatselijke
Vereenigingen
voor
Vreemdelingenverkeer
bijzondere regeling met verschillende plaatselijke Vereenigingen voor Vreemdelingenverkeer
de vreem
vreerr. deling
elke plaats
plaats betrouwbare
betrouwbare inlichtingen
inlichtingen teteverkrijgen.
verkrijgen.
deling verzekerd
verzekerd was,
was, in elke
Dat de resultaten van
hierslechts
slechtseen
eenklein
kleindeel
deelwordt
wordtvermeld
vermeld van al
al het
hetwerk
werk-waarvan
waarvan hier
H.S.M.
niet uitbleven,
uitbleven, mocht
mocht verwacht
verwacht worden.
worden. Ik doe
doe slechts
slechts weer
weer een
eenenkelen
enkelengreep:
greep:de
de H.S.M.
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constateerde, dat gedurende
gedurende den zomer ongeveer io
constateerde,
10 %
%internationale
internationalereizigers
reizigersmeer
meervervoerd
vervoerd
terwijl het algemeen vervoer zóó
werden dan
dan in 1912, terwijl
werden
z66 overstelpend
overstelpend groot was, dat
dat de
de meest
meest
interoptimistische verwachting
verwachting overtroffen
S.S.begrootte
begrootte de
devermeerdering
vermeerdering van
vanhaar
haar interovertroffen is.
is. De S.S.
nationaal
%, terwijl
geweest
12 %,
terwijl hare
hare binnenlandsche
binnenlandschecijfers
cijfersnog
nognooit
nooit zoo
zoo hoog geweest
nationaal vervoer
vervoer op 12
waren.
Holland-Amerika lijn, de
de Batavier
Batavier lijn,
lijn, enz.,
enz.,steeg
steegaanzienlijk
aanzienlijk
waren. Ook
Ook het vervoer van de Holland-Amerika
aan, dat
in 1913.
1913. De
DeNederlandsche
Nederlandsche Hotelhoudersbond
Hotelhoudersbond toonde
toonde aan,
dat in
in Nederland
Nederland in
in 1913
1913 op
op elk
gebied van reizigersverkeer
reizigersverkeer recordcijfers
recordcijfers waren
aan te wijzen,
wijzen, niettegenst
niettegenstaande
waren aan
aande den ongunstigen Europeeschen toestand (geldcrisis
(geldcrisis in
in Amerika,
Amerika, Balkan-oorlog,
Balkan-oorlog, aanhoudend
aanhoudend slecht
slechtweer).
weer).
Het percentage
percentage buitenlanders bedroeg
%der
der
bedroeg in
in de eerste hotels van Amsterdan gemiddeld 65 %
gasten, in den Haag
Haag 55
55 %,
%,ininRotterdam
Rotterdamzelfs
zelfs75
75%.
%.Ook
Ookininde
deprovinciale
provincialehoofdsteden
hoofdstedenwas
wasdit
dit
aantal groot, terwijl ddaarentegen
aa rentegen in andere landen het vreemdelingenbezoek
aantal
vreemdelingenbezoek veel
veel geringer
geringerwas
was
1912. De
DeHotelhoudersbond
Hotelhoudersbond schreef
schreef dit
ditin
inhoofdzaak
hoofdzaak toe
toe aan
aan de
de groote
groote en
endoelmatige
doelmatige
dan
dan in 1912.
de
Centrale
Commissie
voor
Nederland
gemaakt,
en
achtte
het
in
hooge
mate
reclame,
door
reclame, door de Centrale
Nederland gemaakt, achtte het in hooge mate
wenschelijk,
Regeering het mogelijk
mogelijk zou maken,
maken, het werk
werk van
van de
de Commissie
Commissie krachtig
krachtig
wenschelijk, dat
dat de
de Regeering
voort te
te zetten of over
voort
over te
te nemen.
nemen.
het buitenland
buitenland veel geld
geld noodig
noodig is,
is~
Met de
de verkregen
verkregen ervaring,
ervaring, dat
dat voor
voorreclame
reclame.- in het
hoopte
de Commissie,
Commissie, dat
dat zoowel
zoowel de
de Regeering
Regeering als
als de
deStaten-Generaal
Staten-Generaal het
het nu
nuniet
nietbij
bijdeze
deze
hoopte de
eerre, gesl
aa gde poging
eene,
geslaagde
poging zouden
zoudenlaten,
laten,maar
maargedachtig
gedachtigaan
aanhet
het„Reclame
"Reclamehelpt
helptslechts
slechtshem,
hem,
die volhoudt",
gelden
die
volhoudt", ook in
in de
de toekomst
toekomstininruime
ruimemate
matevoor
voorditditdoel
doel
geldenzouden
zoudenbeschikbaar
beschikbaar
stellen. Inderdaad
Inderdaad voor ons land,
land, op
op het
het buitenland
buitenland aangewezen,
aangewezen, een kwestie
kwestie van groote
groote ecoeconomische beteekenis.
beteekenis.
Het zou
zou van
van weinig
weinigwaardeering
waardeering getuigen
getuigen voor
voorhet
hetstreven
strevender
derplaatselijke
plaatselijkeVereeniVereenigingen voor V.V.,
V.V., als
als niet
nietmet
meteen
eenenkel
enkelwoord
woordmelding
meldingwerd
werdgemaakt
gemaaktvan
vanhet
hetvele,
vele,dat
datdeze
deze
organisaties
ieder op
op haar
haar eigen
eigen terrein
terrein -hebben
hebben
verricht
voor
bevorderingvan
vanhet
het
organisaties -— ieder
verricht
voor
dede
bevordering
zin. Waar
Waar de
de werkzaamheden
werkzaamhedender
derverschillende
verschillendeV.V.'s
V.V.'sininhoofdzaak
hoofdzaakparallel
parallel
verkeer in engeren zin.
plaats~lijke belangen,
belangen, moet
moet slechts
slechts met
meteene
eenebeknopte
beknopteopoploopen, met
met inachtneming
inachtneming van
vanplaatselijke
loopen,
somming van
van het
het vele
veleverdienstelijke
verdienstelijkewerk,
werk,door
doorenkele
enkeledezer
dezerVereenigingen
Vereenigingenverricht,
verricht, worden
worden
namelijkhet
het
volstaan. Familietrekken
volstaan.
Familietrekkenhebben
hebbenzijzijalle
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inleggen der sneltreinverbinding Amsterdam-Groningen-Bremen-Hamburg (Berlijn) in
het organiseeren van het verkeer tusschen de Noordzee-eilanden en Groningen behoort mede
tot het vruchtdragend werk dezer organisatie, die groote medewerking verleende bij het houden
van tentoonstelli!\,gen (I903) en congressen (I9I3). Dat de V~V. ~ich steeds beijvert het der
studeerende jongelingschap binnen hare veste zoo aangenaam mogelijk te maken, spreekt
haast van zelf. Aanmoediging van verschillende sport, uitgave van gidsen, het samenstellen
vaneen film, het organiseeren van etalagewedstrijden, em. kortom al haal' werk in het
belang der gemeente ondernomen heeft het afstaan door het gemeentebestuur van het ~o
schoone en antieke Goudkantoor als haar blijvenden ~etel, volkomen verklaarbaar gemaakt.
Nóg noester arbeidt de V. V. Leeuwarden.
De~e Vereeniging, die in I922 haar ~ilveren jubileum vierde, heeft kunnen terugzien
op eene periode, welke van grooten ijver en bloei getuigt.
Uit het aanta1leden, dat van 200 in I897 is geklommen tot meer dan IIoo in I922,
blijkt wel, dat men haar in Leeuwarden op prijs stelt. Onder de belangrijkste gebeurtenissen,
die sed!rt hare oprichting hebben plaats gevonden, kunnen wij noemen eene tentoonstelling van oude en nieuw~zilversmeedkunst in het Friesch Museum; de Nationale Landbouwtentoonstelling, het jaarlijksche Concours Hippique, de oprichting van het standbeeld van
Willem Lodewijk, Graaf van Nassau (Us Heit), eene Nijverheidstentoonstelling en de
schenking van eene monumentale fontein aan de Gemeente.
Deze droge opsomming van enkele harer voornaamste werkzaamheden is slechts
een ~eer klein deel van al wat de V.V. Leeuwarden heeft tot stand gebracht.
In het Oosten des lands werken de V.V.'s te Arnhem en tallooze kleinere vereenigingen
in de omgeving: Oosterbeek, Ede, Velp, Renkum, Rheden, Zutphen em. met Nijmegen, aan
de bevordering van het verkeer in Gelre's dreven.
D~ Vereeniging voor Vreemdelingenvtrkeer te Arnhem, opgericht in October 1886,
als ~oodanig een der oudste op dit gebied wer~ame Vereenigingen, heeft in den loop
dier jar~n van groote werk~aamheid en' activiteit, blij'k gegeven.
Zij' verleende steun 'aan alles' wat strekken kon, Arnhem en de heerlijke omstreken
de~er stad. in wijder-en kring bekend te maken, ~oodat het vreemdelingenverkeer naar
Gelre's, hoofditad, van oudsher toch reeds aan~ienlijk, door de in den loop der jaren verbeterde verv,nrm:dielen, g!steund door een krachtige reclame, den omvang heeft verkregen,
waarop het ook thans nog steeds mag bogen.
De Durgerij steunt met m:Ide giften dit door particulier initiatief tot stand gekomen gemeenschapswerk, waarvoor ook het Gemeentebestuur ujn welkomen steun verleent
door een jaatlijksche subsidie van f 2500.Sedert Juni I9I8 is de Vereeniging in het bezit gekomen van een kapitaal pand aan
het Stationsplein te Arnhem, waar zij onder leiding van een voor ~ijn taak berekende
Directeur een organisatie in het leven heeft geroepen en op krachtige wijze instand houdt,
welke ten 'voorbeeld heeft gestrekt aan talrijke Vereenigingen elders in Nederland op dit
gebied werk~aam. Mede door haar toedoen is op den 26 Juli 19I7 te Arnhem opgericht de
Provinciale Geldersche Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer, welke Vereeniging een
welgeslaagde poging mag worden genoemd van hetgeen op dit gebied, gewestelijk kan
worden nagestreefd.
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middelvan
vanreclame
reclameininhet
hetbuitenbuiten-enenbinnenland;
binnenland;
1 °.• door
2°
doordedeoprichting
oprichtingeneninstandhouding
instandhoudingvan
vaneen
eenhoofd-bureau
hoofd-bureautete's-Gravenhage,
's-Gravenhage,voorvoor2 °.• door

namelijk
ontwerpen en verspreiden
verspreiden van
van reclame-middelen
reclame-middelen en
en het
hetgeven
gevenvan
van
namelijk dienende
dienende tot het ontwerpen
schriftelijk als
betreffende Nederland
wat op
op NederNederinlichtingen, zoowel schriftelijk
als mondeling betreffende
Nederland en alles wat
land betrekking
betrekking heeft,
behandeling van aangelegenheden
aangelegenheden de
deVereeniging,
Vereeniging,hare
hare
heeft, alsmede
alsmede tot de behandeling
ltden
hare binnenlandsche organisatie
betreffende en
en door
dooroprichting
oprichtingvan
vanverdere
verderebureaux
bureaux
l€
den en hare
organisatie betreffende
waar
noodig zullen
zullen blijken;
blijken;
waar deze
deze noodig
3°
doorzooveel
zooveelmogelijk
mogelijksamenwerking
samenwerking tetezoeken
zoekenmet
met
verkeersondernemingen;
3°.• door
verkeersondernemingen;
doorklachten,
klachten,
zoodradeze
dezeter
terkennis
kennisder
derVereeniging
Vereenigingkomen,
komen,zoo
zoonauwkeurig
nauwkeurigmogelijk
mogelijk
4°. door
zoodra
te trachten
trachten daaraan
daaraan tegemoet
tegemoet te
te komen;
komen;
te onderzoeken en te
'f.
doormede
medetetewerken
werkentottotvorming
vormingvan
vanVereenigingen
Vereenigingenbevorderlijk
bevorderlijkaan
aanhet
hetVreemdeVreemde5°. door
lingenverkeer voor
A.N.V.V. behoorende
behoorende Vereeniging
Vereeniging werkwerklingenverkeer
voor die
die plaatsen,
plaatsen, waar
waar geen
geen tot
tot de A.N.V.V.
zaam is;
i
hunreclamereclame6°. door
doorhare
hareleden
ledenbehulpzaam
behulpzaamtetezijn
zijnbij
bijhet
hetsamenstellen
samenstellenen
enverspreiden
verspreidenvan
vanhun
materiaal
dit reclame-materiaal
reclame-materiaal althans
althans kan
kan strekken
strekken tot bevordering
bevordering van
van het
het
materiaal voor
voor zoover
zoover dit
Vreemdelingenverkeer,
in Nederland;
Nederland;
Vreemdelingenverkeer, naar
naar en in
'f.
doorhet
hetaansporen
aansporentot
totverbetering
verbeteringenenverfraaiing
verfraaiingvan
vanverkeerswegen,
verkeerswegen,alsmede
alsmede tot
tothet
het
7°. door
en meer
meer toegankelijk
toegankelijk maken
maken van het
het schoone
schoone dat
dat Nederland
Nederlandbiedt
biedten
en
goeden staat
staat houden
houden en
in goeden
daartoe in
met Vereenigingen,
Vereenigingen, die
diezich
zichde.
de,behartiging
behartiging
daartoe
in de eerste plaats medewerking te zoeken met
van
belangen ten doel
doel stellen;
stellen;
van deze belangen
go. door
doorhet
hettoepassen
toepassenvan
vanalle
alleandere
anderetevens
tevenswettige
wettigemiddelen,
middelen,welke
welketer
terbevordering
bevordering
8°.
doel der
der Vereeniging
Vereenigingzullen
zullenkunnen
kunnenstrekken.
strekken.
van het doel
Haar Bestuur
Bestuur wordt
wordt gevormd
gevormd door
door een
een Commissaris,
Commissaris, die
diede
deRegeering
RegeeringvertegenwoorvertegenwoorHandel, door
door
door drie leden, aangewezen
aangewezen door
Arbeid, Nijverheid
Nijverheid en Handel,
digt, door
door den Minister van Arbeid,
tenminste 12 leden, gekozen
gekozen door
door de
de rechtspersoonlijkheid
rechtspersoonlijkheid bezittende
bezittende Vereenigingen,
Vereenigingen, leden
leden
aangewezen door
door corporaties
corporaties enz.,
enz., belanghebbende
belanghebbende
der A.N.V.V. en
en door
door tenminste
tenminste 12 leden, aangewezen
in het
hetbevorderen
bevorderenvan
vanhet
hetVreemdelingenverkeer.
Vreemdelingenverkeer.
bij
of belangstellende
belangstellende in
bij of
De Zetel
Zetel der
der Vereeniging
Vereeniging isis gevestigd
gevestigdtete's-Gravenhage.
's-Gravenhage.
Hoewel de
de oorlogsjaren
oorlogsjaren allerminst gunstig
gunstig genoemd
genoemdkonden
konden worden
wordenvoor
voorde
de bevordering
bevordering
van het verkeer,
verkeer, dat integendeel gedurende
gedurende langdurige
langdurige perioden
perioden verlamd
verlamd was,
de VerVerwas, heeft de
en aan
aan de
de ververeeniging niet
nietstil
stilgezeten,
gezeten,doch
dochkrachtig
krachtiggewerkt
gewerkt aan
aan de
de inwendige
inwendige organisatie
organisatie en
harer geldmiddelen. Onmiddellijk
Onmiddellijk werd
werd een
een aanvang
aanvang gemaakt met
met het
het samenstellen
samenstellen
betering harer
in het
hetbijzonder
bijzonder tot
totvoorlichting
voorlichtingkonden
kondendienen
dienen
van
verschillende publicaties,
publicaties, welke
welke meer
meer in
van verschillende
van
landgenooten, die
de eerste
eerste jaren
jaren van
van het
het bestaan
bestaan der
der A.N.V.V.
A.N.V.V. de
deanders
anders zoo
zoo
van onze landgenooten,
die in de
geliefkoosde uitstapjes naar het buitenland moesten staken, tengevolge
tengevolge van
van den
den óorlogstoestand.
oorlogstoestand.
Aangevangen werd
werkzaamheden voor eene uitgave,
uitgave, welke een beeld
beeld moest
moestgeven
gevenvan
van
werd met de werkzaamheden
den loop
loop der
der tijden
tijden ontwikkeld
ontwikkeld
den economischen
economischen toestand
den
toestand van
van ons
ons land,
land, zooals
zooals deze
deze zich in den
in vreemvreemOorspronkelijk in
bedoeling dit
dit werk,
werk, in
heeft. Oorspronkelijk
in het
het Nederlandsch geschreven, was het de bedoeling
de talen
talen overgezet,
overgezet, in het
het buitenl
buitenland
te verspreiden.
verspreiden. De
Detitel
titelvan
vanditditomvangrijke
omvangrijkeboek,
boek,dat
datin
in
and te
1918
gereed
gekomen
is,
luidt:
"Nederland
in
het
Heden"
(door
Jhr.
JAN
FEITH).
JAN
1918 gereed gekomen is, luidt: „Nederland
het Heden" (door Jhr.
Tevens werd
werd een Hollandsche
Hollandsche Baedeker,
Baedeker, die
titel zou
zoudragen
dragen „Reisboek
"Reisboek voor
voor
Tevens
die den titel
1922 (schrijver
(schrijver G. A.
A. Pos)
Pos) en
en in
in samenwerking
samenwerking
opgezet, welk
welk boek
boek is verschenen in 1922
Nederland", opgezet,
met den
den A.
A. N.
N.W.
W.B.B.uitgegeven
uitgegevenwordt.
wordt.InIn1917
1917
verschenenachtereenvolgens
achtereenvolgens een
een„Gids
"Gids
met
verschenen
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zomerverblijfplaatsen in
"Stoombootgids voor
voor Nederland",
N~derland", beide
bûde
voor de zomerverblijfplaatsen
in Nederland",
Nederland", en een „Stoombootgids
werkjes, welke
welke in een
werkjes,
een langgevoelde
langgevoelde behoefte
behoefte voorzagen.
voorzagen. Het
Het„Officieel
"Officieellakadresboek
Zakadresboekvan
van
Restaurants in Nederland
Nederland en Nederlandsch-Indië"
Nederlandsch-Indië" ging
ging in
in eigendom
eigendom over
over aan
aan de
de
Hotels en Restaurants
enverschijnt
verschijntregelmatig
regelmatigelk
elk jaar.
jaar. Tot
Tot het
hetversterken
versterken van
van den
den band
band tusschen
tusschen de
de ververA.N.V.V.
A.N.V.V. en
aa r aangesloten
schillende
bij hhaar
aangesloten vereenigingen,
Juli 1917
1917 een
een
vereenigingen, werd
werd voorts
voorts met
met ingang
ingang van
van i1Juli
schillende bij
geïllustreerd Maandblad,
"Ons Nederland"
Nederland" geheeten,
geheeten, uitgegeven.
uitgegeven.
geïllustreerd
Maandblad, „Ons
Aan
Vereeniging werd
werd een
een inlichtingendienst
inlichtingendienst verbonden,
verbonden, welke
welke gratis
gratis de
de meest
meest
Aan de Vereeniging
Nederland zelf,
zelf, doch
doch desgewenscht
desgewenscht
uitgebreide gegevens verstrekt, niet alleen voor het reizen in Nederland
ook voor reizen in het
het buitenland.
buitenland. Want
Want de
deVereeniging
Vereenigingheeft
heeftzich
zichgaandeweg
gaandewegsteeds
steedsmeer
meer
op het standpunt gesteld,
gesteld, dat
dat nauwe
nauwe samenwerking
samenwerking met
met soortgelijke
soortgelijke organisaties
organisaties in
in het
het buitenbuitenland en wederzijdsche
wederzijdsche uitwisseling
uitwisseling van
vanpropaganda-materiaal
propaganda-materiaal slechts
slechts strekken
strekken kon
kon tot
totbevorbevordering
verkeer in den
den meest
meest uitgebreiden
uitgebreiden zin
zin van
vanhet
hetwoord.
woord.
dering van het verkeer
spreekt wel van zelf,
zelf, dat
dat de
de Vereeniging
Vereeniging een
eenopen
openoog
oogheeft
heeftvoor
voordedeverbetering
verbetering
Het spreekt
in Nederland
Nederlanden
endaarbij
daarbij steeds
steedsin
innauwe
nauwebetrekking
betrekking staat
staat tot
totde
deverschilverschilhotelwezen in
van het hotelwezen
lende bonden
bonden van
van hotelhouders,
hotelhouders, welke
welke dan
dan ook
ook ininhaar
haarBestuur
Bestuurvertegenwoordigd
vertegenwoordigd zijn.
zijn. In
In
lende
deNederlandsche
NederlandscheJaarbeurs;
Jaarbeurs;
de eerste jaren
jaren van hhaar
tevens deelgenomen
deelgenomenaan
aande
aa r bestaan werd tevens
haar op de
de ede,
2de,3de,
3de,en
en4de
4deJaarbeurs
Jaarbeursbijv.
bijv.een
eenafzonderlijk
afzonderlijk paviljoen
paviljoen ten
ten dienste
dienste
zoo stond haar
voor hare
hare exposities op
op toeristisch
toeristisch gebied.
gebied.
Concentratie
provincies in ons
ons land
land staat
staat mede
mede
Concentratie van
van vereenigingen
vereenigingen in
in de verschillende provincies
haar programma;
programma; zoo
kwamen, op
initiatief en met
met hhaar
achtereenvolgens
aa r steun achtereenvolgens
op haar
zoo kwamen,
op hhaar
aa r initiatief
Provinciale Vereenigingen
Vereenigingen tot
tot stand
stand in
inGelderland
Gelderland (1917)
(1917) in
in Friesland
Friesland (1919),
(1919), in
in Groningen
Groningen
Provinciale
(192o), terwijl
(1920),
terwijl eene
eene reeds
reeds bestaande
bestaande provinciale
provinciale organisatie
organisatie in
in Drente
Drente in
in 1918
1918 tot
tot de
de
toetrad.
A.N.V.V. toetrad.
1918 kwam
ontworpen
In 1918
kwamvoorts
voortsgereed
gereedde
debrochure
brochure"Ais
„Alsde
degrenzen
grenzenopengaan
opengaan..•.
...."" ontworpen
met het oogmerk
oogmerk om in
in handelshandels- en
enindustriëele
industriëele kringen
kringen belangstelling
belangstelling te
te wekken
wekken voor
voor het
het
doel
der A.N.V.V.
doel der
Intusschen werd
als mogelijk
mogelijk was
was de
de gelegenheid
gelegenheid aangegrepen
aangegrepen om de
de gegeIntusschen
werd zoo
zoo goed als
gedwongen tijdelijke
tijdelijke bewoners
bewoners van
van het
hetgastvrije
gastvrije Nederland
Nederlandininde
delaatste
laatste
interneerde militairen, gedwongen
oorlogsjaren, een
een blik te
te doen slaan
slaan in
in het
het economische
economische leven van ons volk, waartoe
waartoe de
de A.N.V.V.
A.N.V.V.
herhaaldelijk
en waarbij
waarbij ze
zehare
haremedewerking
medewerkingverleende.
verleende.Verschillende
Verschillende
herhaaldelijk het
het initiatief
initiatief nam en
werden uit en buiten
buiten de
de leden
leden van
van het
het Hoofdbestuur
Hoofdbestuur benoemd,
benoemd, welke
welke zich
zichbezigbezigcommissies werden
hielden met de
de bestudeering
bestudeering en oplossing
oplossing van
van vr
vraagstukken
meest uiteenloopenden
).1iteenloopenden
hielden
van den meest
aa gstukken van
aard (instelling
(instelling van
van een
eenvreemdelingenstatistiek,
vreemdelingenstatistiek, onderzoek
onderzoek betreffende
betreffende prijzen
prijzen in het
het hotelhotelaard
restaurantbedrijf, betreffende
bestaande hotels,
hotels, hotelbouw,
hotelbouw,voorbereiding
voorbereiding
en restaurantbedrijf,
betreffende verbetering van bestaande
en organisatie
organisatie van bezoeken
bezoeken van
van buitenlandsche
buitenlandschedelegaties,
delegaties,enz.).
enz.).Langzamerhand
Langzamerhandherstelden
herstelden
de internationale
internationale verhoudingen,
verhoudingen, hetgeen
hetgeen gep
gepaard
met eene
eene opleving
oplevingvan
vanhet
hetverkeer
verkeer
zich de
aa rd ging met
en kon een begin gem
gemaakt
met het
hetherdrukken
herdrukken van
vanhet
hetbestaande
bestaandepropaganda-materiaal
propaganda-materiaal
aa kt worden met
der Vereeniging, dat sterk verouderd bleek, niet
niet het
het minst
minstdoor
doorde
degroote
grooteveranderingen
veranderingenwelke
welke
hadden plaatsgegrepen
plaatsgegrepen op
op bijna
bijna elk
elk gebied.
gebied.Opnieuw
Opnieuwwerden
werdendedevroeger
vroegerbestaande
bestaande
inmiddels hadden
in het
hetbuitenland
buitenlandaangeknoopt
aangeknoopten
endedeverspreiding
verspreidingvan
vanhet
het
relaties
Zuster-Vereenigingen in
relaties met Zuster-Vereenigingen
reclame-materiaal geleidelijk
werden gespaard
gespaard om al
al die
die
reclame-materiaal
geleidelijkuitgebreid.
uitgebreid.Moeite
Moeitenoch
noch kosten
kosten werden
boekjes, brochures,
brochures, reclameplaten
reclameplaten en
en kaarten,
kaarten, welke
welke steeds
steedsgratis
gratisafgegeven
afgegevenwerden,
werden,tetedoen
doen
boekjes,
beantwoorden aan
eischen van
van practisch
practisch nut,
nut, maar
maar tevens
tevens aan
aan eischen
eischenvan
van
beantwoorden
aan hooge
hooge eischen
74
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aesthetica, welke
welke door
doorde
deervaring
ervaringvan
vanveel
veeljaren
jarenals
alsdringend
dringendnoodzakelijk
noodzakelijkbevonden
bevondenwerden
werden.
.
De Regeering
Regeering gaf
gaf blijk
blijk van
van waardeering
waardeering voor
al hetgeen
hetgeen de A.N.V.V.
A.N.V.V. verrichtte
verrichtte en
en
voor al
verhoogde
hare subsidie;
subsidie; nieuwe
nieuwe leden,
leden,waaronder
waaronder de
degroote
grooteStoomvaartmaatStoomvaartmaatverhoogde eenige malen hare
schappijen, banken
banken en
en industriëele
industriëele instellingen
instellingen traden
traden toe
toe en hoewel
schappijen,
hoewel de
de geldmiddelen
geldmiddelen nog
nog
aanzienlijk
met stelligen
stelligen kans
kans op
op
aanzienlijk beneden
beneden het
het bedrag
bedrag blijven,
blijven, dat
dat noodig
noodig geacht wordt, om met
bekrompenwijze,
wijze,
succes
propaganda voor
schoone vaderland
vaderland te voeren
voerefl op
op niet
nietalaltetebekrompen
succes de propaganda
voor ons schoone
maakt
zich mag
mag verheugen,
verheugen, dat
dat vele
vele teleurteleurmaakt de
de sympathie,
sympathie, waarin
waarin het
het werk
werk van
van de
de A.N.V.V. zich
stellingen, die ons
ons deel
deelwerden,
werden,als
alshet
hetererom
omging
gingdaadwerkelijker
daadwerkelijkensteun
steunteteverkrijgen,
verkrijgen,niet
nietalal
te zwaar
zwaar worden
het geen
geen nader
nader betoog,
betoog, dat
dat geld,
geld, veel geld noodig is,
worden opgevat.
opgevat. Toch behoeft het
om niet achter te blijven in den
den wedstrijd,
wedstrijd, dien
dien de
de volkeren
volkeren van
van Europa
Europa met veel ijver
ijver en doordoorzicht voeren,
voeren, om
omden
denstroom
stroomvan
vantoeristen
toeristenteteleiden
leidennaar
naarhet
het eigen
eigenland.
land.Het
Hetdoel
doelder
derA.N.V.V.
A.N.V.V.
waarmede zich gelukkig
gelukkig alle politieke
politieke partijen
partijen in
in den
denlande
landekunnen
kunnenvereenigen,
vereenigen,isisechter
echterwaard,
waard,
dat de belanghebbenden
bij een
een levendig
levendig vreemdelingenverkeer
vreemdelingenverkeer
dat
belanghebbenden bij
- en
enwelke
welkecategorie
categorie van
van
leden
onzer samenleving
eigenlijk niet?
zich blijven
blijven inspannen,
inspannen, om
zoo goed
goed
leden onzer
samenleving isis dat
dat eigenlijk
niet? -— zich
om dit zoo
mogelijk
verwezenlijken. Men houde
houde daarbij
daarbij het
het oog
oog gericht
gerichtop
oplanden
landenals
alsZwitserland,
Zwitserland,
mogelijk te
te verwezenlijken.
Frankrijk
en
Italië,
maar
ook
op
minder
belangrijke
als
Zweden,
België,
Tsecho-Slowakije,
Frankrijk Italië, maar ook op minder belangrijke als Zweden, België, Tsecho-Slowakije,
waar
bloeiende organisaties,
organisaties, over
over groote
groote financiëele
financiëele middelen
middelenbeschikkend,
beschikkend,onophoudelijk
onophoudelijk
waar bloeiende
en systematisch
systematisch bezig
bezig zijn
zijn eene
eene krachtige
krachtige propaganda
propaganda te
het bezoeken
bezoeken van
van deze
deze
te voeren tot het
landen.
wijook
ookalalerkennen
erkennendat
datonze
onzearbeid
arbeidniet
nietachterstaat,
achterstaat,wat
watdedekwaliteit
kwaliteitbetreft,
betreft,
Mogen wij
bij die van andere groote volken werd
- werd
boek
HENRY
ASSELIN „La
"La Hollande
Hollandedans
dansleIe
bij
het het
boek
vanvan
HENRY
ASSELIN
francaise? —
Monde", in
in opdracht
opdracht der
der A.N.V.V.
A.N.V.V.geschreven,
geschreven,niet
nietbekroond
bekroonddoor
doordedeAcadémie
Académiefrançaise?en de sporen
sporen onzer
onzer propaganda,
propaganda, die met
met de
de uiterste
uiterste zorg
zorgwordt
wordtvoorbereid
voorbereiden
enuitgevoerd,
uitgevoerd,vrijvrijelk land
land der
derbeschaafde
beschaafde wereld
wereld te
tevinden
vindenzijn,
ûjn,het
hetzou
zouvan
vanonvergeeflijk
onvergeeflijkoptimisme
optimisme
wel in elk
getuigen als gemeend
gemeend werd,
werd, dat
dat reeds
reeds alles
alles gedaan
gedaan is,
is, wat
wat gedaan
gedaan kon
kon en
enmoest
moestworden.
worden.DaarDaarvoor staan nog te
te veel
veel wenschen
wenschen op
oponze
onzeverlanglijst.
verlanglijst.
Nóg beschikt
beschikt de
de A.N.V.V.
A.N.V.V.niet
nietover
overaantrekkelijke
aantrekkelijke films
films van
van ons
ons land,
land, die
dievertoond
vertoond
Nog
dikwijlsgetracht
getrachtworden
wordenmet
metbescheibescheikunnen worden in alle deelen
deelen der
der wereld,
wereld, nog
nógmoet
moetalaltetedikwijls
groot doel
doel na
na te
te streven.
streven.
den middelen een groot
Ware het niet, dat vele buitenlanders
buitenlanders van naam, uit sympathie voor Nederland
Nederland en
en voor
voor
Ware
in den
den vreemde
vreemde propageert,
propageert, met
met terzijdestelling
terzijdestellingvan
van eigen
eigenbelangen,
belangen,
het land
land in
de organisatie, die het
krachtdadig hielpen,
wat thans
thans ged
gedaan
is, had
had ongedaan
ongedaan moeten
moeten blijven.
blijven. Vele
Vele
ons krachtdadig
hielpen, veel
veel van wat
aan is,
uitnemende journalisten
journalisten stonden
hunne artikelen
artikelen over
over Nederland
Nederland gratis
gratis af,
af,weinigen
weinigen
uitnemende
stonden ons
ons hunne
kwamen hier als onze
onze gasten.
gasten.
slechts kwamen
den lande
lande geven
geven ons
ons hun
hun tijd,
tijd, werken
werken met
met groote
groote inspanning
inspanning voor
voor het
het
Talloos velen in den
zonder ooit
ooit meer
meer van
van ons
onstetekunnen
kunnenverwachten,
verwachten,dan
danonze
onzedankbaarheid.
dankbaarheid.
doel der A.N.V.V.,
A.N.V.V., zonder
wij hopen,
hopen,dat
dathet
het25-jarig
25-jarigtijdvak,
tijdvak, dat
dat thans
thans achter
achter ons
ons ligt,
ligt, met
metalalzijn
zijnlief
lief
Laten wij
Laten
leed, dat
dat groote
groote zorgen,
zorgen, maar
maar dat toch ook
ook in
in menig
menig opzicht
opzichtvoldoening
voldoeningbracht
brachtten
tenopzichte
opzichte
en leed,
door eene periode
periode van
van bloei
bloei op
op alle
alle gebied,
gebied,van
vanstoffestoffevan onzen arbeid, gevolgd moge worden door
vooruitgang. Mogen
Mogende
devolkeren
volkerensteeds
steedsmeer
meertot
totelkander
elkandergebracht
gebracht
lijke welvaart en geestelijken vooruitgang.
slechts op
op die
diewijze
wijzekan
kanmen
menhopen
hopenop
opeen
eenvolkomen
volkomenbegrijpen
begrijpenvan
vandededikwijls
dikwijls
worden, want slechts
aa k
schijnbare meenings-verschillen
slechts schijnbare
meenings-verschillentusschen
tusschende
de natiën
natiën onderling,
onderling, die
die maar
maar al
al te vvaak
eene vervreemding
vervreemding of
of zelfs
zelfs nog
nógerger.
erger.Bij
Bijalles
alleswat
watgedaan
gedaankon
konworden
worden
aanleiding geven tot eene
74 I
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om de
de relaties
relaties tusschen
tusschen de
de landen
landen der
der geheele
geheele wereld
wereld teteversterken,
versterken, zal
zal men
mende
de„Algemeene
"Algemeene
Nederlandsche Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer"
Vreemdelingenverkeer" steeds
samenwerking en medemedeNederlandsche
steeds tot samenwerking
werking bereid
bereid vinden, tot heil
heil van
van eigen
eigen Land
Land en
eneigen
eigenVolk.
Volk.
Hiermede vertrouwt zij geheel
geheel te
te handelen
handelen in
inden
dengeest
geestder
derVorstinne,
Vorstinne,wier
wierglorierijk
glorierijk
feest wij
wij thans
thans vieren.
vieren.
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EN DE
DE OPKOMST EN
DE ONTWIKKELING VAN
HOTELVAN HET HOTELRESTAURANTBEDRIJF
EN CAFECAFE-RESTAURANTBEDRI]F
DOOR

H. TIEKS
Redacteur van
van „De
H.
TIEKS KOENING,
KOENING, Redacteur
"De Hotelhouder",
Orgaan van „Horecaf."
"Horecaf."
Hotelhouder ", Officieel
Officieel Orgaan

H

et Hotelwezen
Hotelwezen kan
kanniet
nietalleen
alleen
wordenbeschouwd
beschouwdals
alseen
eenwaardevolle
waardevolle uiting van
worden
den ontwikkelingsgang
ontwikkelingsgang der
der beschaving,
beschaving, maar
maar ook
ook in
invelerlei
velerlei opzicht
opzichtals
alseen
een maatmaat"
staf daarvan."
Brunswijk in een artikel
artikel van
van
Die uitspraak
uitspraak werd
werd neergeschreven
neergeschreven door
door dr.
dr. THOMS
THOMS te Brunswijk
zijn hand in
des Int.
Int.Hotelbesitzer
HotelbesitzerVereins"
Vereins"ter
tergelegenheid
gelegenheidvan
vanhet
het2d
2d!
Int.
in de "Wochenschrift
„Wochenschrift des
e Int.
Hotelhouderscongres, dat in I9I
Berlijn werd gehouden en waaraan
waaraan ook
Ned.
Hotelhouderscongres,
1911I te Berlijn
ook door den Ned.
Hotelhoudersbond werd deelgenomen.
Hotelhoudersbond
deelgenomen.
uitspraak door
meer nabij
nabij het
het hotelbedrijf
hotelb!drijf in
in z'n
z'n
Zonder
Zonder twijfel
twijfel zal
zal die uitspraak
door velen,
velen, die van meer
vollen omvang gade slaan,
Immers de
de cultureele
cultureele verhoudingen,
verhouding!n,
slaan, moeten worden
worden onderschreven.
onderschreven. Immers
het peil, waarop
waarop in vroeger
vroeger tijden
tijden de
de beschaving
beschavingstond,
stond,zijn
zijnnauwelijks
nauwelijksbeter
b~terteteonderkennen
onderkennen
dan
herbergenenentaveernen
taveernenuituitdiedietijden,
tijden,terwijl
terwijlanderzijds
anderzijdsininbouw
bouwen
inrichting
Ø uituit
dede
herbergen
en inrichting
van de hotels
hotels en
enrestaurants
restaurants van
van den
dentegenwoordigen
tegenwoordigen tijd,
tijd,de
devorderingen
vorderingenvan
vanwetenschap,
wetenschap,
kunst-en
techniekniet
nietminder
mindertot
totuiting
uitingkomen
komendan
danininonze
onze maatschappelijke toestanden.
toestanden.
kunst techniek
~u dus kunnen zeggen,
zeggen, dat
dat elke
elke tijd
tijd z'n hotels
hotels heeft,
heeft, welke
welke hij
hij waard
waard is. Indien
Indien het
het vroeger
vroeger
Men zou
oude herbergen
herbergen en
en wijnhuizen
wijnhuizennaar
naar onze
onze tegenwoordige
tegenwoordigebegrippen
begrippenruw
ruwen
ongemanierd
in de oude
en ongemanierd
is toegegaan,
toegegaan, indien hygiène en
en comfort
comfort toen
toen zoo
zoo goed
goedals
alsalles
allestetewenschen
wenschenlieten,
lieten,dan
danzou
~u
het onbillijk
onbillijk zijn,
zijn, daarvoor
daarvoor den
den hotelhoudersstand
hotelhoudersstand van
van toen
toen verantwoordelijk
verantwoordelijk te
te stellen.
stellen.Die
Die
desamenlevingsversamenlevingsveroude herbergen
herbergen en tavee
taveernen
geenszins slechter
slechter zijn
zijn geweest
geweest dan
dande
rnen zullen geenszins
houdingen dier dagen
het gebodene
gebodeneaan
aan
dagen waren.
waren. En
En zoo
zoo dient
dient men
men dus
dus ook
ook de
de inrichting
inrichting van, .het
een maatstaf
maatstaf
comfort, hygiène
verkeer in
comfort,
hygiène en
en luxe
luxe en het verkeer
in de
de hotels
hotels hebben
hebben op
op te
te vatte~
vatten als een
van het peil der beschaving, in algemeenen zin genomen, waarop wij thans staan.
vanhetpildrbscg,naemzion,warpjthsn.
Op
het tijdstip,
tijd~tip, waarop
waarop H.
H.M.
M.Koningin
Koningin WILHELMINA de regeering
regeering aanvaardde,
aanvaardde-.
Op het
waren de Nederlandsche hotelhou
hotelhouders
meer rekenschap
rekenschap te geven
geven
ders reeds begonnen zich meer en meer
ontwikkeling van het
het verkeerswezen
verkeerswezen tengevolge
tengevolge van
van de
de groote
grooteuitbreiding
uitbreidingder
derspoorspoorvan de ontwikkeling
de groote
groote stoomvaart,
stoomvaart, waardoor
waardoor het
het binnenlandsche
binnenlandschezoowel
~owelals
alshet
hetinternationale
internationale
en van
van de
wegen en
reizigersverkeer toenam.
vóór 1870
I870 over
overhet
hetalgemeen
algemeen
reizigersverkeer
toenam. Zij
Zij begonnen
begonnen hunne
hunne inrichtingen,
inrichtingen, die vóór
en voor
voor dien
dien tijd
tijd comfortabel
comfortabel
aard waren -al
van eenvoudigen aard
— al had men ook toen reeds betere en
-te
brengen
hotels in
in den
den Haag en Amsterdam —
ingerichte hotels
te vergrooten en
en in
in overeenstemming te brengen
eischen van het publiek,
publiek, w
waarvoor
gesteld zagen. Men kan zeggen,
zeggen, dat
dat eigenlijk
eigenlijk
met de eischen
zij zich gesteld
aarvoor zij
I870 een
een groote
groote vooruitgang
vooruitgang in
in het
hetNederlandsche
Nederlandsche
eerst nà den Fransch-Duitschen oorlog in 1870
te komen,
komen, die,
die,reeds
reedsaan
aanden
dendag
daggetreden
getredendoor
doorden
denbouw
bouwvan
vanhet
het "Amstel
„Amstel
hotelwezen begon te
Hotel," in het
het jaar
jaar 1883
I883 door
door de
detotstandkoming,
totstandkoming,tijdens
tijdensdedeeerste
eersteWereldtentoonstelling
Wereldtentoonstellinginin
van het
hetHotel-Café-Restaurant
Hotel-Café-Restaurant „Krasnapolsky"
"Krasnapolsky" en van
van het
het „American
"American Hotel"
Hotel" te
ons land, van
I914bij
bijvoortduring
voortduring
Amsterdam verder
uiting kwam
kwam en
enzich
zichdaarna
daarnatot
tothet
hetoorlogsjaar
oorlogsjaar1914
Amsterdam
verder tot uiting
b~wegen.
stijgende lijn
lijn bleef
bleef bewegen.
in stijgende
de provinciale
provinciale hoofdsteden,
hoofdsteden, in
inonze
onzebadplaatsen
badplaatsenen
enzomerverblijfplaatsen
zomerverblijfplaatsen kwamen
kwamen
In de
die voor
voorhet
hetmeerendeel
meerendeelaan
aanbehoorlijke
behoorlijkeen
enveelal
veelal
allengs overal ruimschoots etablissementen, die
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~:;n
ei~chm van
van comfort,
comfort, hygiëne
hygiëne en
m verpleging
verplegingvoldeden.
voldeden.Het
Hetwas
wasook
ook'tijdens
'tijdensdeze
çleze
peze
4an hccge eischen
periode, dat BAEDEKER
BAEDFHER een
behelzende,
periode,
behelzende.
een blameerende
blameerende zinsnede
zinsnede in
in z'n
z'n uitgave
uitgave "Holland-België",
„Holland-België", behelzende,
d,t
provinciale hotels
rang in Nederland,
Nederland, wat comfort
comfort aangaat,
aangaat, veel tete
dat de
de provinciale
hotels van
van den eersten rang
van het
wenschen
de nieuwe
nieuwe uitgave
uitgave schrapte,
schrapte, nadat
nadat hij op
op uitnoodiging
uitnoodiging van
het Bestuur
Bestuur
wenschen lieten,
lieten, in de
van den toenmaligen Ned.
Ned. Hotelhoudersbond
van
Nt;d.
Hotelhoudersbond zelf te
zake een onderzoek had ingesteld.
te dezer zake
Met het
het sneller
sneller en
engemakkelijker
gemakkelijker reizen
gemakkelijku
reizen door
doordedeverbetering
verbeteringder
derverkeersmiddelen
verkeersmiddelen
hEeft
heeft
verbetering der hotels gelijken
gelijken tred gehouden. Het
Htrt
H~t zij
zij mij
mij vergund
vergund hier
hier een
een
heeft dus ook de verbetering
korte
beschrijving
te
geven
van
de
inrichting
van
een
eerste
rangs'
rangs'
groot
hotel,
van
welk
type
korte beschrijving te geven van
rangs
van welk type
men
- evenwel
evenwel niet in
in die
die geweldige
geweldige afmetingen,
afmetingen, als men
men hier
hier en
endaar
daar in
in het
hetbuitenland
buitenland
men —
vindt
--hier
ook
hier te lande koud waterkoud
terwater
beschikvindt
- ook
te lande
ter beschikverscheidene aantreft.
aantreft.
king
koks.
king der koks.
Beginnen wij
wij bij
. Beginnen
bij
De
inAmerika
Amerika
Ë•De in
onzen rondgang
in de
onzen
rondgang in
de
nog al
al eens gevolgde
gevolgde meeerste plaats
bij de vereerste
plaats bij
verthode,
de keuken
keuken op
thode, om de
trekken, waarin
waarinhet
hetgege
" :`'
de
bovenste verdieping
verdieping
trekken,
•
"
.
•
'
de
bovenste
pg
..
^
..
makkelijkst vergrijpen
in
makkelijkst
vergrijpen
te
hebben, heeft
heeft men
men in
te hebben,
tegen
de
voorschriften
tegen de voorschriften
Europa
toeEuropa weinig
weinig in
in toeder hygiëne begaan
begaan worpassing gebracht,
gebracht, omdat
omdat
den: met
met keuken
keuken en prozij,
behalve de buitenbuitenf .i
_
zij, behalve
visiekamers. Het
Het zijn
belasting
van de
visiekamers.
zijn
gewone
"'
=' gewone
r..
groote
en
luchtige
ruimgroote
luchtige
bovenverdieping
door de
de
ruim ^
a ,^,^ ^
p g door
g
g ruim·
ten, waarin
fornuizen.
maten,
waarin thans
thans aan
aan
zware
zware fornuizen
fornuizen en mareusachtige fornuizen de
de
chines,
ook nog
nog andere
andere
chines, ook
van het alom
Benedenzaal van
alom bekende
bekende restaurestau- ongewenschte
toestanden
koksbrigade van
een Benedenzaal
koksbrigade
van een
ongewenschte toestanden
rant „Die
"Die Port
Portvan
vanCleve"
Cleve"teteAmsterdam
Amsterdam'
Amsterdam ' in
in het
het leven
leven roept,
roept, die
die
modern eerste rangshotel rant
Voorburgwal),
gevestigd
sedert
1870.
18
0
(N.Z.
•
1l1oeizamen
Voorburgwal),
gevestigd
sedert
7
de
voordeelen
van
een
haar
moeizamen
arbeid
haar moeizamen arbeid
de voordeelen van een
en In
In deze
deze zaal
zaalgebruikt
gebruiktmen
mendedemaaltijden
maaltijden,, dergelijke
dergelijkeinrichting
inrichtingzeer
zeer
verricht. Wanden
Wanden en
verricht.
tegels die
die met
metverbazingwekkenden
verbazingwekkendfn spoed
spoed opge
opge-- twijfelachtig
twijfelachtigmaken.
maken.
vloer zijn van witte tegels
worden, aan
aanongedekte
ongedekte tafeltjes.
tafeltj€s. Vel
tafeltjEs.
Velee
diend worden,
voorzien, krachtige
krachtige venvenNaast de
Naast
deroote
ggroote
redacteurs uit
de nabijzijnde
nabijzijnde AmsterdamAmsterdamredacteurs
uit de
tilatoren
zuigen hitte
tilatoren zuigen
hitte en
Voorburgwal)) nutnut- keuken
tilatorenzuigen
en sche
sche krantenwijk
krantenwijk (N.Z.
VoorburgwaJ)
keuken bevindt
bevindt zich
zich de
de
g
( N.Z. Voorburgwal)
keukengeurenweg,overal
die
tigen hier
hierininalle
allehaast
haasthun
hundagelijksch
dagelijkschmaal.
maal. koffiekeuken,
die in
in
keukengeuren weg, overal tigen
is stroomend
stroomend heet
heet en
en
hoofdzaak dient
de
hoofdzaak
dient om de
dranken
dranken, enz., voor
voor het
het ontbijt
ontbijtbenoodigd,
benoodigd,tetebereiden.
bereiden.Spijzenliften
Spijzenliftenbrengen
breng!ndede
verschillende dranken
gereedgemaakte schotels
en schalen
schalenuit
uitdede
verwarmkastenrechtstreeks
rechtstreeksnaar
naarhet
hetbuffet
buffetder
der
gereedgemaakte
schotels en
verwarmkasten
eetzaal;
eetzaal;
daar worden
worden zij
eetzaàl; daar
zij zoo snel
snel mogelijk
mogelijk afgegeven,
afgegeven, waardoor
waardoor zij
zij den
den gast
gastgoed
goedwarm
warmkunnen
kunnen
worden geserveerd.
geserveerd.
De voor
voor het
hetdagelijksch
dagelijksch gebruik
gebruik benoodigde
benoodigde provisie
provisiewordt
wordtbewaard
bewaardin
in z.g. koelkamers,
De
welker temperatuur op ongeveer 4° Celsius
Celsius wordt
wordt gehouden,
gehouden, zoodat
zoodatde
demeest
meestdenkbare
denkbarezekerzekerhoudbaar blijven
voor het
het houdbaar
blijvender
dervoorraden
voorradenverkregen
verkregen wordt.
wordt. Een
Eenijsmachine,
ijsmachine,die
diedoor
doorelecelecheid voor
triciteit
triciteit of
ofgas
gas gedreven
gedrevenwordt,
wordt,levert
levertveelal
veelalniet
nietalleen
alleende
dedagelijks
dagelijks benoodigde
benoodigdehoeveelheid
hoeveelheidijs,
ijs,
doch maakt
gradentetebrengen.
brengen.
maakt het
het ook
ookmogelijk
mogelijk de
detemperatuur
temperatuur der
derkoelkamers
koelkamers tot
totonder
ondero0graden
Zoo kan
kamerslangeren
bewaardworden.
worden.
kan b.v.
b.v. wild
wildininbevroren
bevrorentoestand
toestandinindeze
dezekamers
langerentijd
tijdbewaard
betreden wij
wij de
deservies-kamer,
servies-kamer, waarin
waarin ook
ookde
deonberispelijk
onberispelijkwerkende
werkende vatenvatenThans betreden
4;

^
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waschmachine. Deze machine
machine isis een
een meesterstuk
meesterstuk van
van moderne
moderne techniek. Voor
Voorhare
hare bediening
bediening
slechts één
één persoon
persoon noodig,
noodig,die
dieininstaat
staatisisininéén
éénuur
uurtijds
tijdsongeveer
ongeveerrItot
tot3000
3000stuks
stuksvaatwerk
vaatwerk
is slechts
te wasschen,
wasschen, te
te spoelen
spoelen en
en tetedrogen.
drogen.De
Demet
metvuil
vuilvaatwerk
vaatwerkgevulde
gevuldespoelkorf,
spoelkorf,brengt
brengtna
naververloop van
vanenkele
enkeleminuten
minutenhaar
haarinhoud
inhoudinineen
eentoestand,
toestand,waarin
waarinhij
hijweer
weergebruikt
gebruiktkan
kanworden;
worden;
machine
nadrogen met den,
den, niet
niet altijd
altijd even
evenreinen,
reinen,doek
doekisisonnoodig;
onnoodig;het
hetwerk,
werk,dat
datdedemachine
het nadrogen
dus ininhygiënisch
hygiënischopzicht
opzichtonberispelijk.
onberispelijk.Hierbij
Hierbijkomt
komtnog,
nog,dat
datdeze
dezespoelmachine
spoelmachine
levert, is dus
meer ruimte
ruimte inneemt
inneemt dan
dan de
devroeger
vroegergebruikte
gebruikte afwaschtafel.
afwaschtafel.
niet meer
Gelijkvloers boeien
de eerste
eerste plaats
plaats de luxueus
luxueus ingerichte
ingerichte vestibule
vestibule of
of hall
hall
Gelijkvloers
boeienons
ons in
in de
de wintertuin,
wintertuin, die
die op
op bepaalde
bepaalde uren
uren en
en wel
wel bij
bij de
defive
fiveo'clock
o'c1ocktea
teaen
endes
desavonds
avondsna
nahet
het
en de
uitgaan der
der theaters
theaters aan
aan de
de voorname
voorname reizigers
reizigers eene
eene welkome
welkome gelegenheid
gelegenheid bieden
bieden tot
tothet
het
uitgaan
toon spreiden
spreiden van
van elegance
elegance en
enden
denkalmen
kalmentoeschouwer
toeschouwereen
eenschoone
schoonegelegenheid
gelegenheidgeven
geven
ten toon
het maken
maken'•van
opmerkingen. Van
Van de
de vestibule
vestibule of
of hall
hall uit
uit leiden
leideneen
eenofofmeer
meer
tot het
van studiën
studiën en opmerkingen.
behagelijk ingerichte
ingerichte liften
liften alsmede
alsmede breede
breede en
en gemakkelijke
gemakkelijke trappen
trappen naar
naar de
deverdiepingen,
verdiepingen,
behagelijk
waar de
onvermijdelijke tapijten
tapijten zijn in deze
deze
waar
de slaapkamers
slaapkamersen
en salons
salons gelegen
gelegen zijn.
zijn. De vroeger onvermijdelijke
- hetgeen
hetgeeneen
een voornamen indruk maakt —
vertrekken veelal geheel verdwenen, de wanden zijn, -aar verschillende
geschilderd, deels
één kleur,
kleur, deels
deels in
in differente
differente tinten
tinten nnaar
verschillende motieven.
motieven. De
De
geschilderd,
deels in één
plafonds, zoowel
als de
de corridorcorridor- en
en trappenmuren,
trappenmuren, zijn
blank gelakt
gelakt ofof
plafonds,
zoowel als
zijn meestal
meestal wit
wit en blank
geëmailleer d.
.
geëmailleerd.
kamers zijn ruimschoots
ruimschoots voorzien
voorzien van
van electrisch
electrisch licht,
licht,van
vankoudkoud-enenwarmwaterwarmwaterAlle kamers
waarbij tengevolge
de groote
groote diameter
diameterder
derbuizen
buizenhet
hetonaangename
onaangenamegeruisch,
geruisch,
leidingen, waarbij
tengevolge van de
dat het
het door
doordedebuizen
buizen
stroomendwater
wateranders
anders maakt,
maakt, weinig
weinig voorkomt.
voorkomt. Vaak
Vaak ook
ook treft
treft
dat
stroomend
den wand
wand ingebouwde
ingebouwde kasten
kasten aan
aan en
en wel
wel om
omplaats
plaats uit
uittetewinnen
winnenen
enhet
hetvormen
vormenvan
van
men in den
stofverzamelplaatsen te ontgaan.
ontgaan. Schier
Schierbij
bijelke
elkekamer,
kamer,behoort
behoorteen
eennevenvertrek:
nevenvertrek:
onnoodige stofverzamelplaatsen
aar den kant
bad en toilet. Tusschen
Tusschen alle
alle kamers
kamers en
enbadkamers,
badkamers, zoowel
zoowel als
als nnaar
kant van de gangen,
gangen,
bad
brengt men tegenwoordig
tegenwoordig dubbele
dubbele deuren
deuren aan,
aan, waardoor
waardoor het doordringen
doordringen van storende
storende gegebrengt
luiden bijna
bijna geheel voorkomen
voorkomen wordt; over
over het
het algemeen
algemeen wordt
wordt aan
aan de
de geruischloosheid
geruischloosheid in
in
bedrijf de grootst
grootst mogelijke
mogelijke zorg
zorg besteed.
besteed. De
Deprimitieve
primitievetijden,
tijden,toen
toennerveuze
nerveuzereizigers
reizigers
het bedrijf
aan hun
hun geprikkelde
geprikkelde stemming lucht
lucht konden
konden geven
geven door
door alarm
alarm luiden
luiden op
opden
denelectrischen
electrischen
schelknop, schijnen zoo goed als voorbij te zijn.
zijn. Dé
De electrische
electrische schellen
schellenverdwijnen
verdwijnenlangzamerlangzamerhand
om
plaats
te
maken
voor
geluidlooze
lichtsignalen.
hand
plaats maken voor geluidlooze lichtsignalen.
Bij
der kamers
kamers verbindt
verbindt men
men overigens
overigens het
het schoone
schoone met
methet
hetdoelmatige.
doelmatige.
Bij het inrichten der
De toilettafels
toilettafels zijn
zijnter
terwille
willevan
van't gemakkelijk
't gemakkelijkrein
reinhouden
houdenwel
welvan
vanglasplaten
glasplatenvoorzien
voorzienen
endede
nachtkastjes
van fayence
fayence tusschenzetsels,
tusschenzetsels,zoodat
zoodatelke
elkereukhinder
reukhinderuitgesloten
uitgeslotenis.
is.
nachtkastjes van
van binnen van
Aan
elk bed
bed of
ofop
opeen
eenandere
andereplaats
plaatsininde
dekamer,
kamer,isiseen
eentelefoon
telefoonaangebracht,
aangebracht, wwaardoor
de
aardoor de
Aan elk
hotelgast
staat gesteld
met een
een elders,
elders, ook in
in het
hetbuitenland
buitenland wonenden
wonenden verwant
verwant of
of
hotelgast in
in Staat
gesteld wordt met
vriend
spreken.
vriend te spreken.
Tusschen de kamers
kamers afzonderlijk
afzonderlijk en naar
naar den kant der gangen
gangen vinden
vinden wij
wij niet
nietalleen,
alleen,
zooals
reeds boven
boven werd
werd opgemerkt,
opgemerkt, dubbele
dubbele deuren,
deuren, maar
maar ook
ook dubbele
dubbele wanden,
wanden, zoodat
zoodat
zooals reeds
storende
bewoners iningeen
geenenkel
enkelopzicht
opzichtmeer
meerkunnen
kunnenschaden.
schaden.Verder
Verder
storende geluiden
geluiden de rust der bewoners
worden
tegenwoordig geluidleidende
geluidleidende massief-betonplafonds
massief-betonplafonds vermeden;
vermeden; in
in plaats
plaatsvan
van deze
dez~
worden tegenwoordig
komen bijzondere plafonds, die
die uit
uitafwisselende
afwisselendelagen
lagenvan
vanijzerbeton
ijzerbetonen
enslakkenbeton
slakkenbetonbestaan
bestaan
en die even
even dik
dik zijn
zijn als
als de
debalklagen,
balklagen, meer
meer en
en meer
meer in
in gebruik.
gebruik. Men
Menvermijdt
vermijdt bij
bij den
den bouw
bouw
van moderne hotels zooveel mogelijk groote machines, speciaal alzoo stoommachines
stoommachines en
enmachimach i-
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nes tot
totopwekking
opwekking van
van electrisch
electrisch licht,
licht, in
in huis
huis zelf
zelf te
te plaatsen.
plaatsen. Het
Hetstampen
stampendier
diermachines
machines
hetdaarmee
daarmeegepaard
gepaardgaan
gaanvan
vantrillen
trillender
dermuren,
muren,'t ttwelk
welkvroeger
vroegermenig
menigzacht
zachtbesnaard
besnaard
en het
Het verwarmen
verwarmen van
van het
hethuis
huiswordt
wordtververmaakte, komen
meer voor.
voor. Het
gemoed nerveus maakte,
komen dan
dan niet meer
machine, die,
die, als
als het
het terrein
terrein zulks
zulks toelaat,
toelaat, buiten
buiten op
opeen
eenafstand
afstandstaat.
staat.Men
Menververricht door de machine,
mijdt daardoor
daardoor geruisch
welk een gewichtige
gewichtige factor
factor isisniet
nietdedeplaats!
plaats!
mijdt
geruisch en
en spaart
spaart plaats.
plaats. En
En welk
moet alles wezen, wil
wil het
hetininovereenstemming
overeenstemming zijn
zijn met
metde
de be
begrippen
grippen
Ruim, licht en luchtig moet
moderne hygiène. Men
Men bouwde
bouwde ook
ookvroeger
vroegerwel
welgaarne
gaarnegroote
grootezalen
zalenen
enkamers,
kamers,doch
doch
der moderne
steeds ten
ten koste
koste van
van trappen
trappen en gangen.
gangen. Thans
is
dat
geheel
anders
geworden.
Niet
alleen
Thans dat geheel anders geworden. Niet alleen
de vestibule
vestibule veroorlooft
veroorlooft men
men zich
zich een
eenkleine
kleineverkwisting
verkwistingvan
vanplaats,
plaats,maar
maarzelfs
zelfsop
opdede
voor de
wij breede,
breede,bij
bijde
detrappen
trappenzich
zichtot
totkleine
kleinerond-points
rond-pointsverwijdende
verwijdende
bovenverdiepingen vinden wij
bovenverdiepingen
talrijke hooge
breede ramen
ramen stroomt
stroomt overvloed
overvloed van
van licht
lichtnaar
naar binnen.
binnen.
corridors en
corridors
en door talrijke
hooge en breede
Voor angstige
angstige zielen,
gevaar zien
een lift,
lift, staan
staan op
op de
dekleine
kleinerond-points
rond-points
Voor
zielen, die
die nog steeds gevaar
zien in een
gemakkelijke stoelen
rusten; ook
hier is dus
dus voor
voor het
hetvermijden
vermijden van
van
gemakkelijke
stoelengereed,
gereed,om
omeven
even uit
uit te
te rusten;
ook hier
ie groote
groote inspanning
inspanning zorg
zorg gedragen.
gedragen.
te
bijzonder zijn breede
breede trappen
trappen en gangen
gangen in
in geval
geval van
van brand
brand te
te waardeeren.
waardeeren. WelisWelisIn 'ttt bijzonder
wij vinden
vinden
waar zijn
voorzien
- wij
waar
zijn onze
onze moderne
modernehotels
hotelsruimschoots
ruimschootsvan
vanbrandbluschmiddelen
brandbluschmiddelen
voorzien
elke etage
etage hydranten
hydranten met aangeschroefde
aangeschroefde slang
maar de
op elke
slangen
en beproefde
beproefdehandapparaten
handapparaten- maar
toch, om
om de
degasten
gasteniningeval
gevalvan
vanbrand
brandhet
hetsnel
snelverlaten
verlatenvan
vanhet
hetgebouw
gebouwmogelijk
mogelijktete
weg is toch,
maken en zulks is bij
bij nauwe
nauwe gangen
gangen en
entrappen
trappen uitgesloten.
uitgesloten.
maken
Prachtwerk op
gebied van sanitaire
sanitaire inrichtingen
inrichtingen zijn
meest beneden
beneden aangeaangePrachtwerk
op het
het gebied
zijn de, meest
en
porselein
uitgevoerde
waschen
toiletvertrekken
alsmede
brachte,
geheel
in
marmer
brachte,
in marmer en porselein uitgevoerde wasch- en toiletvertrekken alsmede dede
heeren- en da
dames
kapsalons.
mes kapsalons.
heereraEen bijzonder
bijzonder groote
groote stabiel
gebouwde lift dient
dient voor
voor het
hetnaar
naar boven
bovenbrengen
brengender
der
Een
stabiel gebouwde
de straat
straat af
af langs
langs een
een hellend
hellendvlak
vlak in
inden
denkelder
kelder
bagage. De groote
groote koffers
koffers enz;.
bagage.
enz. worden van de
geladen en naar
naar de
de verdiepingen
verdiepingen vervoerd.
vervoerd. Het
Het moeilijke
moeilijke en
en tijdtijdgebracht,
gebracht, daar
daar op
op de
de lift geladen
roovende koffersleepen
koffersleepen der
der huisknechten
huisknechtenover
overalle
alleverdiepingen
verdiepingenis,is,daardoor
daardoor gelukkig
gelukkigvervallen.
vervallen.
Bijzondere aandacht
moderne hotel
ook aan
aan de
de verlichting
verlichting en
en
Bijzondere
aandachtschenkt
schenktmen
meninin het
het moderne
hotel ook
nergens
vorderingen, die
techniek en industrie
industrie in dit
dit opzicht
opzichthebben
hebbengemaakt,
gemaakt,
nergens springen
springen de
de vorderingen,
die techniek
het oog
oog als
als hier.
hier.
zóó zeer
zeer in het
in de
de hotels
hotelsslechts
slechtsgasverlichting
gasverlichting aan
aan en
endikwijls
dikwijls
Nog voor korten
korten tijd
tijd trof men wel in
liep de
de gast,
gast,diedie
lamp
stearine
kaarsopopzijn
zijnnachttafel
nachttafelhad
hadstaan
staanteneinde,
teneinde,vóór
vóórhij
hij
eeneen
lamp
of of
stearine
kaars
slapen
ging, nog
nog wat
wattetelezen,
lezen,door
doorhet
hetomgooien
omgooienvan
vanhet
hetlicht,
licht,zelf
zelflevensgevaar
levensgevaarofofhad
hadhij
hij
slapen ging,
kans
hotelbrand te
te veroorzaken.
veroorzaken.
kans een hotelbrand
Tegenwoordig
hebben
zoogoed
goedals
alsalle
allehotels
hotelsbadkamers,
badkamers,autogarages,
autogarages,donkere
donkerekamers
kamers
Tegenwoordig hebben zoo
en vele
vele hun
hun eigen
eigen stoomstoom-ofofelectrische
electrischewaschinrichtingen.
waschinrichtingen. Electrisch
Electrisch licht
licht vindt
vindtmen
menniet
niet
de grootere
grootere vertrekken,
vertrekken, maar
maar ook
de gangen
gangen en
enininelke
elkekamer
kamerafzonderlijk.
afzonderlijk.Elke
Elke
alleen in de
ook op de
gast vindt, behalve een grootere
grootere lichtbron midden
midden in
in het
hetvertrek,
vertrek, nog
nogeen
eenlamp
lampboven
bovenzijn
zijnbed
bed
of een tafellamp
tafellamp met steekcontact.
steekcontact. Hij
het licht
lichtaanaanHij kan
kan zonder
zonder veel
veel moeite
moeite van
van het
het bed uit het
of uitdraaien, hij spaart bij
goede, op
op de
de juiste
juisteplaats
plaatsaangebrachte
aangebrachteverlichting,
verlichting,
bij het lezen door de goede,
zijn
is voor
voor ongevallen
ongevallen veilig.
veilig.
zijn oogen en is
Nog zij
zij vermeld
vermelddedekleine
kleineelectrische
electrischeaanleg
aanlegwelke
welkehet
hetstofzuigtoestel
stofzuigtoestel bedient.
bedient.Dit
Dit
toestel
verwijdert grondig
grondig het
hetstof
stofuit
uitdedekleeden,
kleeden,portières,
portières,bekleede
bekleede stoelen
stoelen enz.
enz.zonder
zonder
toc stel verwijdert
zooschadelijke
schadelijkestofdwarrelen.
stofdwarrelen.
het voor
voor het
het menschelijk
menschelijk organisme
organisme zoo
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Zoo zijn
Zoo
zijn dus
dusonze
onzenieuwerwetsche
nieuwerwetschehotelpaleizen
hotelpaleizen een
eenspiegelbeeld,
spiegelbeeld,waarin
waarinde
deoveroverwinningen
de vlucht
vlucht van
van de
de hygiënische
hygiënischegedachte
gedachte ininwondere
wondereklaarheid
klaarheid tete
winningen der
der techniek
techniek en de
he
rkennen zijn. Maar
Maar niet alleen dat.
dat. Zij
Zij zijn
zijn ook
ook mijlpalen
mijlpalen op
op den
den weg
wegder
derontwikkeling
ontwikkelingvan
van
herkennen
het ethische
het
ethische gevoel
gevoel voor
voor de
de zorgzaamheid,
zorgzaamheid, die de
de mensch
mensch aan
aan den
denmensch
menschverschuldigd
verschuldigd is.
is.
Want
overal, waar
waar nieuwe
hotels verrijzen,
verrijzen, geldt
geldt als
als eerste
eerste grondstelling
grondstelling bij
bijde
deuitvoering
uitvoering
Want overal,
nieuwe hotels
van
den bouw
bouwhet
hetopvolgen
opvolgen
vandie
diegeschreven
geschrevenen
enongeschreven
ongeschrevenwetten,
wetten,welke
welkeer
er toe
toekunnen
kunnen
van den
van
bijdragen
rust aan
aan de
de reizigers
reizigersteteverzekeren,
verzekeren,enenhun
hunalle
allegemakken
gemakkentetebieden,
bieden,
bijdragen gezondheid
gezondheid en rust
die
zij voor
voor hun
hun geestelijk
geestelijk zoowel
zoowel als
alslichamelijk
lichamelijk welzijn
welzijn noodig
noodighebben.
hebben.
die zij

na den
denwereldoorlog
wereldoorlog zijn
zijnde
dehotelhotel-enencafé-restauranthouders
café-restauranthoudersniet
nietsteeds
steeds
Tijdens
Tijdens en na
op rozen gegaan.
gegaan. Waren
Waren het
het in
in de
deoorlogsjaren
oorlogsjaren de
de distributie-moeilijkheden,
distributie-moeilijkheden,welke
welkehet
hetbedrijf
bedrijf
slechts gedurende
gedurende enkele
enkelejaren
jarennà
nàden
denwereldkrijg
wereldkrijg
oneindig bezwaarlijk
bezwaarlijk maakten,
maakten, terwijl
terwijl er slechts
van een gunstige
gunstige conjunctuur
conjunctuur gesproken
gesproken kon
kon worden,
worden, zoo
zoo kwam
kwam al
al spoedig
spoedigweer
weerde
deinzinking
inzinking
tengevolge
crisis, die
die ook
ook malaise
malaise voor
voor onze
onzebedrijven
bedrijven bracht.
bracht.
tengevolge van de economische crisis,
Daarbij beinvloedde
beinvloedde de
de lage
lage stand
dervaluta
valutain
in de
de ons omringende
omringende landen onze
onze bebeDaarbij
stand der
drijven
ongunstigen zin
zin o.a.
o.a.door
doorhet
hettrekken
trekkenvan
vanonze
onzelandgenooten
landgenootenininmassa
massanaar
naarhet
het
drijven in ongunstigen
buitenland,
onze hotels
hotels enz.
enz.bijna
bijnageheel
geheelofof
vooreen
eenaanmerkelijk
aanmerkelijkdeel
deelledig
ledigkwamen
kwamen
buitenland, zoodat onze
voor
te staan.
staan.
En alsof,
alsof. zulks
kwam het
het verwijt
verwijt van
van velen,
velen,dat
datde
dehotelprijzen
hotelprijzen
zulks nog
nog niet
niet voldoende was, kwam
in ons land
land veel te
te hoog
hoog waren
waren en
en dus het ledigblijven
ledigblijven van de hotels was
was toe
toe te
te sch
schrijven
aan
rijven aan
land zouden
zouden jagen.
jagen. Dat
Datisis
die hooge
hooge prijzen,
prijzen, waardoor
waardoor de
landgenooten uit het land
de hoteliers
hoteliers de
de landgenooten
wel de bitterste
bitterste pil,
pil, die
die onze
onze bedrijfsgenooten,
bedrijfsgenooten, hun
hun op
opde
demeest
meestonrechtvaardige
onrechtvaardige wijze
wijze toegetoegediend, hebben
hebben te
te slikken
slikken gekregen.
gekregen.
spreekt van
van zelf,
zelf, dat
dattegen
tegendeze
dezeen
endergelijke
dergelijkeaantijgingen
aantijgingenmet
metkracht
krachten
enmet
metalle
alle
Het spreekt
en langzamerhand
langzamerhand is er
er dientengevolge
dientengevolge wel
wel
geoorloofde
middelen dezerzijds
dezerzijds is opgekomen
opgekomen en
geoorloofde middelen
een kentering
kentering te dezen
dezen opzichte
opzichte gekomen
gekomen in
opinie van
van het
het publiek;
publiek; de
demalaise
malaise was er
in de opinie
echter en tot
tot nu
nu toe valt er
er geen
geen opleving
oplevingvan
vaneenige
eenigebeteekenis
beteekenisteteconstateeren.
constateeren.Het
Hetafgeloopen
afgeloopen
jaar 1922
zulksmede
medeten
tengevolge
gevolgevan
vanhet
hetslechte
slechteweder
wedergedurende
gedurende
jaar
1922moet
moetongetwijfeld
ongetwijfeld- enenzulks
het geheele
geheele zomerseizoen
zomerseizoen --- als
als het
hetmeest
meestongunstige
ongunstigesedert
sedertdede
beide
laatstedecenniën
decenniën
het
beide
laatste
worden aangemerkt.
aangemerkt.
werkeloosheid onder
onder het
het hotelhotel-en
encafé-restaurantpersoneel,
café-restaurantpersoneel,dat
datkrachtens
krachtens een
eendoor
door
De werkeloosheid
den Ned. Hotelhoudersbond
Hotelhoudersbond -- waarvan
waarvan de
de nnaam
sedert 192o
1920 is omgezet
omgezet in „Ned.
"Ned. Bond
Bond van
van
aa m sedert
Werkgevers
-in 1910
I9IoingeWerkgevers in Hotel-Restaur
Hotel-Restaurant-Caféen aanverwante
aanverwante bed
bedrijven
"Horecaf" —in
an t-Café- en
rijven „Horecaf"
inge stelde enquête uit
uit ±+ 11.000
II.OOOwerknemers
werknemers bestond,
bestond, isisdientengevolge
dientengevolgegroot.
groot.Niettegenstaande
Niettegenstaande
er, ook zelfs
zelfs in
in en na den
den oorlog,
oorlog, met
met name
name te
te Amsterdam,
Amsterdam, Rotterdam,
Rotterdam, den
den HHaag,
Utrecht,
aa g, Utrecht,
enz;. moderne,
moderne, ten
ten deele
deele zeer
zeerluxueus
luxueusingerichte
ingerichte ofofnaar
naar den
dengeest
geest
Arnhem, Groningen
Groningen enz.
Arnhem,
encafés
cafészijn
zijnverrezen,
verrezen,waarvan
waarvanenkele
enkeleininhet
hetbuitenland
buitenland
tijds omgebouwde
omgebouwde restaurants
restaurants en
des tijds
nauwelijks hun
zekerheid worden
worden aangenomen,
aangenomen, dat
dathet
het
nauwelijks
hun weerga
weergahebben,
hebben,mag
mag met
met vrij
vrij groote zekerheid
aantal
geëmployeerden
wegens
het
verdwijnen
van
verschillende
andere
hotels
en
caféaantal geëmployeerden wegens het verdwijnen van verschillende andere hotels en caféleuz;e:: bezuiniging in alles, in casu
casu ook
ook op
op het
hetaantal
aantal der
der bedienden,
bedienden,
restaurants en
restaurants
en wegens de leuze
sedert 1910
I9IO niet
niet noemenswaard
noemenswaard isisvermeerderd.
vermeerderd.
Ofschoon ik
onvermeld meen
meen te
te mogen
mogen laten,
laten,dat
dathet
hethotelhotel-enencafé-restaurantcafé-restaurantOfschoon
ik niet onvermeld
bedrijf in Nederland
Nederland onder
onder zeer
zeer zwaren
z;waren belastingdruk
belastingdruk staat
met name
name onder
onder dien
dien van
van de
de
bedrijf
staat met
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personeele belasting,
belasting, waarvan
waarvan de onbillijkheid
onbillijkheid voor
voor onze
onzebedrijven
bedrijvendoor
doorzoo
zoogoed
goedals
alsalle
allepartijen
partijen
landsvergaderzaal
vergaderzaalwerd
werderkend,
erkend,zonder
zonderdat
datdaarvan
daarvannochtans
nochtansontheffing
ontheffingisisverleend
verleend 1)
in 's'slands
of vermindering
vermindering toegestaan;
toegestaan; ofschoon de
dezakelijke
zakelijkebedrijfsbelasting
bedrijfsbelasting en
enhet
hetvergunningsrecht
vergunningsrecht
belasting op
op de
delogeergasten,
logeergasten,ininZandvoort
Zandvoortreeds
reedsingeingeniet onaanzienlijke
onaanzienlijke offets
offers vergen en de belasting
encafé-restauranthouder
café-restauranthouder
den toch
toch reeds
reeds moeilijken
moeilijken strijd
strijd om
om het
het bestaan
bestaan voor
voorden
denhotelhotel-en
voerd, den
dreigt te verzwaren,
verzwaren, zoo
zoo meen
meen ik,
ik, als
alsvallende
vallende deze
dezematerie
materie verder
verder buiten
buitenhet
hetkader
kader van
van
nog dreigt
dit artikel,
artikel, er hier niet dieper op te
te moeten
moeten ingaan.
ingaan.
ditdit
opstel
besluiten
- hier
hier
Wel acht
Wel
acht ik
ik het
hetniet
niet geheel
geheelondienstig
ondienstig- —en
endaarmee
daarmeewil
wilikik
opstel
besluiten
deelen,dat
datde
de beoefenaren
beoefenaren van
van het
hetberoep
beroepvan
vanhotelhouder,
hotelhouder,vroeger
vroegerdoor
doorvelen
velenzoo
zoosterk
sterk
mee te deelen,
miskend,
zeer terecht,
terecht, meer
meer en
en meer
meer worden
worden aangezien
aangezien voor
voor personen,
personen, die
dievelerlei
velerlei
miskend, thans
thans zeer
en
kundigheden
behooren
te
bezitten.
kennis
kennis
kundigheden
bezitten.
Deze
kunnen slechts
slechtsworden
wordenverkregen
verkregendoor
dooreen
eengoede
goedealgemeene
algemeeneontwikkeling,
ontwikkeling,waartoe
waartoe
Deze kunnen
behooren het vloeiend
vloeiend spreken
spreken en
en schrijven
schrijven der
der moderne
moderne talen,
talen, de
deboekhouding,
boekhouding,kennis
kennis
ook behooren
datzijn
zijn
van
van sociale
sociale en
en andere
anderewetten
wettenvoor
voorzoover
zooverdie
dieop
ophet
het bedrijf
bedrijfbetrekking
betrekkinghebben
hebben- enendat
er tegenwoordig
tegenwoordig niet
weinige alsmede
- alsmede
nauwkeurige
kennis
van
verschillende
er
niet weinige
een een
nauwkeurige
kennis
van
dede
verschillende
services, een nooit
nooit verflauwende
verflauwende oplettendheid
oplettendheiden
enlast
lastnot
notleast,
least,een
eengroote
groote mate
mate van
van menschenmenschenzij als
als leiders
leiders van
van een
een etablissement
etablissementvan
vaneenige
eenigebeteekenis
beteekenisniet
nietde
degeschikte
geschikte
zonder welke
welke zij
kennis, zonder
personen
zijn.
personen zouden zijn.
zie toch
toch vooral
vooralniet
nietininons
ons—- zoo
zoodrukte
druktekort
kortgeleden
geledeneen
eender
dervooraanstaande
vooraanstaande
Men zie
ineen
eentoespraak
toespraak tot
totde
deZwitsersche
Zwitserschevereeniging
vereeniging
Zwitsersche hoteliers namens
namens zijne
zijne collega's
collega's in
Zwitsersche
van Journalisten
Journalisten en
Letterkundigen het
men zie
zie toch
tochvooral
vooral niet
nietininons,
ons,
van
en Letterkundigen
het kernachtig
kernachtiguit
uit --- men
oppervlakkig nog steeds
steedsdoen,
doen, enkel de
zinnezooals velen oppervlakkig
de "pontifices
„pontifices maximi" der frivoliteit, zinnelijkheid
vermaak, doch
ons beschouwen
beschouwen als
als ernstige
ernstige mannen,
mannen,die
diehet
hethotelbedrijf
hotelbedrijfniet
niet
lijkheid en vermaak,
doch wilt ons
als kinderspel
kinderspel en lichtzinnig tijdverdrijf
tijdverdrijf opvatten, maar
maar als een werk,
werk, dat
dat ook
ook het
hetzweet
zweetder
der
besten waard
waard is.
als uu alles
alles nog
nogniet
nietaldus
aldusmag
magtoeschijnen,
toeschijnen,weest
weestererdan
danvan
vanverzekerd
verzekerd
besten
is. En als
overtuigd, dat
datook
ookwij
wij steeds
steeds zoekend
zoekend en
enstrevend,
strevend,ons
onsbest
bestdoen,
doen,dedevolkomenheid
volkomenheidop
opelk
elk
en overtuigd,
ons bedrijf
bedrijf zooveel
zooveelmogelijk
mogelijk tetebenaderen.
benaderen.
gebied in ons
Zulk
welwillende houding
houding ten aanzien
aanzien van
van de
debeoefenaren
beoefenarender
derNederlandsche
Nederlandsche
Zulk een
een welwillende
Zij verdienen
hotelindustrie, zou
zou ik
ik gaarne
gaarne ook
ook van
van ons
onsNederlandsch
Nederlandschpubliek
publiekwillen
willenvragen.
vragen. Zij
dat voor
voorhet
hetmeerendeel
meerendeel ongetwijfeld.
ongetwijfeld.
I) Inmiddels
Inmiddelsis is
voor
koffiehuizen,
casino's
dergelijke,diedie
zich
bevindenopop
badplaatsen,
i)
voor
koffiehuizen,
casino's
enen
dergelijke,
zich
bevinden
badplaatsen,
en ontspanningsoorden
ontspanningsoorden en
en die
die enkel gedurende
gedurende het
het „seizoen"
"seizoen" in
inexploitatie
exploitatie zijn,
zijn, eenige
eenige ververlustlust- en
lichting van
van druk
druk met
met betrekking
betrekking tot
totdedepersoneele
personee1ebelasting
belastingaangebracht.
aangebracht.Voor
Voordeze
dezetoch
tochzal
zalvoortaan
voortaan
een vermindering
vermindering van
van belasting
belastinggelden
geldenals
alsreeds
reedsbestond
bestondvoor
voorverhuurders
verhuurdersvan
vangemeubelde
gemeubeldekamers
kamers
een
-woningen op badplaatsen
badplaatsen enz.
en -woningen
hetgeheele
geheclejaar
jaargeopend
geopend zijn
zijnkregen
kregendeze
dezeverlichting
verlichting van
vandruk
druk
Koffiehuizen
die het
Koffiehuizen enz.,
enz., die
echter niet.
niet.
T. K.
K.
echter
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AMSTELHOTEL.

H
H

Amstelhotel is genomen
initiatief tot stichting
et
stichting van
van het
het Amstelhotel
genomen door
d~~ Dr.
Dr.S.S.SAØHATI,
SARPHATI, wiens
wiens vertrouwen
vertrouwen
et initiatief
in de
worden,
riJP
vann
vanAmsterdam
r1Jp
worden,om
omvoor
voordedeontvangst
ontvangstvavan.
in
de wassende
wassende grootheid
grootheid van
Amsterdam het
hetplan
plandeed
deedrijp
waardig onderkomen
onderkomen te
te scheppen.
landgenoot
vreemdeling een
een waardig
scheppen.
landgenoot en vreemdeling
Naar
plannen van
van den
den bekwamen
bekwamen architect
Naar plannen
C. OUTSHOORN
OUTSHOORN werd
werdhet
hethotel
hotel gebouwd
gebouwd en 6 Juli
1867 geopend.
geopend.
Door zijn
zijn trotsche
trotsche architectuur
architectuur in
in renaisrenaissance stijl
stijl en
sance
en schilderachtige
schilderachtige ligging
ligging aan
aan den
den
Amstel
het ieders
ieders bewondering.
bewondering. ·
Amstel wekt het
.
.
r
De omgeving
omgevingvan
omgevmg
vanhet
hethotel,
hotel,
hotel~volgens'_bestek
volgens.
volgens~bestek
bestek ' .
en voorwaarden
van Mei
en
voorwaarden van
Mei 1865
1865gebouwd
gebouwd op
op het
het
gedempte
gedeelte van
van Buiten-Amstel
Buiten-Amstel en
en SingelSingelgedempte gedeelte
gracht, heeft
heeft sedert
sedert dien tijd
gracht,
tijd ingrijpende
ingrijpende ververanderingen en verbete
anderingen
verbeteringen
ondergaan, waarvan
waarvan
ri ngen ondergaan,
wij slechts aanstippen
wij
aanstippen de
de verlaging
verlaging van
van de
de Hooge
Hooge
Sluis en
en het
het leggen
leggen van
van een
een brug
brugter
tervervanging
vervanging
in
van
de Pont,
Pont, welke
welke voorheen
voorheen moest
moestvoorzien
voorzien in
van de
Amstelhotel
Hoogesluis te Amsterdam.
Amstelhotel met Hoogesluis
de verbinding
de
Tulpplein en
en de
de
verbinding tusschen
tusschen het
het Tulpplein
.

Weesperzijde.•
Weesperzijde
Met het
het herscheppen
herscheppen van
van de
de omgeving
omgeving in
ineen
eenschoon
schoonstadsgedeelte
stadsgedeeltehield
hieldgelijke
gelijketred
tredhet
hetaanbrengen
aanbrengen
ri chtingen, ten einde
in het hotel
hotel van
van moderne
moderne in
inrichtingen,
einde het
het etablissement
etablissement blijvend
blijvend tetedoen
doenbeantwoorden
beantwoorden aan
aan de
de
van het
kli mmende eischen
klimmende
eischen van
hetgroote
grooteaantal
aantal bezoekers,
bezoekers, hetwelk
hetwelkallengs
allengsdermate
dermate toenam,
toenam,dat
dateene
eenevermeerdering
vermeerdering
van
logeerruimte noodzakelijk
noodzakelijk werd,
waaraan werd
te
van logeerruimte
werd, waaraan
werd te
gemoet gekomen
gekomen door
doorden
den bouw
bouwvan
vaneen
eenvierde
vierdeverdieping.
verdieping.
Het aantal
aantal slaapkamers steeg ddaardoor
comforaa rdoor tot.
tot_145,
i45, alle comfortabel ingericht, electrisch verlicht
verlicht en
en voorzien
voorzien van
van leidingen
leidingen
koud en
envoor
voorwarm
warmwater,
water,aan
aanmarmeren
marmerenwaschtafels
waschtafels
voor koud
app~rtementen geven
verbonden. Een 63-tal
63-tal dier
dier appartementen
appé\rtementen
geven toegang
toegang
verbonden.
privé-badkamers. Iedere
aangesloten aan
aan het
het
tot privé-badkamers.
Iedere kamer
kamer is
is aangesloten
telefoonnet. Beambten
Beambten van
vanhet
hethotel
hotelin
inde
deald
aldaar
gevestigde
aa r gevestigde
zorg. voor
Telefooncentrale dragen zorg.
zorg.
verbinding.
voor de verbinding.
verdiepingen zijn
zijn bereikbaar
bereikbaar door
door middel
middel van
van
Alle verdiepingen
gedreven liliften.
electrisch gedreven
ften.
Een reisbureau
reisbureau ter
ter zijde
zijde van
vande
demajestueuse
maje.stueuse hall
hall
Een
Amstelhotel
AmstelhoteJ (rivierzijde)
(rivierzijde) te
te Amsterdam.
plaatskaarten voor alle spoorspoor-en
enstoomvaartlijnen,
stoomvaartlijnen,
verschaft plaatskaarten
terwijl in
een nevengebouw
nevengebouw een
een PostPost- en
en Telegraafkantoor
terwijl
in een
Telegraafkantoor de
de bbrieven
endepêches
depêchesder
derlogeergasten
logeergasten
ri even en
behandelt.
samengevat, kan
kanmet
metgrond
grondgezegd
gezegdworden,
worden,dat
dathet
hetAmstelhotel
Amstelhotelals
alsbouwwerk
bouwwerkeen
eenverfraaiing
verfraaiing
Kort samengevat,
vandedeomgeving
omgevingenen
z'n inrichting
eerste
plaats
inneemt
onder
etablissementen
is van
datdat
het het
doordoor
z'n inrichting
een een
eerste
plaats
inneemt
onder
de de
etablissementen
op dit
dit gebied.
gebied.
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„KRASNAPOLSKY".
"KRASNAPOLSKY".
Het alom in den
den lande
lande en
endaarbuiten
daarbuiten welbekende
welbekende Hotel-Café-Restaurant
Hotel-Café-Restaurant „Krasnapolsky"
.,Krasnapolsky"
.. Krasnapolsky" in
in de
deWarWarmoesstraattete Amsterdam
Amsterdamontleent
ontleentz'n
z'nnaam
naamaan
aanden
den stichter,
stichter, den
den heer
heer A. W.
moesstraat
W. KRASNAPOLSKY
dateert,
KRASNAPOLSKY en
en dateert,
in den vorm
vorm zooals
zooals wij
wij het nu
nu kennen,
kennen, van
van 1893.
1893.
Het is gegroeid
gegroeid uit het
het „Nieuwe
...,Nieuwe
Nieuwe Poolsche
PoolscheKoffiehuis",
Koffiehuis", een
eenonaanzienlijk
onaanzienlijk pand,
pand, dat
dat in
in 1866
1866 door
door den
den
heer KRASNAPOLSKY
KRASNAPOLSKY werd
geheel verloopen,
verloopen, doch
doch tengevolge
tengevolge van
van de
dezaakkundige
zaakkundige
werd aangekocht.
aangekocht. Het
Het was
was toen geheel
exploitatie
van den nieuwen eigenaar
eigenaar breidde
zich voortdurend
voortdurend uit,
uit, waarmee
waarmee ook
ook de
de vergrooting
vergrooting
exploitatie van
breidde de clientèle zich
hetjaar
jaarvan
vande
eersteWereldtentoonstelling
WereldtentoonstellingteteAmsterdam,
Amsterdam,dedegroote
groote
gelijken
totdat in 1883,
1883, het
deeerste
gelijken tred
tred hield,
hield, totdat
waardoor het etablissement in heel
uitbreiding plaats had, waardoor
heel ons
ons land
land en
enook
ookininden
denvreemde
vreemdezijne
zijnevermaardheid
vermaardheid
werden niet
niet minder
minder dan
dan een
een 4o-tal
40-talperceelen
perceelenaangekocht
aangekocht en
engesloopt
geslooptop
opwelker
welkervrijvrij\'erkreeg.
verkreeg. Tot dat doel werden
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Het Nieuwe
Nieuwe Poolsche
Poolsche Koffiehuis,
Koffiehuis,
waaruit ontstaan
ontstaan isis Hotel-CaféHotel-Caféwaaruit
Restaurant „Krasnapolsky".
Restaurant
.. Krasnapolsky".

ra.gsr. `:anwansr

van het
het Hotel-Café-RestauHotel-Café-RestauWintertuin van
rant „Krasnapolsky"
.."Krasnapolsky"
Krasnapolsky" te Amsterdam.
rant

gekomen terreinen
eengezamenlijke
gezamenlijkeoppervlakte
oppervlakte
terreinen het
het groote
groote hotel-café-restaurantcomplex
hotel-café-restaurantcomplexverrees,
verrees,beslaande
beslaan deeen
gekomen
2.
van niet minder
minder dan
dan 4000
4000 M
M2.
van
hotel bevat
bevat ioo
100logeerkamers
logeerkamers welke
welke alle
alleparketvloeren
parketvloeren hebben,
hebben, salons
salons en
enruime
ruimeconversatie-,
conversatie-,
Het hotel
badkamers. Alle vertrekken
vertrekken zijn
zijn electrisch verlicht
verlicht en
en centraal
centraal verwarmd.
verwarmd. Voorts
Voorts vinden
vindenwe
weerer
ontbijt- en badkamers.
zeer ruime
ruime leeszaal,
leeszaal, waar
waar een
150-tal binnenbinnen- en
en buitenlandsche
buitenlandsche dagdag- en
en weekbladen,
weekbladen, periodieken
periodieken en
en
een zeer
een i50-tal
buitenlandsche adresboeken,
adresboeken, reiswijzers,
reiswijzers, gidsen,
gidsen, almanakken
almanakken enz. ten
ten gerieve
gerievevan
van
tijdschriften. binnen- en
en buitenlandsche
tijdschriften,
Zaal"); den prachtigen
prachtigen Wintertuin,
(z.g . "Witte
.. Witte Zaal");
bezoekers de
de leestafel
leestafel vormen;
vormen; een
eenmooie
mooiegroote
grooteeetzaal
eetzaal(z.g.
(z.g.
de bezoekers
„Witte
Wintertuin,
tevens als
als restaurantrestaurant- en
en concertzaal
concertzaal dienst
dienst doet
doetenendaarachter
daarachtereen
eengroote
grooteserre
serremet
metzomertuin,
zomertuin,terwijl
terwijl
die tevens
beverder een
eendrukbezochte
drukbezochtebiljartzaal
biljartzaal met
met een
een 20
20 biljarts
biljarts en
grootere en
en kleinere
kleinere vergaderzalen
vergaderzalen beverder
en eenige
eenige grootere
schikbaar
schikbz.ar zijn.
zijn.
schikb"ar
personeel, voor
voor deze
deze uitgebreide
uitgebreide inrichting
150-200personen.
personen.
Het personeel,
inrichting noodig,
noodig, telt
telt 150-200
leiding berust
berust sedert
sedert eenige
eenige jaren
jaren bij
bij den
dentegenwoordigen
tegenwoordigen directeur,
directeur, den
den heer
heer JAC.
JAC. TH. STOM.
STOM.
De leiding
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L'EUROPE.
HOTEL DE L'EUROPE.
Wanneer men
de oude
oude geschiedboeken
geschiedboeken van
vanAmsterdam
Amsterdam openslaat,
openslaat, leest
leestmen
menzeer
zeerbelangwekkende
belangwekkende
Wanneer
men de
mededeelingen over
over de plek,
mededeelingen
plek, waarop
waarop thans
thans het
het Hotel de
de l'Europe
l' Europe is gebouwd.
gebouwd.
Van
toen Maximiliaan
Maximiliaan van
van Oostenrijk
Oostenrijk zijn hulp zocht
zocht en
en vond
vond bij
bij de
deinwoners
inwonersvan
vanAmsterdam,
Amsterdam,
Van 1478, toen
1721, toen
toen de
de vrede
vrede tusschen
tusschen den
den Czaar
Czaar aller
aller Russen
Russen en
en den
den Koning
Koningvan
vanZweden
Zwedenwerd
werdgeteekend,
geteekend, isisde
de
tot 1721,
oude
Rondeel" voortdurend
voortdurend een brandpunt
brandpunt geoude vesting
vesting "het
„het Rondeel"
weest van
van groote
groote gebeurtenissen,
gebeurtenissen, totdat
totdat eindelijk
eindelijk met
met het
het
weest
in 1630,
1630,de
de
aanleggen van
de tegenwoordige
tegenwoordige Doelenstraat
Doelenstraat in
aanleggen
van de
vesting
werd
verkocht
en PETER
EGBERTS:Z;OONVINK,
VINK,
oude vesting
werd
verkocht
en PETER
EGBERTSZOON
de laatste
laatste kanonnier,
kanonnier, de vesting
vesting ook
ook moest
moest verlaten.
verlaten.
de
jaren na
na den
denverkoop
verkoopdezer
dezervesting
vestingaan
aande
devroede
vroede
Drie jaren
vaderen van
van Amsterdam,
Amsterdam, werd
werd op
opdezelfde
dezelfde plaats
plaats door
door den
den
vaderen
gemeenteraad
eene eerzame
eerzame familiefamilie-"herberghe"
geopend en
en
gemeenteraad eene
„herberghe" geopend
deze
gebeurtenis vereeuwigd
vereeuwigd door
aanbrengen van
van een
een
deze gebeurtenis
door het
het aanbrengen
inden
denvoorgevel,
voorgevel,waarin
waaringebeiteld
gebeitelddedewoorden
woorden
witten steen
steen in
witten
"het
wordt nu nog
nog in
in het
het RijksRijks„het Oude
Oude Rondeel".
Rondeel". Deze steen wordt
te Amsterdam
Amsterdam bewaard.
bewaard.
museum te
In 1771
1771 werd
werd het
het oude
oude hotel
hotel Rondeel
Rondeel verbouwd;
verbouwd; daarna
daarna
de l'Europe
I'Europe te Amsterdam,
Hott:l de
Hotel
1853; vervolgens
vervolgens nog
nog eens
eensinin1883
1883door
doorden
denwelwelweer in 1853;
weer
gezien van
van het
het Muntplein.
bekenden architect
architect ED.
ED. CUYPERS,
CUYPERS, totdat
1895 door
door den
den
bekenden
totdatin
in 1895
HAMER een
een nieuw
nieuw plan
plan voor
voor een
een meer
meer modern
modern
.
architect W. HAMER
werd ontworpen
ontworpen en uitgevoerd
uitgevoerd 't'twelk
welk nu
nuden
dennaam
naamkreeg
kreegvan
van Hotel
Hotelde
del'Europe.
I'Europe.In
In1910
1910en
en1911
19II
Hotel werd
hotel nogmaals
nogmaals eene
eene aanzienlijke
aanzienlijke uitbreiding
uitbreiding en
en werd
werd het
hetbestaande
bestaande gedeelte
gedeelteinwendig
inwendiggeheel
geheel
onderging het hotel
gemoderniseerd.
gemoderniseerd.
hotel beschikt
beschikt over
over IIlO
kamersmet
met4848badkamers;
badkamers;een
eengroote
groptegeriefelijke
geriefelijkehall;
hall;een
eenintieme
intieme1eesHet hotel
io kamers
leesen schrijftafel; een feestzaal,
feestzaal, ruimte
ruimte biedend
biedendvoor
voorgroote
grootepartijen;
partijen;gezellige
gezelligekleine
kleinezaaltjes
zaaltjesvoor
voorfamiliediners;
familiediners;
een groote
groote eetzaal
eetzaal met uitzicht
uitzicht op
op het
hetMuntplein;
Muntplein;een
eenruim
ruimenenimposant
imposanttrappenhuis.
trappenhuis.Alle
Allekamers
kamershebben
hebben
stroomend
warm water,
water, terwijl
terwijl de
de meeste
meeste
stroomend koud
koud en
en warm
kamers
een
eigen
badkamer
hebben
of
anders
hiermede
kamers
badkamer hebben of anders hiermede
geheele huis
huis isisbrandbrandkunnen worden
worden verbonden.
verbonden. Het geheele
kunnen
vrij
gebouwd
I
en
op
alle
gangen
zijn
brandslangen
aangevrij
alle gangen zijn brandslangen aangetijd van
van nood
nood te
te kunnen
kunnenworden
wordenbediend.
bediend.
bracht om in tijd
bracht
Eene goed
goed werkende
werkende centrale
centrale verwarming
verwarming zorgt
geEene
zorgt gedurende de
de koude
koude winterdagen
winterdagen voor
vooreene
eeneaangename
aangename
durende
temperatuur. Door
Door electrische
electrischecirculatiepompen
circulatiepompen wordt
wordt
temperatuur.
Hotelwasscherij van
de l'Europe
l'Europe te
Hotelwasscherij
van Hotel de
temperatuur over
over alle
alle kamers
kamers gelijkmatig
gelijkmatig verdeeld.
verdeeld.
de temperatuur
Amsterdam.
hotelwasch wordt
wordt geheel
geheel in het
het hotel
hotel behandeld
behandeld in
in
De hotelwasch
de eigen
eigen stoomwasscherij,
stoomwasscherij, welke
welkeaan
aanalle
allemoderne
moderne en
en
de
hygiënische eischen voldoet
voldoet en
en waarvan
waarvan men hiernevens
hiernevens een
een afbeelding
afbeelding ziet.
ziet.
hygiënische
Deze Hotelwasscherij
Hotelwasscherij levert
volle bezetting
bezetting van
van het
het huis,
huis, ongeveer
ongeveer 15o
150personen,
personen,
levert in
in één
één dag bij een volle
alle te wasschen
wasschen goederen
goederen af.
af. De
DeMuldemangel
Muldemangelwordt
wordt door
doorstoom
stoomverwarmd
verwarmd onder
onder een
eendruk
druk van
van 7 atmosalle
De mangel,
mangel,de
decentrifuge
centrifugeen
ende
deschommels
schommelsworden
worden door
door een
een 12
12P.K.
P.K.motor
motorgedreven.
gedreven. De
Devoor
voorde
de
feren. De
feren.
den zeeptrommel
zeeptrommel gekookt.
gekookt. De
Dedroogkasten
droogkasten worden
worden door
door stoom
stoomververWasscherij benoodigde
wordt in den
Wasscherij
benoodigde zeep
zeep wordt
warmd.
De leiding
leiding van
van de
de hotelkeuken
hotel keuken is
is toevertrouwd
toevertrouwd aan een der
der beste
beste chefs
chefs de
decuisine
cuisinevan
vanHolland,
Holland,die
die

7511
75

zijn
sporen op
opculinair
culinairgebied
gebiedin alle
in alle
opzichten
heeft
verdiend.
wijnkeldersbeschikken
beschikkenover
overeen
eenmet
met
zijn sporen
opzichten
heeft
verdiend.
DeDe
wijnkelders
de meeste
meeste zorg
zorg gekozen
gekozen voorraad
voorraad wijnen,
wijnen, waarbij
waarbij zelfs
zelfs de
de meest
meestverwende
verwendewijnproever
wijnproever datgene
datgene kan
kan vinden,
vinden,
hij zoekt.
zoekt.
wat hij
Een groote
groote ingemetselde
ingemetselde Lips'
Lips' safe
safe met
met ioo
100loketten
lokettenstaat
staatter
terbeschikking
beschikkingder
derhotelgasten
hotelgastenom
omvoorvoorwerpen van
van waarde,
waarde, enz. op
op te
te bergen.
bergen.
werpen
De directie
directie streeft
streeft ernaar
ernaar in ieder
ieder opzicht
opzicht haar
haar bezoekers
bezoekers tevreden te
te stellen,
stellen, hierbij
hierbij geholpen
geholpendoor
dooreen
een
van geschoold
geschoold personeel.
personeel.
staf van

"AMERICAN
„AMERICAN HOTEL" TE AMSTERDAM.
Het "American
Hotel" aan
Leidscheplein te
te Amsterdam,
Amsterdam, zeer
zeer gunstig
gunstig gelegen,
gelegen, naast
naast den
den StadsStadsaan het Leidscheplein
„American Hotel"
in de
de onmiddellijke
onmiddellijke omgeving
omgeving van
van RijksRijks- en
enStedelijk
StedelijkMuseum,
Museum,Concertgebouw
Concertgebouwen
Vondelschouwburg en in
en Vondelpark, dateert
de tachtiger
tachtiger jaren.
jaren. Niet
voldoende aan
aan verschillende
verschillende eischen werd
werd het
het spoedig
spoedigweer
weerafgeafgepark,
dateert uit de
Niet voldoende
z'ntegenwoordigen
tegenwoordigenvorm
vorm
naar
ontwerp
bekenden
architect
W. CZN.
KROMHOUT
broken om
om ininz'n
naar
hethet
ontwerp
van van
den den
bekenden
architect
W. CZN.
KROMHOUT
te~worden herbouwd.
herbouwd.
telworden

American Hotel
Hotel te Amsterdam, gezien
American
van het
het Leidsche
Leidsche Plein,
Plein, hoek
hoek MarnixMarnixvan
straat.

American Hotel te Amsterdam,
American
gezien van de Stadhouderskade.
Stadhouderskade.

Het hotel
hotel bevat
bevat 8o
80 kamers
kamers en
en een
een20
20tal
talbadkamers.
badkamers. Op
Opalle
allekamers
kamers vindt
vindtmen
menstroomend
stroomendwarm
warmen
en
koud
water.
Voor
een
personenlift
alsmede
voor
moderne
sanitaire
inrichtingen
is
zorg
gedragen.
koud
een personenlift alsmede voor moderne sanitaire inrichtingen is zorg gedragen.
Gelijkvloers bevinden
tal van
van
Gelijkvloers
bevindenzich
zichhet
hetgroote
grooteCafé-Restaurant
Café-Restaurantenende
de biljartzaal.
biljartzaal.Het
Het gebouw
gebouw bevat tal
grootere
kleinere zalen
zalen voor
voor feestmaaltijden,
feestmaaltijden, recepties,
recepties, vergaderingen
vergaderingen e. a.
a.
grootere en kleinere
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RESTAURANT „TRIANON"
"TRIANON" TE AMSTERDAM.
Het Restaurant
Restaurant "„Trianon"
Trianon" is gevestigd
gevestigd in
inhet
hetpaleis
paleisvan
vandedefa.fa.
HIRscH & Cie aan het Leidscheplein
Leidscheplein
HIRSCH
te Amsterdam,
Amsterdam, dat,
dat, naar
naar het
hetontwerp
ontwerpvan
vanden
denarchitect
architect A.
A.
JACOT
]ACOT gebouwd,
gebouwd, reeds
reeds van
vanverre
verre de
deaandacht
aandacht van
van den
den voorvoorbijganger
z'n enorme
enorme afmetingen
afmetingen in
èn door
door de
de
bijganger trekt
trekt in
èn door
door z'n
schoonheid
proportie der
geheel uit
uit witte
witte zandzandschoonheid van
van lijn
lijn en proportie
der geheel
steen bestaande
bestaande gevels.
gevels.
1/3 gedeelte
"Trianon"
ongeveer 1/3
gedeelte van
van het
het parterre
parterre
„Trianon" omvat ongeveer
1000 M2.
M2.,
van dit
dit gebouw
gebouwen
beslaat een oppervlakte
oppervlakte van
en beslaat
van ruim
ruim i000
M2..
Het
is een
eencomplex
complexvan
van5 aaneengrenzende
5 aaneengrenzende-aaneengrenzende-'zalen,
zalen, ruimte
Het is
400 bezoekers.
bezoekers.
aan meer
meer dan
dan 400
biedend aan
Van
deze 55zalen
zalenzijn
zijneen
eendrietal
drietal n.l.
n.l.het
hetsalon
salonLouis
Louis
Van deze
XVI, het salon Empire
Empire en de
de hall
hallals
alscafé
caféingericht
ingerichtterwijl
terwijlde
de
andere als
als restauratiezalen
restauratiezalen
restauratie
zalen dienst
dienst doen.
doen.
beide andere
"Trianon"
Salon
Empire in
inRestaurant
Restaurant „Trianon"
Salon Empire
De monumentale
monumentale schoorsteen
schoorsteen in
de Empire-zaal
Empire-zaal isis
in de
te Amsterdam
Amsterdam (Leidscheplein).
een
een getrouwe
getrouwe reproductie
reproductie vvan
dien ininhet
hetpaleis
paleisteteComComan dien
pi
ègne, terwijl
piègne,
terwijl de
de prachtig
prachtig uitgevoerde
uitgevoerde lichtkronen,
fraaie meubelen
meubelen en het
het tapijt
tapijt het
het geheel
geheel tot
tot een
een
lichtkronen, de
de fraaie
weelderig interieur vormen.
vormen.
De restauratiezaal
restauratiezaal is,
kleurschakeering dan
empire zaal;
zaal; isis
is, wat
watden
den hoofdtoon
hoofdtoon aangaat,
aangaat, van
van andere
andere kleurschakeering
dan de empire
de toon
toon der
derlaatstgenoemde
laatstgenoemde hoofdzakelijk
hoofdzakelijk rood,
rood, in
in de
deresresde
tauratiezaal
overheerschen warme
warme groene
groene kleuren
kleuren in
in tapijten,
tapijten,
tauratiezaal overheerschen
gordijnen
Het antiek-grijs
antiek-grijs geschilderde
geschilderde
gordijnen en
en wandbespanningen.
wandbespanningen. Het
ameublement,
de eerste
eerste plaats
plaats de
de uit
uitdedehand
handgesneden
gesneden
ameublement,in
in de
fauteuils, past
past bijzonder
bijzonder bij
bij deze
dezeomgeving.
omgeving. In
Inhet
hetmidden
midden
fauteuils,
prijkt een rijk
rijk bewerkt
bewerkt dressoir,
dressoir, van
van zeldzaam
zeldzaam mooien
mooien vorm,
vorm,
prijkt
terwijl de
de verlichting
verlichting uit drie
drie kristallen
kristallen kronen
kronen bestaat,
bestaat,
terwijl
waarvan
in de
de „salle
"salle de
"salIe
de l'oeil
l'oeil de
de
waarvanhet
hetorigineel
origineeltete vinden
vinden is in
te,Versailles.
boeuf" in het
het Paleis
Paleis te
te·
Versailles.
boeuf"
Ook de
de overige
overige vertrekken
vertrekken voldoen
voldoen aan
aan alle
alle eischen
eischen
Ook
van distinctie
distinctieen
encomfort.
comfort.Keuken
Keukenen
enkelder
kelder leveren
leveren het
hetbeste
beste
wat
te verkrijgen'
verkr,ijgen' is.
is. Het
Hetspreekt
spreektwel
welvan
vanzelf,
zelf,dat
datTrianon
Trianon
wat te
XVI in
in het
hetRestaurant
Restaurant
Lows XVI
Zaal LOUIS
voorzien
is van
vanelectrische
electrischeverlichting,
verlichting,centrale
centraleverwarming,
verwarming,
voorzien is
(Leidscheplein). centrale
Amsterdam (Leidscheplein).
Trianon te Amsterdam
stofzuiginrichting, warmwaterleiding,
warmwaterleiding, electrische
electrische
centrale stofzuiginrichting,
ventilatieinrichting, kortom
comfort, welke
welke met bebeventilatieinrichting,
kortomvan
van alle
alle comfort,
hulp der
der moderne
moderne techniek
techniek kan
kan worden
worden verkregen
hulp
verkregen.••
.

„CENT RA L", LANGE
GRAND HOTEL "CENTRAL",
LANGE POTEN,
POTEN, 'S-GRAVENHAGE.
·S-GRAVENHAGE.
Het
oude Hotel
Hotel "Central"
afgebroken in 1911,
19u,. Het:
19u"
Het,'nieuwe
Het.·nieuwe
Hotel „Central"
"Central" werd geHet oude
„ Central" werd afgebroken
nieuwe Grand Hotel
April 1913
1913 en
en ontplooide
ontplooide zich
zichals
alseen
eensuccesvolle
succesvolleonderneming.
onderneming.
opend in April
opend
durf van
van de
de Directie
Directieder
derN.V.
N.V.Zuid-Hollandsche
Zuid-HollandscheBierbrouwerij,
Bierbrouwerij, om
ominineen
eenstad
stadals
als's'sGravenGravenDe durf
hage
hotel van
van zóó
zóó grooten
grooten omvang
omvang te
te bouwen,
bouwen, werd
werd ten spijt
spijt van
van vele
vele pessimistische
pessimistische voorspellingen,
voorspellingen,
hage een hotel
succes bekroond.
bekroond.
met succes
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De
gemeenschap met
etages van
van het
het groote
groote gebouw
gebouw wordt
wordt onderhouden
onderhouden door
door een volgens
volgens de
de
De gemeenschap
met alle
alle etages
lichtmeest
meest moderne
moderne eischen
eischen van
van veiligheid
veiligheidingerichte
ingerichtelift.
lift. De
De corridors
corridors zijn
zijn alle
alle breed
breed met
met veel
veel luchtlucht- en lichttoevoer.
toevoer.
In
de logeerkamers
logeerkamers (ten getale
110
200 bedden)
middel van
van dubbele
dubbele
In de
getale van
van IlO
i io met Zoo
bedden) is de rust verzekerd
verzekerd door
door middel
vensters
de gangen.
gangen. Plafonds,
Plafonds, zijwanden
zijwanden en
en vloeren
vloeren zijn
zijn geluidgeluidvensters aan
aan de
de straatzijde
straatzijdeen
en dubbele
dubbele deuren
deuren in
in de
werend
meubelen in
in de
de slaapkamers
slaapkamers zijn
zijn van
van Sappelli-mahoniehout;
Sappelli-mahoniehout;de
dematrassen
matrassen
werend gemaakt.
gemaakt. De
De ledikanten e.a. meubelen
paarde haar, de
vindt in
inde
dekamers
kamerseen
eenschrijftafel,
schrijftafel,kaptafel,
kaptafel,chaise
chaise
zijn
zijn gevuld
gevuld met paardehaar,
de kussens
kussens met veeren; men vindt
longue, ruime
longue,
ruime spiegelkasten.
spiegelkasten. Alle
Alle kamers
kamers zijn
zijn voorzien
voorzien van
van warm
warm
en koud
van privé-bad
privé-baden
en toilet.
toilet. Het elecen
koud water;
water; een
een veertigtal
veertigtal van·
van
electrisch licht
licht isiskwistig
bovendedespiegelkasten
trisch
kwistigenendoelmatig
doelmatigboven
spiegelkasten en
en
boven de
boven
de waschtafel
aangebracht, 33 lichtpunten in het midden van
waschtafel aangebracht,
het plafond.
het
De verwarming
De
verwarming is
is zoodanig
zoodaniggeconstrueerd,
geconstrueerd,dat
datde
de gasten
gasten op
op
de slaapkamers
de
slaapkamers de
de warmte
warmte naar
naarverkiezing
verkiezing zelf
zelfkunnen
kunnen regelen.
regelen.
Ook de
de zalen en
Ook
en salons
salons voor
vooralgemeen
algemeenverkeer
verkeer worden
worden op
op de
de meest
meest
doelmatige wijze
doelmatige
wijze verwarmd
verwarmd en
en geventileerd.
geventileerd.
Het gebouw
Het
gebouw heeft
heeft een front
front van
van 4o
40 Meter.
Meter. Het
Hetterras
terras bebevindt zich aan
vindt
aan de
de voorzijde
voorzijde en
en isiszoodanig
zoodaniggebouwd,
gebouwd,dat
datmen
menbij
bij
iedere weersgesteldheid
"va etetvient"
vient"in
inde
dePoten
Potenkan
kangadegade- Keuken in het
iedere
weersgesteldheid het
het „va
Grand Hotel „Central"
,.Central"
"Centrai"
het Grand
Lange Poten, 's-Gravenhage.
slaan. Het
slaan.
Het kan
kan ininden
denwinter
winterdoor
doormiddel
middelvan
vanramen,
ramen,waarvan
waarvan
zijn, afgesloten
van de
sommige 7 M. breed
breed zijn,
afgesloten worden
worden van
debuitenlucht,
buitenlucht,
waardoor het
het in een
waardoor
een winterserre
winterserre wordt
wordtherschapen.
herschapen.
Het restaurant,
restaurant, met
met uitzicht
uitzicht op
op de
de Poten,
Poten, biedt
biedtplaats
plaats voor
voor 25o
250 personen.
personen. Het
Het isisgeheel
geheeliningrisperle
grisperle
en
oud goud
gouduitgevoerd
uitgevoerdenenmaakt
maakteen
eenintiemen
intiemenindruk.
indruk.Langs
Langsdedewanden
wandenbevinden
bevindenzich
zicheen
eenaantal
aantal z.g.
en oud
familie-boxes.
hotel bevat
bevat een
een zeer
zeer luxueus
luxueus ingerichte
ingerichte tearoom,
tearoom, terwijl
terwijl de
de groote
groote keukens,
keukens, die
die met
met de
de meest
meest
Het hotel

,.Central",
Staf van
van personeel,
personeel, verbonden
verbonden aan
aan het
hetGrand
GrandHotel
Hotel „Central
"Centrai",
Lange Poten,
Poten,'s-Gravenhage.
's-Gravenhage.
Staf
", Lange
denkbare
zorg vo;,r
voor
op zich zelf
zelf vormen.
vormen. De
vo:>r hygiëne zijn
zijn ingericht,
ingericht, een
een bezienswaardigheid
bezienswaardigheid op
Degasten
gastenworden
worden
denkbare zorg
in
iI1 de
degelegenheid
gelegenheidgesteld
gestelddeze
dezebelangrijke
belangrijke
belangrijkeafdeeling
afdeelingvan
vanhet
hetetablissement
etablissementtetebezichtigen.
bezichtigen.
in
Het spreekt
spreekt van
van zelf,
wijnkelders,die
zelf, dat
datook
ookdedewijnkelders,
diemet
metvakkundige
vakkundigevoorlichting
voorlichting zijn
zijngebouwd,
gebouwd,met
metzorg
zorg
Het
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uitgekozen
wijnen bevatten
bevatten en
endat
datininditditupup
date
hotel
automatischeventilatie-,
ventilatie-,vacuumstofzuigvacuumstofzuig- en
en
uitgekozen wijnen
to to
date
hotel
automatische
automatische wek-inrichtingen,
automatische
wek-inrichtingen, lichtsignalen
lichtsignalen voor
voor bediening
bediening enz.
enz.
niet ontbreken.
ontbreken.
Het geheele
Het
geheele bebouwde
bebouwde oppervlak
oppervlak bedraagt
bedraagt 1600
1600 M
M2.,
2., de
diepte van
is 38 M. Het
diepte
van het
het gebouw
gebouw is
Hetrestaurant
restaurant is 24 bij
bij 13
13 M.
M.
groot. De
De keuken,
16 bij
bij 14 M., bij
groot.
keuken, 16
bij een
een hoogte
hoogte van
van 33 M.,
M., bevat
bevat
een fornuis
van 7 M.
een
fornuis van
M. lengte.
lengte.
Om
debelangrijkheid
belangrijkheid van
vanhet
hetbedrijf
bedrijfals
alswerkgever
werkgever te
te
Om de
doen
uitkomen, plaatsen
plaatsen wij
wij in
indit
ditgedenkboek,
gedenkboek, waaraan
waaraan mede
mede
doen uitkomen,
omden
denvooruitgang
vooruitgang der
het
streven ten
ten grondslag
grondslag ligt,
ligt,om
der ververhet streven
schillende bedrijven
in ons
ons -,;aderland
\,aderland
naar voren
voren te
te brengen,
brengen,
schillende
bedrijven in
vaderland naar
een
reproductie van
foto met
methet
hetaantal
aantalwerknemers(sters),
werknemers(sters),
een reproductie
van een foto
"Centrai"
hetwelk in het Grand Hotel „Central"
.. Central" emplooy
emplooy vindt.
Eetzaal in
.."Centrai"
Centrai"
het Grand
Grand Hotel
Hotel „Central"
in het
te 's-Gravenhage.
's-Grave nhage .

CAFÉ-RESTAURANT
.,'T
HOOFD",
ROTTERDAM.
,:T GOUDEN HOOFD
CAFE - RESTAURANT „'T
", ROTTERDAM.
In de jaren
jaren nà
Rotterdam, naast
naast de
de bestaande
bestaande goede
goede en
en ten
ten deele
deelezeer
zeergroote
grooteCaféCaféna den oorlog zijn te Rotterdam,
restaurants,
zeer modern
modern ingerichte
ingerichte etablissementen
etablissementen van
van dien
dienaard
aardverrezen,
verrezen,die
dieeene
eenevergelijking
vergelijking
restaurants, eenige
eenige zeer
met de
met
de ininandere
anderegroote
groote steden
steden van
van ons
ons land
land bebestaande inrichtingen kunnen
kunnen doorstaan.
doorstaan. Onder deze is
is
het "Gouden
..„Gouden
Gouden Hoofd",
Hoofd", aan
de Zeevischmarkt
Zeevischmarkt aldaar,
aldaar,
aan de
(eigenaar
de heer
RDENBERG)een
J. HA
HARDENBERG)
(eigenaar de
heer J. J.
eender
dereerste.
eerste.

Dit eerste
eerste klas
klasCafé-restaurant,
Café-restaurant,gebouwd
gebouwdnaar
naarontwerpen
ontwerpenvan
vandedearchitecten
architecten
KLAPHAAK te RotterRotterDit
L. L.
KLAPHAAK
BERN. BUURMAN
BUURMAN te teLeiden,
324M
M2.
welk terrein
terrein vrij
vrij kwam
kwam door
door het
het
en BERN.
dam en
Leiden,heeft
heeft een
een grondoppervlak van 324
2 . welk
werd in
inruim
enop
sloopen van
van 55 panden.
panden. Het
Het nieuwe
nieuwe gebouw
gebouwwerd
ruiméén
éénjaar
jaaropgeleverd
opgeleverden
op2020Juli
Juli1921
1921geopend.
geopend.
sloopen
gevels zijn
zijnopgetrokken
opgetrokken in
inonzen
onzenprachtigen,
prachtigen,kleurrijken
kleurrijken handvorm-Rijnsteen
handvorm-Rijnsteen met
zeerspaarspaarDe gevels
met zeer
gebruik van Beiersch
Beiersch graniet,
graniet, ten einde
einde de
de baksteen
baksteen zoo
zooveel
mogelijktetedoen
doendomineeren.
domineeren.
zaam gebruik
veelmogelijk
zaam
begane grond
grond wordt
wordt geheel
geheel ingenomen
ingenomen door
door de
decafé-zalen
café-zalenmet
mettoiletten,
toiletten,telefooncel,
telefooncel,bijkeuken
bijkeuken
De begane
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en buffet,
buffet, door
doorelectrische
electrischelifts
liftsrechtstreeks
rechtstreeksverbonden
verbonden met
metde
dekeuken.
keuken.Voorts
Voorts vindt
vindt men
men aan
aan de
de HangHangzijde de portiersloge
portiersloge met vestibule,
vestibule, een
een royaal
royaal trappenhuis
trappenhuis en
en een
eenelectrische
electrischepersonenlift
personenlift naar
naar alle
alleververzijde
diepingen.
café-zaal isistot
totdeurshoogte
deurshoogtemet
meteikenhout,
eikenhout,afgewisseld
afgewisseld
door
coromandelversieringen,betimmerd.
betimmerd.
De café-zaal
door
coromandelversieringen,
Muren en plafonds
plafonds zijn eenvoudig
eenvoudig gedecoreerd
gedecoreerd in de
de kleuren,
kleuren, die
die men
men weer
weer terug
terugvindt
vindtininhet
hetloodglas,
loodglas,dede
gordijnen e.a. De
De achterste
achterste zaalhelft
zaalhelft isisboxgewijze
boxgewijzeals
alscafé-restaurant
café-restaurantbehandeld;
behandeld;vandaar
vandaardat
datmen
menachter
achter
gordijnen
vóór rietmeubelen
rietmeubelen aantreft.
aantreft. Langs
Langs alle
alle zijden
zijden isisop
opdedemeest
meestnatuurlijke
natuurlijkewijze
wijzevoorzien
voorzienininhet
hetbebeeiken-, vóór
langrijke
ventilatievraagstuk, terwijl
terwijl voor
voor het
het koude
koudejaargetijde
jaargetijde een
eenwarmwaterinrichting
warmwaterinrichting door
door het
hetgeheele
geheele
langrijke ventilatievraagstuk,
gebouw is aangebracht,
aangebracht, welke
aan het oog
oog isis onttrokken.
onttrokken. Zoowel
Zoowel voor
voor het
hetbedrijf
bedrijfals
alsvoor
voorde
detoilets
toilets
gebouw
welke geheel
geheel aan
staat
een warmwaterleiding
warmwaterleiding ten
ten dienste.
dienste.
staat een
gebouw bevindt
bevindt zich
zicheen
eenwaterdichte
waterdichtekelder,
kelder,waarin
waarin men
menruimten
ruimtenvindt
vindtvoor
voorwijn-,
wijn-,
Onder het geheele gebouw
provisiekelders, garde-manger,
garde-manger, keuken,
drie bovenverdiepingen
bovenverdiepingen zijn
zijn ininbier-, provisiekelders,
keuken, verwarming-centrale
verwarming-centraleenz.
enz. De drie
gericht
voor kantoren.
kantoren.
gericht voor

HOTEL „DE
"DE NIEUWE
NIEUWE DOELEN",
DOELEN", LEEUWARDEN.
LEEUWARDEN.
HOTEL
"De
Doelen", te Leeuwarden
Leeuwarden is sedert
sedert 1831
1831 bekend
bekend als
als eersterangs
eersterangs hotel
hotel in
in Friesland's
Friesland's hoofdhoofd„De Nieuwe Doelen",
stad. In
In de
de vroegere
vroegere geschiedenis
geschiedenis der
der stad
stad komt
komt het
het voor
voor als
als
de adellijke
adellijke stins
stinsgenaamd
genaamd "Minnema-Huis".
laatste der
der
de
„Minnema-Huis". De laatste
heeren
heeren van
van MINNEMA
MINNEMA overleed
overleed in 1753,
1753, waarna
waarna het
het overging
overging
het bewoonde
bewoonde tot 1831.
1831. In
In dat
dat
aan
familie van
van SMINIA, die het
aan de familie
jaar werd het
het huis
huisverkocht
verkochtaan
aan den
den heer
heer BEUGELAAR, die het
jaar
als hotel
hotel inrichtte.
inrichtte. Sedert
Sedert een
een25-tal
25-taljaren
jarenisishet
heteigendom
eigendom
als
H. HOVEN, die
het nog
nog steeds
steeds met
metsucces
succes
van
den heer
heer H.
van den
die het
exploiteert en
en het
hetsteeds
steedsqua
qua
inrichtingaan
aandedeeischeneischen-des
exploiteert
inrichting
des
heeft doen
doenbeantwoorden.
beantwoorden.
tijds heeft
Het hotel
hotelbevat
bevat4o40kamers
kamersen
ensalons.
salons.Alle
Allekamers
kamers zijn
zijn ingeingezijworden
wordenelectrisch
electrisch
richt volgens
volgens de
demeest
meestmoderne
moderneeischen:
eischen:zij
verlicht
en zijn
zijnvoorzien
voorzienvan
vancentrale
centraleverwarming;
verwarming;meerdere
meerdere
verlicht en
appartementen
beschikken
over
badkamer
en
toilet;
nagenoeg
appartementen beschikken
badkamer
toilet; nagenoeg
Hotel „De
"De Nieuwe DoeEetzaal in het Hotel
te Leeuwaroen.
len" te
Leeuwarden.
alle kamers
kamers hebben waschtafels
waschtafels met
met stroomend
stroomend water.
water.
alle
1 790
fraaie betimmering
betimmering van
van de
de eetzaal,
eetzaal, die
die in
in 1790
De fraaie
werd
uitgevoerd,
is
intact
gebleven
en
verleent
aan
het
etablissement
eendoren.zk
door een .zekeren DI]KSTRA
werd
uitgevoerd,
is
intact
gebleven
en
verleent
aan
het
etablissement
een
DIJKSTRA
stempel van
van voornaamheid.
voornaamheid.

ZANDVOORT BADPLAATS WERD.
WERD.
HOE ZANDVOORT
In het
hetjaar
jaar1825
1825vereenigde
vereenigdezich
zicheen
eenvijftal
vijftalheeren
heeren 1)
Haarlem
te Zandvoort
Zandvoort een etablisseetablisse1 ) uit H
aa rlem e.o. om te
I)
Jhr.W.
W.PH.
PH. BARNAART, lid
lid van
van Gedeputeerde Staten van
van Noord
Noord-Holland;
J. VAN
VAN
I) Jhr.
-Holland; Mr.
Mr. D. J.
LENNEP,
van de
deStaten
Statenvan
vanHolland
Hollandenenprofessor
professor aan het Athenaeum
Athenaeum te Amsterdam;
VAN
LENNEP, lid van
Am s terdam; Mr. P. VAN
LENNEP, lid der
der Staten
Staten van
van Holland;
Holland; W.
W. VAN
VAN DER
DER VLUGT,
VLUGT, bankier en Mr. JAC. ENSCHEDE, lid van den
den
Haarlem.
Raad van Haarlem.
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ment voor
zeebaden op
te richten
richten en
enden
denmullen
mullenzandweg
zandwegaan
aanden
denHeerenweg
Heerenwegonder
onderHeemstede
Heemstedenaar
naarhet
het
voor zeebaden
op te
genoemde dorp
dorp te doen
genoemde
doen bestraten.
bestraten.
J
Maart 1826,
1826, No. 99,
Bij
van 29
99, werd
werd goedkeuring
goedkeuring verleend
verleend aan
aan het „Plan
"Plan eener
eener negotiatie,
negotiatie,
Bij K.B.
K.B. van
29 Maart
r 50.000", tot
tot het
het vinden
vinden van
groot fI 150.000",
van
de kosten
de
kosten voor
voor een
een en
en ander.
ander. De
De
Koning teekende
teekendezelf
zelf in
in voor
Koning
voor io
10
1000.
aandeelen van
aandeelen
van ff 1000.
De Staten
Staten van
van Holland
Holland en
en de
de
stad Haarlem
Haarlem verstrekten
verstrekten subsidies.
subsidies.
De straatweg
straatweg werd
werd aangelegd
aangelegd
en de
de bermen
bermenbeplant,
beplant, terwijl
terwijl ook
ook
het Badhuis
het
Badhuis (later
(later genoemd
genoemd „Het
"Het
Groote Badhuis")
Groote
Badhuis") werd
werd gebouwd.
gebouwd.
het onderhoud
Voor de betaling
betaling van het
onderhoud
Het Oude
Badhuis te Zandvoort.
Oude Badhuis
weg enz.
enz. werden
werden twee
twee tollen
tollen
van den weg
opgericht.
opge
ri cht.
De onderneming
onderneming had
had spoedig met
moeilijkheden te
kampen, mede
mede ten gevolge
gevolge van
van den
den Belgischen
Belgischen
met moeilijkheden
te kampen,
opstand
De rentebetaling
rentebetaling hield
hield spoedig
spoedig op
op en
en de
deaflossing
aflossing bij
bij uitloting
uitlotinggeschiedde
geschiedde zeer
zeerongeregeld.
ongeregeld.
opstand in 1830. De
De financieele
financieele uitkomsten
uitkomsten van
exploitatie van
Logement en
en van
van de
dezeebaden
zeebaden zijn
zijn nimmer
nimmer
van de
de exploitatie
van het Logement
Nieuw geld
schitterend
geweest. Nieuw
geld kon
kon niet
nietinindedezaak
zaakworden
wordengestoken
gestokenwegens
wegensden
deneigenaardigen
eigenaardigenvorm
vormder
der
schitterend geweest.
negotiatie,
onderhoud van
weg meer
meer kostte
kostte dan
dan de
de tollen
tollenopbrachten.
opbrachten.
negotiatie, terwijl
terwijl het
het onderhoud
van den weg
te Amsterdam,
Amsterdam, een geschikt
MILLER, makelaar
1897 door
den heer
heer J.
F. F.
makelaar te
Toen dan
dan ook
door den
J. F.
F. MÜLLER,
geschikt bod
bod
ook in 1897
J. J.
Badhuis c.a., werd
den
werd
gedaan voor
voor het Badhuis
werd tot den
werd gedaan
verkoop
konden de nog niet
niet uitgelote
uitgelote
verkoop besloten
besloten en konden
aandeelen
afgelost.
aandeelen worden afgelost.
Sedert den aanleg
aanleg van spoorspoor- en
en tramweg
tramweg
heeft Zandvoort
Zandvoort als
als Noordzee-badplaats
Noordzee-badplaats een
een
heeft
groote vlucht
genomen. Menigeen
Menigeen denkt
denkt niet
niet
groote
vlucht genomen.
meer aan
aan de
de mannen,
malUlen, die
die.in
1825 den
den eersten
eersten
-i n 1825
meer
hervormingvan
stoot hebben
hebben gegeven
gegeven tot
totde
dehervorming
van een
een
arm
visschersdorp in
een oord,
oord, waar
waar men
men van
van
arm visschersdorp
in een
lucht kan
kan genieten,
genieten, en
en dat
datthans
thans dermate
dermate
zee en lucht
datt het zeer
dat
zeer eigenaardig
eigenaardig aandoet,
aandoet, een
een
bekend is, da
bekend
"Groot Badhuis"
Badhuis" te
geheel gegeHotel „Groot
Hotel
te Zandvoort,
Zandvoort, geheel
moderniseerd en
voorzien van
van installaties
installaties met
met
moderniseerd
en voorzien
reclameprentje uit
uit de
deeerste
eerstejaren
jaren der
der badbadoud reclameprentje
stroomend
warm en koud
koud water,
water,privé-baden
privé-baden en
en
stroomend warm
plaats te beschouwen,
versierd met de hierboven
hierboven
plaats
beschouwen, versierd
toilettes, ruime
hall, conversatiezalen,
conversatiezalen, leesen
toilettes,
ruime hall,
lees- en
gereproduceerde
waaronder in het
het
gereproduceerde afbeelding,
afbeelding, waaronder
schrijfzaal,
concertzaal met
bodega, terrassen
terrassen enz.
enz.
schrijfzaal, concertzaal
met bodega,
Nederlandsch, Fransch en Duitsch
Nederlandseh,
Duitsch te
te lezen stond:
stond:
"Dit
établissement beveelt
aan door
door de
de
„Dit établissement
beveelt zich
zich aan
an Bloemendaal
schoone omstreken
omstreken vvan
Bloemendaal en Heemstede.
Heemstede. De
DeBaden
Badenzijn
zijnhoogst
hoogstgemakkelijk
gemakkelijk inge
zeeingericht;
het zeeri cht; het
sterk, ddaar
is voornamelijk
voornamelijk daar
daar ter
ter plaatse
plaatse bijzonder
bijzonder sterk,
Zandvoort zeer
monden der
derrivieren
rivieren
water is
aa r Zandvoort
zeer ver
ver van de monden
Logement vereenigt
zindelijkheid; ook
zijn de
de prijzen
prijzen in
inhetzelve
hetzelve
af gelegen
gelegen is.
is. Het Logement
vereenigt goede
goede bediening
bediening met zindelijkheid;
ook zijn
en rijkelijk
onder het
Totnadere
nadereininlichtingen
verminderd en
rijkelijk onder
hetbepaalde
bepaaldeininandere
anderediergelijke
diergelijkeinrigtingen.
inrigtingen.Tot
veel verminderd
li chtingen
H.H.H.Commissa
Commissarissen
van het
het Zeebad
Zeebad Etablissement
Etablissement te
te
vervoege men
zich met
met brieven
brieven franco
franco aan
aan de
de H.
vervoege
men zich
ri ssen van
Zandvoort
bij Haarlem,
Haarlem, Koningrijk
Koningrijk der
Nederlanden."
Zandvoort bij
der Nederlanden."
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HOTEL
"HET BOSCH
BOSCH VAN
VAN BREDIUS",
BREDIUS", TE
TENAARDEN—BUSSUM.
NAARDEN-BUSSUM.
HOTEL „HET
Op
den naam
naam
Op korten
korten afstand
afstandvan
van de
de vestingwallen
vestingwallen van
van Naarden
Naarden strekt
strektzich
zich het
het schoone
schoone oord
oord uit, dat den
Oud-Bussem draagt.
Oud-Bussem
vroegere eigenaren
toen onverdeelde,
onverdeelde, landgoed,
landgoed, staat
staat het
het algealgedraagt. Naar
Naar een
een der
der vroegere
eigenaren van
van het,
het, toen
meen bekend
als het "Bosch
meen
bekend als
Bosch van Bredius".
Bredius". Dank
aanzienlijke vlucht,
nam, zou
zou ook
ook
..„Bosch
Dank zij
zij de
de aanzienlijke
vlucht, welke
welke het
het Gooi nam,
.."Oud-Bussem"
Oud-Bussem" een
een groote
groote verandering
verandering ondergaan;
ondergaan; maar
maar bij
bij
„Oud-Bussem"
bleefzijn
zijn
ongereptbewaard.
bewaard.Daarvan
Daarvan
dat
al bleef
natuurschoonongerept
dat al
natuurschoon
getuigt
hoofdlaan
het bosch,
welke in ongedadelijk de
de hoofdlaan
hoofd
laan van
van het
bosch, welke
getuigt al dadelijk
schonden
prijkt en
en een
eenaangenamen
aangenamen indruk
indruk op
de
op de
schonden schoonheid prijkt
bezoekers
bezoekers maakt.
..Het
Aan
deze allée
allée werd
werd in
in het
het jaar
jaar 1910
het Hotel
"Het
Aan deze
iglo het
Hotel „Het
Bosch
Bredius" gesticht, hetwelk aanstonds in een behoefte
behoefte
Bosch van Bredius"
bleek
voorzien; immers
immers reeds
reeds vijf
vijfjaar
jaarlater
latermoest
moestworden
worden
bleek te voorzien;
terwijl ererinin1919
1919andermaal
andermaal een
een
overgegaan
tot vergrooting
vergrooting terwijl
overgeg aa n tot
aanzienlijke
uitbreiding
aan
moest
worden
gegeven.
Zooals
aanzienlijke uitbreiding aan
worden
Zooals het
er thans
staat,
de
omgeving
terwijl
wederis
het
een
sieraad
van
thans staat,
terwijl wederde
omgeving
een
eigenaardig
stempel
drukt
op
het, in
keerig
in
keerig
omgeving een eigenaardig
drukt
Frontaanzicht van
van Hotel „Het
Bosch van
Frontaanzicht
.. Het . Bosch
van stijl
stijlopgetrokken
opgetrokk~n gebouw.
gebouw.
Bredius" te
Bredius"
te Naarden—Bussum.
Naarden-Bussum.
up totodate
date le
die van
De inrichting
inrichting is
van een
een up
Ie rangs hotel,
is die
de
voorzien
alle moderne
moderne comfort
comfort en
en voldoende
voldoende aan
aan de
voorzien dus
dus van alle
eischen der
der hygiëne.
hygiëne. Het
Hetbeschikt
beschiktover
overeen
een5o50taltalkamers,
kamers,met
met7575
bedden,
waarvaneen
eengroot
groot
meest strenge eischen
bedden,
waarvan
met koud
koudenenwarm
warmstroomend
stroomendwater
waterenenvoorzien
voorzienvan
van
privé-badkamers,electrisch
electrischlicht
lichtenencentrale
centrale
aantal
aantal met
privé-badkamers,
verwarming;
verder over salons,
salons, conversatieconversatie-en
eneetzalen,
eetzalen,overdekte
overdektewarande,
warande,groote
grooteterrassen,
terrassen,auto-garage,
auto-garage.
auto-garage,
verwarming; verder
biljartzaal
tennisbanen.
biljartZ3;l1 en tennisbanen.
biljartzaal
- zeker
ietszeldzaams
zeldzaamsin
ineen
een zomerverblijfplaats
zomerverblijfplaats—
Wat de onmiddellijke
onmiddellijkeomgeving
omgevingaangaat
aangaatkan
kanmen
menerer—
zekeriets
genieten van
vande
de schoonheid
schoonheid van
van weide
genieten
weide en
en
heide,
vanbosch
boschen
en zee!
zee! Van
Van den
den op het
heide, van
het
gebouw
aangebrachten uitkijktoren
uitkijktoren kan
kan men
men
gebouwaangebrachten
genieten
genieten van
van het
vergezicht, waarhet prachtig
prachtigvergezicht,
waarbij men
duidelijk de
de op
men duidelijk
opdedeZuiderzee
Zuiderzeevarenvarende
schepen onderscheidt
onderscheidt en het
het fort
fort PamPamde schepen
pus ziet. Het in
in de
de nabijheid
nabijheid gelegen
gelegenkarakkarakteristieke
teristieke visschersdorp
visschersdorp Huizen
Huizenbiedt
biedtaan
aan de
de
gasten de
de gelegenheid
gelegenheid tot
tothet
hetmaken
makenvan
van een
een
Groote eetzaal van
van Hotel
Hotel „Het
.. Het Bosch
Bosch van
van
Groote
Naarden-Bussum.
uitstapje
uitstapje daarheen
daarheen om de
typischekleederkleederdetypische
Bredius" te Naarden—Bussum.
dracht der Huizers van
aanschouwen,
van nabij
nabij te
te aanschouwen,
terwijl ook
aandede
dorpen
ook een
eenbezoek
bezoekaan
Laren
Blaricum,om
omhun
hun
natuurschoondoor
dooreen
een
grootaantal
aantal
terwijl
dorpen
Laren
enen
Blaricum,
natuurschoon
groot
schilders bewoond en
en gezocht,
gezocht, tot
totdedealleszins
alleszinsaanbevelenswaardige
aanbevelenswaardige uitstapjes
uitstapjes in
in de
deomgeving
omgevingmag
magworden
worden
gerekend.
gerekend.
alles, gevoegd
gevoegd bij
bij de
devoortreffelijke
voortreffelijke keuken
keuken en de
de vakkundige
vakkundige leiding van
van het
het geheel,
geheel, heeft
heeit het
het
Dit alles,
.."Het
HetBosch
Boschvan
vanBredius"
Bredius"teteNaarden,
Naarden,in
inden
denkorten
kortentijd
tijdvan
vanz'n
z'nbestaan,
bestaan,reeds
reedstot
toteen
eender
dermeest
meestgezochte
gezochte
hotel „Het
buitenhotels gemaakt.
gemaakt.
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HOOFDSTUK XI.
~N TLIINBOLIW,
TUINBOUW, VEETEELT EN VISSCHERIJ.
VISSCHERIJ.
LAND- EN

EEN KWARTEEUW
KWARTEEUW AKKERBOUW
AKKERBOUW 18
I898-I923
98-1 923
DOOR
DOORPROFESSOR J.J.ELEMA,
PROFESSOR
ELEMA,
Rijkslandbouwconsulent en
enBuitengewoon
BuitengewoonHoogleeraar
Hoogleeraaraan
aan
de Landbouw
Hoogeschool.
Rijkslandbouwconsulent
de Landbouw
Hoogeschool.

N
N

bangencrisistijd
crisistijdder
der
tachtiger
jarenkon
kondedelandbouw
landbouwopophet
heteind
eindder
dervorige
vorige
aaden
den bangen
tachtiger
jaren
vertrouwendedetoekomst
toekomsttegemoet
tegemoetzien.
zien.Voorgelicht
Voorgelichtdoor
door
weer met
methoop
hoopenen
eeuw weer
vertrouwen
voorstellen eener
eenerStaatscommissie
Staatscommissie had
had de
deRegeering
Regeering met
met succes
succes geholpen
geholpen het
het
de voorstellen
landbouwbedrijf
te
moderniseeren
en
in
staat
te
stellen
de
concurrentie
op
de
wereldmarkt
landbouwbedrijf te moderniseeren in staat te stellen de concurrentie op de wereldmarkt
hoofd te
te kunnen
kunnen bieden.
bieden.Meer
Meeren
enmeer
meerkreeg
kreegde
delandbouw
landbouwzelfvertrouwen
zelfvertrouweninineigen
eigenkracht,
kracht,
het hoofd
eerste voorwaarde
voorwaarde voor het overwinnen
overwinnen in
in den
denstrijd.
strijd.
de eerste
kort na,
na, door
door welke
welke middelen
middelenhet
hetgelukte
gelukteden
denlandbouw
landbouwuit
uitzijn
zijnbenarden
benarden
Gaan we in 't't kort
Landbouwtoestand
op
te
heffen,
dan
mag
zeker
in
de
eerste
plaats
genoemd
worden
het
Landbouwtoestand op te heffen, dan mag zeker de eerste plaats genoemd worden het
den landbouwer
landbouwerde
denoodige
noodigekennis
kennisbij
bijtetebrengen,
brengen,de
detechniek
techniekvan
vanhet
het
onderwijs. Zijn taak was, den
onderwijs.
kunnen verbeteren.
verbeteren. Verouderde
Verouderde methoden
methoden moesten
moesten worden
worden verlaten,
verlaten, de
devindingen
vindingen
bedrijf te kunnen
landbouwwetenschap moesten
het niet
nietalleen
alleennoodig
noodiguituitder landbouwwetenschap
moesten worden toegepast. Daartoe was het
breiding
te
geven
aan
het
aantal
landbouwscholen,
doch
ook
vooral
moest
de
mogelijkheid
breiding geven aan het aantal landbouwscholen, doch ook vooral moest de mogelijkheid
op de
dedorpen
dorpenhet
hetlandbouwvakonderwijs
landbouwvakonderwijsop
opeenvoudige
eenvoudige cursussen
cursussen
allerwege op
worden geschapen allerwege
kunnen onderwijzen
onderwijzen en
en daardoor
daardoor onder
onder het
het bereik
bereik te
te brengen
brengenvan
vanbreede
breedekringen
kringender
derlandlandte kunnen
zeker een
eenbijzonder
bijzondergelukkige
gelukkige greep
greep geweest,
geweest,dit
ditonderwijs
onderwijsop
op
bouwende bevolking.
bevolking. Het isis zeker
bouwende
te dragen
dragen aan
aan daarvoor
daarvoor speciaal opgeleide
opgeleide onderwijzers
onderwijzersder
derlagere
lagereschool.
school. Zij
Zij toch staan in vele
vele
streken in nauw
nauw contact
contact met
metde
deplattelandsbevolking.
plattelandsbevolking.Ze
Zehebben
hebbenhaar
haarvertrouwen,
vertrouwen,waardoor
waardoor
hun gemakkelijk
gemakkelijk valt de landbouwwetenschap
landbouwwetenschap zoowel
cursussen voor
voor de
de jongeren
jongeren als
als
het hun
zoowel op cursussen
in dagelijksche
dagelijksche gesprekken
gesprekken met de
de ouderen
ouderen tetepopulariseeren
populariseeren en
enpropageeren.
propageeren.
ook in den
Daarnaast
door het
het aanstellen
aanstellen van
van Rijkslandbouwleeraren
Rijkslandbouwleeraren getracht
getracht ook
den
Daarnaast werd
werd door
voorlichtingsdienst voor
praktijk te voorzien.
voorzien. Ze
Ze hebben
hebbentot
tottaak
taakRegeering
Regeeringenenpraktijk
praktijk
voorlichtingsdienst
voor de praktijk
van
advies te dienen,
dienen, proefvelden
proefvelden aan
houden, enz. Dat
Dat deze
deze tak
tak van
van
van advies
aan te
te leggen,
leggen, lezingen
lezingen te houden,
dienst ingang vond in
in de
de praktijk,
praktijk, bewijst
bewijst zeker het feit,
feit, dat
dat de
detak
taàkdezer
ambtenarenmeer
meer
dezer ambtenaren
en meer
meer moest
moest worden
worden gespecia
gespecialiseerd
het aanstellen
aanstellen van
van tuinbouwleeraren,
tuinbouwleeraren, zuivel- en
en
li seerd door het
veeteelt consulenten, enz.
enz;. Steun
Steun en
envoorlichting
voorlichtinggeniet
genietde
delandbouw
landbouwverder
verdervan
vande
deRijkslandRijkslandbouwproefstations
de Instituten
Institutenvoor
voorPlantenziekten,
Plantenziekten,Landbouwwerktuigen
Landbouwwerktuigen en
en -Ge-Gebouwproefstations en
en van de
bouwen,
van het
het Instituut
Instituut voor
voor Veredeling
Veredeling van
van Landbouwgewassen.
Landbouwgewassen. De leiding
leiding van dit
dit
bouwen, en van
alles
gaat uit van de
de Directie
Directie van
van den
den Landbouw.
Landbouw.
alles gaat
Hervormingen
bedrijf waren
waren niet
niet alleen
alleen noodig
noodig en
enmogelijk,
mogelijk,doch
dochgelukkig
gelukkig
Hervormingenin
in het bedrijf
z;einintetevoeren.
voeren.DeDepraktijk
praktijkgevoelde,
gevoelde, dat
dat het
het op
op de
deoude
oudemamableek
tijd ook
ook rijp
rijp ze
bleek de
de tijd
kunstmestnier
Hoewel aanvankelijk
aanvankelijk aarzelend
aarzelend aangewend,
aangewend, hadden
hadden de
de kunstmestnier niet
niet langer
langer ging. Hoewel
voorbeelden, naast
naast
stoffen weldra
weldra in vele bedrijven een vaste plaats veroverd, zoodat door deze voorbeelden,
lez;ingen,
proefvelden en populaire
populaire geschriften,
geschriften, tegen
het einde
einde der
der vorige
vorige eeuw
eeuwallerwege
allerwege
lezingen, proefvelden
tegen het
eene totale omwenteling
omwenteling in
in de
de bemesting
bemestingder
derakkers
akkers gekomen
gekomen was.
was. Zelfs
Zelfsde
demeest-conservatieve
meest.conservatieve
landbouwer
grootere of
of kleinere
kleinere hoeveelheid
hoeveelheid kunstmest
kunstmest ter
teraanaanlandbouwer gebruikt
gebruikt tegenwoordig
tegenwoordig eene grootere
vulling van den
den beschikbaren
beschikbaren stalmest. De landbouw
landbouw in Nederland
Nederland kocht
kocht cooperatief
coöperatiefin
in1904
I904
6I
7761

voor eene waarde van ruim 6 millioen
millioen gulden
gulden aan
aan meststoffen;
meststoffen; in
in192o
Ig20was
wasdit
ditbedrag
bedraggestegen
gestegen
38 millioen,
millioen, cijfers
cijfers die
die ons
ons beter
beter dan
dan woorden
woorden eene
eene voorstelling
voorstelling geven
geven van
van de
derol,
rol,
tot ruim
ruim 38
hethedendaagsche
hedendaagschelandbouwbedrijf
landbouwbedrijfspelen.
spelen.Vooral
Vooraldedeakkerbouwe
akkerbouwerr
welke de kunstmeststoffen
kunstmeststoffenininhet
gekr~genals.
a.ls.nimmer
nimmer
de lichte
lichtegronden
gronden·heeft
heeftdaardoor
daardooreene
eenetechnische
technische,bewegingsvrijheid
,bewegings.vrijheidgekregen
op de
oogsten vergrooten
vergrooten door
door in de
de bemesting
bemestingjuist
juistdie
dievoedende
voedende
te voren. Hij kan nu niet alleen de oogsten
stoffen aan
aan te vullen, waaraan
waaraan het gewas
gewas en de
de bodem
bodem bijzondere
bijzondere behoefte
behoefte hebben,
hebben, doch
dochook
ook
kan hij
onontgonnen· terreinen
terreinen in cultuur
cultuur brengen
brengen zonder
zonder zijn
zijn oude
oude akkers
akkers te
te schaden.
schaden.
kan
hij nog onontgonnen
Concentreerde
de intensiveering
intensiveeringvan
vanden
denakkerbouw
akkerbouwaanvankelijk
aanvankelijkhoofdzakelijk
hoofdzakelijk
Concentreerde zich de
rationeele bemesting
bemesting der
der akkers,
akkers; weldra
weldra en
en successievelijk werden ook
ook andere
andere factoren
factoren
in eene rationeele
eveneens verbeterd.
verbeterd. Hier
Hier werd
werd de
de waterafvoer
waterafvoer geregeld, daar
daar werd gedraigedraider plantenproductie eveneens
neerd, overal
werden nieuwe
nieuwe en
en beter
betergecontrueerde
gecontrueerde werktuigen
waardoor het
werktuigen ingevoerd,
neerd,
overal werden
ingevoerd, waardoor
mogelijk werd
naar den
kunnen bewerken.
bewerken. Ten
Ten slotte
slottewerd
werdniet
niethet
het
mogelijk
werd den
den bodem beter naar
den eisch te kunnen
de verhooging
verhooging van
van het
het opbrengend
opbrengend vermogen
vermogen van
van den
den bodem
bodembijgedragen
bijgedragen door
door het
het
minst tot de
kweeken
van meer
productieverassen
rassen onzer
landbouwgewassen. Schitterende
Schitterende resultaten
resultat{n
meer productieve
kweeken van
onzer landbouwgewassen.
bereikt; gewezen behoeft slechts
slechts te
te worden
worden op
op de
de WilhelWilhelwerden ook in ons land op dit gebied bereikt;
BROEKEMA, op
op dedekweekproducten
kweekproducten
MANSHOLT,
PITSCH,
VEENHUIZEN,
mina-tarwe van
vanBROEKEMA,
mina-tarwe
vanvan
MANSHOLT,
PITSCH,
VEENHUIZEN,
DE VRIES,
KÜHN,
e.a. e.a.
HetHet
soortecht
vermenigvuldigen
gezond
DE
VRIES,VEERKAMP,
VEERKAMP,
KUHN,
soortecht
vermenigvuldigenen
enhet
hetverkrijgen
verkrijgen van gezond
zaaizaad en pootgoed
pootgoed isis verder
verder in
inhanden
handenvan
vanprovinciale
provinciale organisaties,
organisaties, welke
welke de
de vermeerdevermeerderingsvelden
tijdens den groei
groei te
te velde
velde keuren
keuren en
enbeoordeelen,
beoordeelen,zoodat
zoodatten
tenslotte
slotteiedere
iedere
ringsvelden reeds
reeds tijdens
landbouwer in staat is zich met
met de
de grootst
grootstmogelijke
mogelijke zekerheid
zekerheid van
van deugdelijk,
deugdelijk, aan
aan de
de hoogste
hoogste
beantwoordend zaaizaad
zaaizaad en
kunnen voorzien.
voorzien.
eischen beantwoordend
en pootgoed te kunnen
Al deze
deze factoren
factoren hebben
hebben medegewerkt
medegewerkt tot
tot egne
etne belangrijke
belangrijke stijging
stijging der
der gemiddelde
gemiddelde
enkele der
der voornaamste
voornaamste voedingsgewassen
voedingsgewassen wordt
duidelijk door
door de volvoloogsten. Voor enkele
wordt zulks
zulks duidelijk
cijfers geïllustreerd.
geïllustreerd.
gende cijfers
Opbrengst per
per H.A.
H.L.
H.A. in
in H.L.
de periode
periode
in de

Gewas
I8gI
1 891 t/m
Igoo
igoo

.. .
. .
aaardappels
ardappels .
tarwe

rrogge
ogge

..

.

24·9
2 4.9
.0
2I
2I.O
.I8I.. 181.

I

1901 tlm
t/m
IgOI
1910

2g.6
29.6
23·5
2 3.5
204.
204.-

IgII
1911 t/m
Ig20
1920
32·9
32.9
24·4
24.4
241.-24I.-

de
Verhooging van de
%
opbrengst in %
uitgedrukt.
32 %
16 ~~
33 ~"

meer dan vroeger is het
het tegenwoordige
tegenwoordige akkerbouwbedrijf
akkerbouwbedrijf tevens
tevens een
een handelszaak;
handelszaak;
Veel meer
grondstoffen moeten
goedkoop mogelijk
mogelijk worden
worden ingekocht,
ingekocht, producten
producten zoo
zoovoordeelig
voordeelig
grondstoffen
moeten zoo goedkoop
mogelijk worden
verkocht. Waar
Waar de eenling
eenling hierbij
hierbij meestal
meestal zwak
zwakstaat,
staat,zocht
zocht
mogelijk
worden verwerkt
verwerkt en
en verkocht.
men zijn kracht
kracht in samenwerking.
dat de
de LandLandsamenwerking. Zonder overdrijving
overdrijving mogen
mogen we constateeren , dat
bouw 1898-1923 st
staat
het teeken
teeken der
der coöperatie.
coöperatie. Vereenigingen
Vereenigingen van allerlei
allerlei aard,
aard, zoowel
zoowel
aat in het
bouw
ter
verwerking
van
de
ruwe
tot
veredelde
zuivere
inen
verkoopvereenigingen,
coöperaties
ter
verwerking
van
de
ruwe
tot
veredelde
zuivere in- en verkoopvereenigingen,
producten (suiker-,
(suiker-, stroocartonstroocarton- en
en aardappelmeelfabrieken),
aardappelmeelfabrieken), onderlinge
en hagelhage1producten
onderlinge brand- en
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verzekeringen, als
als ook
ook organisaties
organisaties ter
ter behartiging
behartiging van
van de
de technische
technische en
eneconomische
economischebelangen
belangen
verzekeringen,
al mogen
mogen sommige
sommigenog
nogniet
nietsteeds,
steeds,
van den
den landbouwer
landbouwu zijn
zijn in grooten
grooten getale
getale gesticht. En
En al
van
vooral
in
mo~ilijke
tijden,
voldoende
kunnen
rekenen
op
den
steun
der
direct
belanghebbenden,
vooral in moeilijke tijden, voldoende kunnen rekenen op den steun der direct belanghebbenden,
het lijdt
lijdt geen
geen twijfel
twijfel ofofde
decooperatieve
coöperatieveidee
ideeisisden
denlandbouw
landbouwininvelerlei
-velerteiopzicht
opzichttottot
groote
het
groote
zegen geworden
geworden en
en zal
zal het
hetnog
nogmeer
meerkunnen
kunnenworden.
worden.
zegen
Op één
één vorm
vorm van
van landbouw-coöperatie
landbouw-coöperatie moge
moge nog
nog in
in 't'tbijzonder
bijzonderworden
worden gewezen
gewezen n.l.
n.l.
Op
Toen
de
moderniseering
van
het
landbouwbedrijf
een
belangrijk
grooter
landbouwcrediet.
Toen
de
moderniseering
van
het
landbouwbedrijf
een
belangrijk
grooter
het
het landbouwcrediet.
bedrijfskapitaal eischte,
gewone wijzen
wijzen geld
geldtetekunnen
kunnenleenen,
leenen,resp.
resp.tijdelijk
tijdelijkrenterentebedrijfskapitaal
eischte, bleken de gewone
gevend en
en veilig
veiligtetekunnen
kunnenbeleggen,
beleggen,niet
nietvoldoende.
voldoende.DeDeoprichting
oprichtiIigvan
van
boerenleenbanken,
gevend
boerenleenbanken,
allerwege in den
den lande,
lande, isisgebleken
geblekeninindeze
dezebehoefte
behoefteschitterend
schitterendtetekunnen
kunnenvoorzien.
voorzien.Op
Op het
het
allerwege
I33472 leden
leden van
van 1148
I I48locale
localeboerenleenbanken
boerenleenbanken in
in Nederland,
Nederland, aangeaange-eindvagh
eind van I9I9 hadden 133472
sloten bij
bij hunne
hunne centralen
centralenteteUtrecht,
Utrecht,Eindhoven
EindhovenenenAlkmaar,
Alkmaar,aan
aanspaargelden
spaargeldenbijeengebracht
bijeengebracht
sloten
22I millioen
millioen gulden,
gulden, terwijl
terwijl tot
tot een
eenbedrag
bedrag van
vanruim
ruim 77
77 mill.
mill. aan
aan voorschotten
voorschotten was
was
ruim 221
verstrekt!
verstrekt!
het begin
begin van
van den
den wereldoorlog
wereldoorlog in
in 1914
I9I4kon
konde
delandbouw
landbouwdus
dusmet
metrechtmatigen
rechtmatigen
Bij het
dooreigen
eigen
kracht
rusteloos
werkenbereikte
bereikteresultaten.
resultaten.Akkerbouw,
Akkerbouw,
neerzien op
opdededoor
trots neerzien
kracht
enen
rusteloos
werken
zuivelbereiding bloeiden.
bloeiden. De
Dena
naden
dencrisis
crisisvan
vandedevorige
vorigeeeuw
eeuwopgegroeide
opgegroeidejonge
jonge
veeteelt en zuivelbereiding
vakkennis het bedrijf in de nieuwe banen
banen te
te kunnen
kunnen uituitgeneratie, gewapend
gewapend met de noodige vakkennis
zich van
van hare
hare kracht
kracht bewust
bewust den
den strijd
strijd om
om het
hetbestaan
bestaan met
metsucces
succestetekunnen
kunnen
oefenen, was zich
voeren.
Totdat reeds
reeds kort
kort na het
het uitbreken
uitbreken van
van den
den oorlog
oorlog de
de normale
normale uitoefening
uitoefening van
van den
den
Totdat
akkerbouw onmogelijk
velerlei Regeeringsbepalingen
Regeeringsbepalingen en voorvoorakkerbouw
onmogelijk werd
werd gemaakt
gemaakt door
door vele
vele en velerlei
schriften. Uitvoerverboden,
Uitvoerverboden, teeltregeling,
teeltregeling, maximumprijzen,
maximumprijzen, scheurwet,
legden het
het
schriften.
scheurwet, enz.
enz. enz. legden
goed mogelijk
mogelijk in de
de voedselvoorziening
voedselvoorziening van
van het
het NederNederbedrijf aan
bedrijf
aan banden,
banden, teneinde
teneinde zoo
zoo goed
algemeendedefinantiëele
finantiëelebedrijfsresultaten
bedrijfsresultatengedurende
gedurende
landsche
te voorzien.
voorzien. Hoewel
Hoewelinin't 'talgemeen
landsche volk te
dien
buitengewoon waren,
waren, hebben
hebben ze
ze de
de positie—
positie-ook
ookvan
vanden
denakkerbouwer
akkerbouwer-na
het
dien tijd buitengewoon
--na het
sluiten van den
den vrede
vrede niet
nietblijvend
blijvendverbeterd.
verbeterd. Integendeel,
Integendeel,menige
menigejonge
jongelandbouwer
landbouwerzucht
zucht
onder
van te
te hooge
hooge koopkoop-en
enpachtprijzen
pachtprijzen der
der landerijen.
landerijen. De
De zeer
zeergestegen
gestegenloonen,
loonen,
onder den last van
de daarentegen
daarentegen sterk
sterk en
en plotseling
plotselinggedaalde
gedaalde prijzen
prijzen der
derproducten,
producten, alsalsde hooge belastingen,
bdastingen, de
mede de
de moeilijke
mo:dlijkeafzet
afzetvan
van vele
veleproducten
productennaar
naar vroegere
vroegere afzetgebieden,
afzetgebieden,hebben
hebbenden
denlandbouw
landbouw
en wel in het
het bijzonder
bijzonder den
den akkerbouw
akkerbouw in een
een crisis
crisis gebracht,
gebracht, waarvan
waarvan wel niemand de hevighevigheid en het plotselinge
plotselinge heeft
heeft kunnen
kunnen voorzien.
voorzien. De
Deuiterste
uiterstebeperking
beperkingder
deruitgaven,
uitgaven,het
hetstreven
streven
naar
grootst mogelijke
mogelijke volkomenheid
volkomenheid in het
het bedrijf,
bedrijf, onderlinge
onderlinge samenwerking
samenwerking en
en trouw
trouw
naar de
de grootst
vakorganisaties, zullen
z;ijn, om
omaan
aan den
denstorm
stormhet
hethoofd
hoofdte
te bieden.
bieden. Door
Door
aan
aan de
de vakorganisaties,
zullen de middelen zijn,
de gewijzigde
gewijzigde omstandigheden
omstandigheden te
te kunnen
kunnen aanpassen,
aanpassen,
betere
aan de
betere voorbereiding
voorbereiding in
in staat
staat zich aan
zal de
twijfel gemakkelijker
gemakkelijker en
moeilijkde tegenwoordige landbouwer echter zonder twijfel
en spoediger de moeilijkheden
komen, tot heil
heil van
van hemzelf
hemzelf en
en van
van het
hetalgemeen.
algemeen.
heden te
te boven komen,

"Ende
desespereert niet".
„Ende desespereert
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ONTGINNING EN BOSCHCULTUUR GEDURENDE DE
LAATSTE 25 JAREN.
DOOR
P. VAN
VAN LONKHUYZEN,
LONKHUYZEN, Directeur
Directeur der Nederlandsche Heidemaatschappij.
Heidemaatschappij.
J. P.

Omvang
van ontginning
ontginning en
enbebossching
bebossching inindede
laatste
kwarteeuw.
Omvang van
laatste
kwarteeuw.

H
H

opgewekte leven,
leven,dat
datgedurende
gedurendededelaatste
laatste2525jaren
jarenop
opvelerlei
velerleigebied
gebiedheerschte,
heerschte,
et opgewekte
ook waar
waar te nemen op
op het
hetgebied
gebiedvan
vanhet
hetinincultuur
cultuurbrengen
brengenvan
vanwoeste
woestegronden.
gronden.
viel ook
Voor de
de ontginning
ontginning begon
begondit
ditopgewekte
opgewekte leven
leven omstreeks
omstreeks i8go,
1890, toen
toen door
door
Voor
de oprichting
oprichting van de
de Nederlandsche
Nederlandsche Heidemaatschappij
Heidemaatschappij leiding kon
kon gegeven
gegeven worden aan
aan de
de
de
ontginningsbeweging
meer propaganda
propaganda gemaakt
gemaakt werd,
zoowel voor ontginning
ontginning als
als
ontginningsbeweging en
en ook meer
werd, zoowel
voor een betere
betere verzorging
verzorging van
van bosschen.
bosschen.
voor
Wij zien dan ook sedert dien tijd
tijd een
een krachtige
krachtige toeneming
toeneming van
van nieuwe
nieuwe cultuurgronden.
cultuurgronden.
Wij
Aanvankelijk
bezig houden.
houden. De
De
Aanvankelijk zijn
zijn het vooral
vooral particulieren,
particulieren, die
die zich met het ontginningswerk bezig
groote
van het
het ontginningswezen
ontginningswezen in
in ons
onsland
land
groote bloei van
dan ook
ook voor
voor een groot
groot deel
deel te
te danken
danken aan
aan het
het
is dan
initiatief. In den
den eersten
eersten tijd
tijd kwamen
kwamen
particulier initiatief.
voornamelijk groote
stand,
voornamelijk
groote ontginningen
ontginningen tot
tot stand,
waarbij aanleg
werd
waarbij
aanleg tot
tot bosch hoofdzaak was. Later werd
het gegeven
gegeven voorbeeld
voorbeeld meer
meer en
enmeer
meernagevolgd
nagevolgd
het
door den
den kleinen
kleinen ontginner
ontginner en
door den
den landlanddoor
en door
bouwer. Deze
Deze laatste
laatste bracht
bracht kleinere
kleinere heideperheideperbouwer.
ceelen in cultuur om
om die
diebij
bij zijn
zijnboerderij
boerderijte
te voegen
voegen
en
deze
daardoor
te
vergrooten,
of
wel
om
Jong gemengd
gemengd bosch,
bosch, aangelegd
aangelegd op
op de
de bebe- en deze daardoor
vergrooten, of wel om een
een
Jong
zittingen
be-hoorende bij
bij het
hetKoninklijk
Koninklijk nieuw landbouwbedrijf
landbouwbedrijf te
te stichten.
stichten.
zittingen behoorende
Domein, Het Loo.
Loo.
Van groote
groote beteekenis
beteekenis is,
is, wat
watin
inde
delaatste
laatste
Van
Domein,
jaren op het Koninklijk
Koninklijk Domein Het Loo
Loo is
is gege25 jaren
schied op
op het
het gebied
gebied van
vanontginning
ontginningen
enboschcultuur.
boschcultuur.Hare
HareMajesteit
Majesteitde
deKoningin
KoninginenenZijn
Zijn
Koninklijke Hoogheid
Hoogheid Prins
Prins HENDRIK hebben
hebben hier
hier een
een Koninklijk
Koninklijk voorbeeld gegeven
gegeven aan
aan
Koninklijke
menigen
groot-grondeigenaar, in
woeste gronden.
gronden. Door
Dooraankoop
aankoop van
vanaangrenaangrenmenigen groot-grondeigenaar,
in het
het bezit van woeste
zende bosschen,
bosschen, heidevelden
heidevelden en
en andere
andere gronden
gronden werd
werd het
hetKoninklijk
KoninklijkDomein,
Domein,waartoe
waartoereeds
reeds
uitgestrekte
Van de tot
tot het
hetDomein
Domein
uitgestrekte bosschen
bosschenbehoorden,
behoorden,uitgebreid
uitgebreidtot
totruim
ruimJO.ooo
io.000 H.A.
H.A. Van
behoorende heidevelden
tot bosch
bosch ontgonnen.
ontgonnen. De
DeDomein-bosschen
Domein-bosschen
behoorende
heidevelden is
is ongeveer
ongeveer 2500
2500 H.A. tot
bij Apeldoorn
Apeldoorn zijn
thans als
aaneengesloten boschbezit in Nederland
Nederland te
te beschoubeschoubij
zijn thans
als het grootste aaneengesloten
wen. Niet
Niet alleen
alleen werd
werd bij
bijApeldoorn
Apeldoorn een
eenuitgestrekt
uitgestrekt Veluwsch
Veluwsch heidegebied
heidegebied in
inontginning
ontginning
wen.
gebracht, maar
maar daar
aan het
het onderhoud
onderhoud der
der bosschen.
bosschen.
daar wordt
wordt ook
ook alle
alle gewenschte zorg besteed aan
Het goed
goed georganiseerde,
georganiseerde, deskundige
deskundige boschbeheer
boschbeheer kan als voorbeeld
voorbeeld dienen
dienen voor
voor den
denpartiparticulieren
boscheigenaar, die
bosschen beheerd
beheerd moeten
moeten worden.
worden. De
Demeening,
meening,
culieren boscheigenaar,
die er
er kan
kan zien, hoe bosschen
meeste particuliere.
particuliere. bezittingen
bezittingen daarvoor
daarvoor te
te klein
klein zijn,
zijn,isisniet
nietjuist,
juist,want'
want'door
doorsamenwersamenwerdat de meeste

764

king
gebruikmaking van
diensten van instellingen met
met deskundig
deskundig personeel
personeel kan
kan
king en
en door gebruikmaking
van de
de diensten
dit bezwaar
dit
b~zwaar grootendeels
grootendeels worden
worden opgeheven.
opgeheven.
O~nstreeks
werd ook van
van Staatswege
Staatswege een
een aanvang
aanvang gemaakt
gemaakt met
met het
het
Omstreeks 25
25 jaren
jaren geleden
geleden werd
ontginningswerk.
Staat een groot
groot complex
complex stuifzand
stuifzand en
en heide
heide aan,
aan, nabij
nabij
ontginningswerk.In
In I897
1897 kocht
kocht de
de Staat
Kootwijk
doel deze
deze gronden
gronden te
te ontginnen.
ontginnen. Met
Metde
deeerste
eerstewerkzaamwerkz;aamKootwijk op
op de
de Veluwe,
Veluwe, met het doel
h~den
Nederlandsche Heidemaatschappij
Heidemaatschappij belast,
jaren tevoren
tevoren een
heden werd
werd de Nederlandsche
belast, die
die reeds eenige jaren
der
Staatsduinen
onder
Schoorl
en
op
Bij
aanvang
had
gemaakt
met
de
bebossching
aanvang had gemaakt met de bebossching der Staatsduinen onder Schoorl en op Texel. Bij
de W~t
Wet van
van 21
de
2I Juli
Juli 1899
I899 werd
wc:rd tot
tot de
de oprichting
oprichting van
van een
een Staatsboschbeheer
Staatsboschbeheer besloten
besloten en sedert
dien
het Staatsbezit
Staatsb~zit door
door verschillende
verschillende aankoopen
aankoopen van
grond en van
van bosschen
bosschen
dien is het
van woesten
woesten grond
voortdurend uitgebrûd.
uitgebreid. Bij het Staatsboschbeheer (nu
(nu Staatsboschbedrijf)
voortdurend
Staatsboschbedrij f) z;ijn
zijn thans
thans in
in beheer
rr65 H.A. bouwbouw- en
en grasland,
grasland, terwijl
terwijl nog 8382 H.A.
H.A.
als
als Staatseigendom
Staatseigendom95I6
9516 H.A.
H.A. bosch,
bosch, 1165
woeste grond voor ontginning
woeste
ontginning in
inaanmerking
aanmerking komt.
komt.
de gelegenheid
gelegenheid
Verder
door hethet- verleenen
gemeenten in de
Verder werden
werden door
verleenen van
van Staatshulp
Staatshulp de
de gemeenten
ontginningtetebrengen.
brengen.Thans
Thans
wordtreeds
reedsaan
aan34
34gemeenten
gemeenten
gesteld
haar -woeste
grondenininontginning
gesteld haar
woeste gronden
wordt
steun
verleend
voor
de
bebossching
van
gemeentegronden,
waarvan
totaal
reeds
ongeveer
steun verleend voor de bebossching van gemeentegronden, waarvan totaal reeds ongeveer
00
3300
H.A. met
met Rijkssteun
Rijkssteun is
is beboscht.
beboscht.
33 H.A.
M!n
kan de
de laatste
laatste 25
25jaren,
jaren,wat
wathet
hetontginningswezen
ontginningswez;enbetreft,
betreft,gevoeglijk
gevoeglijkverdeelen
verdeelen
Men kan
tijdvakken, n.l.
n.l. het tijdvak
in twee tijdvakken,
tijdvak vóór I9I4
daarna.
1914 en dat daarna.
De jaren
Do!
jaren 1898
I898 tot I914
getuigen van een
een bijzonder
bijzonder krachtigen
krachtigen vooruitgang
vooruitgang op
ont1914 getuigen
op ontginningsgebied,
bij particulieren
particulieren als
als bij
bij Staat
Staat en
en gemeenten.
gemeenten. Aanvankelijk,
Aanvankelijk, toen de
de
ginningsgebied, zoowel
zoowel bij
ontginning zich nog
nog in
in hoofdzaak
hoofdzaak bepaalde
bepaalde tot
tot de
de groote
groote ontginningsbedrijven,
ontginningsbedrijven, werd,
werd, zooals
zooals
hiervoor reeds
reeds is vermeld, de ontgonnen
kwamen er, voorhiervoor
ontgonnen grond
grond grootendeels
grootendeels beboscht.
beboscht. Toch kwamen
namelijkinin Limburg,
Limburg,inin dien
dien tijd
namelijk
tijd ook
ook reeds
reeds groote
groote landbouwbedrijven
stand. Door
Door
landbouwbedrijven tot
tot stand.
verschillende oorzaken
de bouwbouw- en
engrasland-ontginningen
grasland-ontginningen meer
meer naar
naar voren
voren
verschillende
oorzaken zijn
zijn later
later de
gekomen.
De
Do! voorn
voornaamste
oorzaken zijn
de welvaart
welvaart op
oplandbouwgebied,
landbouwgebied, de
devorderingen
vorderingen
aamste oorzaken
zijn wel de
en de
de betere
betereontwikkeling
ontwikkelingder
derlandbouwers
landbouwersdoor
doorlandbouwonderwijs.
landbouwonderwijs.
der landbouwwetenschap en
Vooral op de
de zandgronden
zandgronden werd
werd door
door het
het gebruik
gebruik van
van kunstmest,
kunstmest, van
van beter
beterzaaizaad
zaaizaad en
en inin
Vooral
door verbetering
verbetering der
der bodemcultuur
bodemcultuuren
envoorts
voortsniet
nietliet
hetminst
minstdoor
doorden
denvooruitgang
vooruitgang
het algemeen door
van de
de veehuderij,
veeh~derij,dede
mogelijkheidgeschapen
geschapentot
totuitbreiding
uitbreidingvan
vanbestaande
bestaandebedrijven.
bedrijven.
van
mogelijkheid
bevordude daar
daar de toenemende
toenemende behoefte
behoefte aan
aan nieuwe
nieuwe bedrijven
bedrijven de
de ontginning
ontginning van
van
Tevens bevorderde
woeste gronden.
gronden. In
Inde
dezandstreken
zandstrekentreft
treftmen
mental
talvan
vanlandbouwbedrijven
landbouwbedrijven aan,
aan, die
diehun
hunontst
ontstaan
aan
danken hebben
hebben aan
aan ontginning
ontginning van
van woeste
woeste gronden
gronden in
inde
delaatste
laatste25
25jaar,
jaar,ofofdoor
doorontginning
ontginning
te danken
belangrijk uitgebreid
streken van
hebben door
door de
de ontginningen
ontginningeneen
een
belangrijk
uitgebreid zijn.
zijn. Sommige
Sommige streken
van ons land hebben
ander aanzien
aanzien gekregen,
gekregen, terwijl
terwijl op
op enkele
enkele plaatsen
plaatsen hierdoor
hierdoor geheel
geheelnieuwe
nieuwedorpen
dorpeninin
geheel ander
het
het leven
leven zijn
zijn geroepen.
geroepen.
Het
tijdvak
Het tijdvak na
na 1914 geeft een
een geheel
geheel ander
ander beeld
beeld van
van het
hetontginningswezen
ontginningswezen dan
dan de
de
jaren daarvoor.
daarvoor. Eerst nam door de
de onzekerheid
onzekerheid en
en door
door het
hetgebrek
gebrekaan
aanarbeidskrachten,
arbeidskrachten, tentenjaren
gevolge van
van de
de mobilisatie,
mobilisatie,het
hetwerk
werkop
opdit
ditgebied
gebiedaf,
af,doch
dochreeds
reedsna
naenkele
enkelejaren
jarenzou
zouten
tengevolge
gevolge
gevolge
van
van den
den hoogen
hoogenprijs
prijsder
derlandbouwproducten
landbouwproducten een
eenvolledig
volledigherstel
herstel zijn
zijn ingetreden,
ingetreden, wanneer
wanneer
niet het
hettekort
tekort aan
aan kunstmeststoffen en aan arbeidskrachten
onoverkomelijke belemmering
belemmering
niet
arbeidskrachten een
een onoverkomelijke
hadden gevormd. Toch
Tochisisdesniettegenstaande
desniettegenstaandeininoorlogstijd
oorlogstijdnog
nogbetrekkelijk
betrekkelijkveel
veelontgonnen,
ontgonnen,
hadden
n.l.
I9I5, 1916,
1916, 1917
I9I7 en
en1918
I918gemiddeld
gemiddeld5019.25
50I9.25H.A.
H.A.per
perjaar.
jaar.
n.l. gedurende
gedurende de
de jaren
jaren 1915,
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In den na-oorlogstijd zou wegens de sterke daling der prijzen van de landbouwproducten
de ontginning van woeste gronden ongetwijfeld weer zijn teruggeloopen, indien niet door
verschillende gemeentebesturen en particulieren met overheidssteun gronden waren ontgonnen, met de bedoeling daardoor aan de werkloozen werkgelegenheid te verschaffen. Ook
de Staat zelf heeft in de laatste jaren met het oog daarop, vooral in het noorden des lands,
uitgestrekte heidevelden doen bewerken en tot bosch aanleggen.
In het jaar 1921 werd in ons land wederom 7755 H.A. grond ontgonnen.
Onderstaande grafische voorstelling, ontleend aan cijfers uit de Verslagen van den Landbouw, geeft een duidelijk beeld van de ontwikkeling der ontginningen gedurende 1898-1922.
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Beteekenis der ontginning en boschcultuur.

De oppervlakte cultuurland (bouwland,
grasland
en tuingrond) bedroeg in ons land
1\ - - f-+-+-l-\--..
iu: 1921 2.222.307 H.A., de oppervlakte bosch
248.685 H.A., terwijl nog 473.467 H.A.
t\
!
6250 woeste grond aanwezig was,
Wanneer men rekent, dat van deze
5000 woeste gronden de helft in aanmerking kan
komen voor ontginning tot bouw- en grasland en tuingrond en de andere helft tot
3/50 bosch kan worden aangelegd, dan zal het
aanweûge bouw- en grasland en tuingrond
I! i
2500 nog kunnen toenemen met ruim 10 % en
het bosch met bijna 100 %. De oppervlakte
cultuurland en bosch kan dus nog aanmer1250 kelijk uitgebreid worden en ons land zal
I-+-H-t-+-++++++-t-t-t-t-+TT
zich, wanneer het op den ingeslagen weg
1I i
I
o krachtig voortgaat, nog belangrijk kunnen
versterken.
De' bouw- en graslanden, welke in de
afgeloopen 25 jaren uit heide werden 'aangelegd, geven een bestaan en woonplaats aan tal
van personen en zeker mag gerekend worden, dat na ontginning van de daarvoor in aanmerking komende woeste gronden tot bouw- en grasland, daarop nog vele tienduizenden
menschen werk- en woonplaats kunnen vinden.
In het algemeen kan gezegd worden, dat een bloeiende ontginning welvaart geeft aan
het platteland, doordat de nieuwe landbouwbedrijven op hun beurt weer medewerken tot
vestiging en uitbreiding van andere bedrijven en doordat de landbouwer, die zijn boerderij
uitbreidt door ontginning, niet alleen zijn eigen bedrijf, maar ook de bedrijven die met den
landbouw in betrekking staan, sterker maakt.
Wat de uitbreiding van het bosch betreft, moet opgemerkt worden, dat daardoor ook
in de toekomst ons land op verre na niet onafhankelijk -zal kunnen worden van den invoer
tiit het buitenland, vooral omdat hier het zware hout en het timmerhout ontbreekt; maar toch
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zal
~;JI bij
bij toeneming
to~neming van
van de
debebossching
bebosschinginintijden
tijdenvan
vannood
nooddedehoutvoorraad
houtvoorraadgedurende
gedurendevrij
vrij
toereikend kunnen
kunnen zijn.
zijn.
langen tijd toereikend
Bovendien is uitbreiding
uitbreiding van
van het
het boschbezit
boschbezitook
ookvan
vangroote
grootebeteekenis
beteekenisvoor
voorhet
hetplatteplatteinden
denwintertijd,
wintertijd,wanneer
wanneererergewoonlijk
gewoonlijk
door de werkgelegenheid,
werkgelegenheid, die daardoor
daardoor juist in
land door
wdnig werk
werk is, gegeven
gegeven wordt.
wordt.
weinig
Boschaanleg
ook nog
nog andere,
andere, indirecte
Boschaanleg heeft
heeft ook
indirecte
voordee1en. Voor
land mag
mag daarvan
daarvan wel
de
voordeelen.
Voor ons land
wel in de
eerste
plaats genoemd
genoemd worden
wordenhet
hetaantrekkelijker
aantrekkelijker
eerste plaats
.maken
maken van de
de betrokken
betrokken streek,
streek, waardoor
waardoor deze
deze meer
meer
bezocht wordt
wordt door
door het
hetpubliek,
publiek,dat
dathoudt
houdt
gezocht en bezocht
van natuurschoon.
Verschillende bosch-ontginningen,
bosch-ontginningen, gedurende
gedurende
Verschillende
de laatste
laatste 25
25 jaren
jarenontstaan,
ontstaan, zijn
zijndaarvan
daarvan reeds
reeds een
een
sprekend
Als voorbeeld
voorbeeldkunnen
kunnen o.m.
o.m.worden
worden
sprekend bewijs. Als
gl!noemd
de duinbebossching
duinbebossching teteSchoorl,
Schoorl,dede_bebosbebos- Oud
genoemd de
Oud gemengd
gemengd bosch
bosch ·van
eik en
en beuk,
beuk,
van eik
schingen
vandede
Levensverzekering-Maatschappij behoorende
schingen van
Levensverzekering-Maatschappij
behoorende bij
Domein,
bij het Koninklijk Domein,
"Utrecht"
Hilvarenbeek, de
deuitgestrekte
uitgestrekte bebosbebos„Utrecht" te Hilvarenbeek,
Loo.
Het Loo.
schingen
op de
de Veluwe.
Veluwe.
schingen op
Voor"
de bebossching
bebo~sching nog
nogeen
eenbijzondere
bijzonderebeteekenis,
beteekenis,
Voor' de
de duinen
duinen en
en stuifzanden
stuifzanden heeft de
omdat daardoor
daardoor een
eenblijvende
blijvende vastlegging
vastleggingwordt
wordtverkregen,
verkregen, waar
waar te
te voren
voren het
het -wegwaaiend
wegwaaiend
zand een hinder voor
de omgeving
omgeving was.
was.
voor de

Maatregelen ter bevordering
boschcultuur.
bevordering van ontginning en boschcultuur.
Maatregelen
Het is gewenscht
gewenscht juist
juist ook
ook in
in deze
deze tijden
tijden krachtig
krachtig voort
voort te
te gaan
gaan met
met de
deontginning
ontginning
van woeste
woeste gronden
gronden en
en daartoe
daartoe die
die maatregelen
maatregelen te
te nemen,
nemen,welke
welkeonder
onderdedetegenwoordige
tegenwoordige
van
omstandigheden
opgemerkt, dat in ons
ons land
landde
demeeste
meeste
omstandigheden. genomen
genomen kunnen
kunnen worden.
worden. Hierbij
Hierbij zij
zij opgemerkt,
woeste gronden in het
het bezit
bezit van
van particulieren
particulieren zijn,
zijn, zoodat
zoodat dus
dus in
in de
deeerste
eersteplaats
plaatsdie
dieparticuparticulieren tot
tot ontginning
ontginning opgewekt
opgewekt en
enaangespoord
aangespoord moeten
moetenworden.
worden.
Door de
de gelegenheid
gelegenheid tot
tothet
hetverkrijgen
verkrijgen van
van adviezen
adviezen omtrent
omtrentontginning
ontginningvan
vangronden
gronden
zoo ruim
ruim mogelijk
mogelijk open te
te stellen,
stellen,wordt
wordtzonder
zondertwijfel
twijfelde
deontginning
ontginningbevorderd.
bevorderd.Immers,
Immers,
zoo goed
goed mogelijk
mogelijk gewaarborgd,
gewaarborgd, dat
dat economisch
economischwordt
wordtgewerkt
gewerkten
enzullen
zullenmislukkingen
mislukkingen
dan is zoo
tot de
de uitzonderingen
uitzonderingen behooren.
behooren. Adviezen
Adviezen aan
aan particulieren
particulieren worden thans
thans gegeven
gegeven door
door de
de
Nederlandsche Heidemaatschappij,
Heidemaatschappij, door
door landbouwconsulenten,
landbouwconsulenten, landbouwonderwijzers
landbouwonderwijzers en
en
Nederlandsche
deskundigen.
door andere deskundigen.
Voor
de uitvoering
uitvoeringvan
vanontginningswerkzaamheden
ontginningswerkZ3amheden kunnen
kunnenparticulieren
particulieren gebruik
gebruik
Voor de
maken van
van de
de Nederlandsche
Nederlandsche Heidemaatschappij
Heidemaatschappij en
en van
van andere
andere deskundigen
deskundigen
maken
van de diensten van
het moet
moet van
vangroot
grootalgemeen
algemeenbelang
belangworden
wordengeacht
geachtde
degelegenheid
gelegenheidvoor
voorhet
hetverkrijgen
verkrijgen
en het
van adviezen en van hulp bij de uitvoering,
uitvoering, zoowel
zoowel bij
bij ontginning,
ontginning,als
bij het
hetbeheer
beheervan
van boschboschals bij
b.!zittingen, zoo
zoo uitgebreid
uitgl!breiden
enzoo
zoogemakkelijk
gemakkelijk mogelijk
mogelijk te
te maken.
maken.
bezittingen,
Van Staatswege
Staatswege wordt
wordt reeds in andere
andere opzichten
opzichten ontginning
ontginning en
enbebossching
bebosschingkrachtig
krachtig
Van
g.!steund,
niet alleen
alleen door
door ontginning
ontginningvan
van eigen
eigengronden
grondenmaar
maar ook,
ook, zooals
zooalshiervoor
hiervoorreeds
reedswerd
werd
gesteund, niet
aangegeven,
het steunen
steunen van
vangemeentelijke
gemeentelijkeontginning.
ontginning.
aangegeven, door het
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Van beteekenis
beteekenis is
is ook hetgeen door
Van
door de
de Regeering
Regeering is
is geschied
geschied ingevolge
ingevolge de
derapporten
rapporten
van
Commissie van
van Advies
Advies inzake
inzake ontginning
ontginning van
van woeste
woeste gronden.
gronden.
van de Commissie
Op
de Staatsbegrooting
Staatsbegrooting voor
voor192o
1920werd
werd door
door de
Op de
f
Regeering
bedrag van
van f 300.000.toegestaan voor
voor
Regeering een
een bedrag
300.000. toegestaan
het
verstrekken van
van rentelooze
rente100ze voorschotten
voorschotten voor
voor de
de
het verstrekken
stichting
kleine boerderijen
boerderijen en
en de
de ontginning
ontginning van
van
stichting van kleine
tot
woeste
gronden. De
Debedoeling
bedoelinghiervan
hiervan was,
was, om
om het
het tot
woeste gronden.
stand
kleine landbouwbedrijven
landbouwbedrijven te
te bevordebevordt:.stand komen
komen van kleine
ren.
Immers, het
het isisgebleken,
gebleken,dat
datdaaraan
daaraan in
inalle
alle zandzandren. Immers,
streken
buitengewoon groote
groote behoefte
behoefte bestaat
bestaat en
en dat
dat
streken buitengewoon
deze
wijze van
vanontginning
ontginningvan
vangronden
gronden en
en de
dedaarop
daarop
deze wijze
gevolgde
wijze van
van exploitatie
exploitatie der
der ontgonnen
ontgonnen gronden
gronden
gevolgde wijze
de
meest economische
economische is.
de meest
Tot grasland
grasland ontgonnen
ontgonnen heide
heide onder
onder
Op
de Staatsbegrootingen
Staatsbegrootingen voor
voor 1921
1922"Werd
1921 en 1922-werd
de
de gemeente
gemeente
genaeente lJden.
Uden.
00 •000. . 000.000.
hiervoor respectievelijk
respectievelijk ff i1.000.000.en ff 4400.000.
uitgetrokken.
zeer tetebetreuren,
betreuren, dat
dat deze
deze bebeuitgetrokken.Het
Het is
is zeer
grootingspost
1923 het
slachtoffer is geworden
geworden van
vandedealgemeene
algemeenebezuiniging,
bezuiniging,zoodat
zoodat
grootingspost voor
voor 1923
het slachtoffer
in 1923
1923 dit
dithoogst
hoogstgewichtige
gewichtigewerk
werkniet
nietmeer
meervan
vanrijkswege
rijkswegegesteund
gesteundwordt.
wordt.Algemeen
Algemeenwordt
wordt
gehoopt,
dat ininvolgende
volgendejaren
jarendeze
deze
voorschotten
opnieuw
zullen
wordenverleend,
ve;leend,omdat
omdat
gehoopt, dat
voorschotten
opnieuw
zullen
worden
daardoor niet
niet alleen
alleen een aanzienlijke
tot
oppervlakte goede
daardoor
aanzienlijke oppervlakte
oppuvlakte
goede woeste
woeste grond
grond wordt
wordt ontgonnen
ontgonnen tot
bouw- en grasland,
grasland, maar
maar bovendien, wat
wat van
van niet
niet minder
minderbelang
belang is,
is, aan
aan een
een aantal
aantal gezinnen
gezinnen
verschaft. Zoo werd op
een woning en een bestaan wordt verschaft.
op deze
deze wijze
wijzevan
van 1920-1922
1920-1922 ±
+ 1500
H.A. ontgonnen,
15o bedrijven
bedrijven gevestigd zijn.
H.A.
ontgonnen,waarop
waarop:-}.-±:
~-l::= 150
zijn.
Van provinciewege
wordt in het
Van
provinciewege wordt
het algemeen
algemeen rechtstreeks
rechtstreeks weinig gedaan
gedaan voor de bevorbevorprodering der ontginning. Vermelding
Vermelding verdient
verdient hier
hier intusschen
intusschen hetgeen
hetgeen geschiedt
geschiedtdoor
door'de
deproverleenenvan
vanstuifzanden.
stuifzanden.
Drente met
met betrekking
betrekking tot
tot het
hetverleenen
vansteun
steunbij
bijhet
hetvastleggen
vastleggenvan
vincie Drente
Dzze provincie
geeft n.l.
n.l. een
eenbedrag
(tenhoogste
provincie geeft
bedrag (ten
hoogste ff 50.-)
subsidie, wanneer
wanneer stuifstuifDeze
5o.—) per H.A. subsidie,
zanden behoorlijk
behoorlijk zijn vastgelegd en beboscht.
beboscht. Als
Als maatmaatregel tot bevordering
bevordering
ontginning kan
kan ook
ook genoemd
genoemd
bzvordering van
regel
van ontginning
'hf
worden,
worden, wat
wat door
door deze
dezeprovincie
provincieen
enook
ookelders
elders isis bebevervening der hoogvenen.
hoogvenen. De
De
paald in
paald
in verband
verband met
met de
de vervening
verveners zijn n.l.
verplicht een
een bovenlaag
van een
een voorverveners
n.l.verplicht
bovenlaag van
voorlaten, waardoor
dikte achter
achter te laten,
waardoor de
de verveende
verveende
geschreven dikte
eenbelangrijk
belangrijk grootere
grootere geschiktheid
geschiktheid krijgt
krijgt voor
voor
grond een
tot bouwland.
bouwland.Deze
Dezemaatregel
maatregelheeft
heeftzonder
zonder
ontginning tot
inhooge
hoogemate
matemedegewerkt
medegewerkttot
tothet
hetontstaan
ontstaan der
der
twijfel in
bloeiende
bloeiende veenkoloniale
veenkoloniale landbouwstreek
landbouwstreek in het
hetnoordnoordoosten van
Rijkssteun gestichte
van ons
ons land.
land.Uitgestrekte
Uitgestrekteterreinen,
terreinen, welke
welke hier
hier Met Rijkssteun
gestichte ontginningsontginningszijn afgeturfd,
afgeturfd, zijn
z;ijn in
lJden.
zijn
in den
denloop
loopvan
vandedejaren
jareninineen
een
boerderij onder
onder Uden.
zijn
boerderij
welvarende streek
streek herschapen,
herschapen, waar
waar de
de cultuur
cultuur en
ende
de
welvarende
landbouwproducten op
verwerking der
zeer hooge
hooge trap
trap staan.
staan.
verwerking
der landbouwproducten
op een
een zeer
bevorderd door
Van gemeentewege
gemeentewege wordt
wordt de ontginning
ontginning van
van woeste
woeste gronden
gronden vooral
vooral bevorderd
door
Van
Bij de
de bebossching
bebossching
de reeds
reeds hiervoor genoemde bebossching en
en ontginning
ontginning van
van eigen
eigen gronden.
gronden.Bij
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wordt vrijwel
vrijwel algemeen gebruik
gebruik gemaakt
gemaakt van den
den geboden
geboden Rijkssteun.
Rijkssteun. Verder
Verder hebben
hebbenvele
vele
gemeenten, vooral
land, welke
welke in
in het
het bezit
bezitzijn
zijn van
vanwoeste
woestegronden,
gronden,
gemeenten,
vooral in
in het zuiden van ons land,
geschikt
bouw- en
engrasland,
grasland, hiervan
hiervan terreinen
terreinen afgestaan
afgestaan voor
voor ontginning
ontginning en
en stichting
stichting
geschikt voor bouwvan kleine
kleine boerderijen
boerderijen met
met Rijkssteun.
Rijkssteun.
Zijn
hierboven genoemd
genoemd de
de middelen,
middelen,welke
welkevan
vanoverheidswege
overheidswegeworden
wordmaangewend
aangewend
Zijn hierboven
directen steun
steun voor
voor ontginning,
ontginning, niet
nietminder
minderbelangrijk
belangrijk isis hetgeen
hetgeen indirect
indirectkan
kangeschieden
geschieden
tot directen
de bevordering
bevordering van
van ontginning
ontginning en
enboschcultuur,
boschcultuur,1ls
aanleg van
van wegen,
wegen,lage
lagespoorwegspoorwegvoor de
.els aanleg
tarieven, milde
milde belastingbepalingen
belastingbepalingen enz.
sinds korten
korten tijd
tijd ininwerking
werkingzijnde
zijnde Boschwet,
tarieven,
enz. De sinds
ter vervanging
vervanging van
in oorlogstijd
oorlogstijd geldende
geldende Nood-Boschwet,
Nood-Boschwet, bevat
bevat eenige
eenige bepalingen,
bepalingen, die
die
van de in
de bevordering
bevordering van de
de boschcultuur
boschcultuur ten
ten doel
doel stellen.
stellen. Ook
Ook door
door de
deinstelling
instellingvan
van een
zich de
van genoemde
genoemde wet
wet —zal
-zalmeer
meernog
nogdan
danthans
thansaandacht
aandachtgeschonken
geschonken
Boschraad - een uitvloeisel van
kunnen
mag worworkunnen worden
worden aan
aan de
de belangen
belangen van
van ontginning
ontginning en
en boschcultuur,
boschcultuur, zoodat
zoodat verwacht mag
dat deze beide bedrijven
bedrijven in onze samenleving de plaats zullen innemen, die hun
hun uit
uit hoofde
hoofde
den, dat
de groote
groote algemeene
algemeene beteekenis
beteekenis toekomt.
toekomt.
van de
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DE PEELONTWIKKELING
PEELONTWIKKELING
DOOR

A. F.
F. VAN
VAN BEURDEN,
BEURDEN, Hypoth?ekbewaarder;
Hypoth~ekbewaarder; Hoofdbestuurslid
Hoofdbestuurslidderder
Vereeniging
"Peelbelang".
Vereeniging
„Deelbelang".

D
D

Peelsagen.
Peetsagen.

e menschelijke
menschelijke geest
geest tracht
tracht steeds
steeds inindedegeheimen
geheimenvan
vande
denatuur
natuur déór
dóór tetedringen.
dringen.
De groote
grootePeel
Peelwas
wasvoor
voordedeMeyeryers
MeyeryersenenMaaslanders
Maaslandersook
ookeen
eenobject
objectvol
volgeheimen,
geheimen~
een oord
dingen. M~n
Men omgaf al
oord van
vanonverklaarbare
onverklaarbare dingen.
al wat er van
van de Peel
Pc!el te
tt zien was,
met
een weefsel
weefsel van
vansagen.
sagen.DeDeRijnlanders
Rijnlandersdeden
dedendat
datmet
methunne
hunne burchten
burchten op
op de
de bergbergmet een
toppen,
de eenvoudige
eenvoudigePeellanders
Peellanders met
methunne
hunnePeel.
Peel.
beschouwdenzezeals
alsdedewoonplaats
woonplaats
toppen, de
ZijZij
beschouwden
Booze of
ofEuvele
Euvele en
enzijn
z;ijnmoeder.
moeder.Waarom
Waarom was
was het
hetwater
water van
van het
hetonpeilbaar
onpeilbaar Soemeer
Soemeer
van den Booze
zoo inktzwart?
inktzwart? Omdat de moeder
moeder van
van den
den Booze
Boozedaar
daar jaarlijks
jaarlijks het pakje
pakje van haar
haar zoon in
in wies
wies
het dan
dan droogde
droogde op
op een
eenvuur
vuurvan
van schapenhoeven,
schapenhoeven, om
om er
er een
eenfrisschen
frisschen reuk
reuk aan
aan te
te geven.
geven.
en het
In die
die diepe
diepe kolken
kolken waren
waren de
de te
te vroeg
vroeggeluide
geluidetorenklokken
torenklokken geslingerd,
geslingerd, die in
in den
den heiligen
heiligen
Kerstnacht van
aansloegen. Een
herder en
Kerstnacht
van zelf aansloegen.
Een herder
en zijn
z;ijn hond
hond waren
waren in
in 't't moeras
moeras verzonken
verzonken en
en
huilden
snachts over de
de vlakte.
vlakte.
huilden snachts
Bij den Kroonenberg
Kroonenberg onder Sevenum lag
lag een
een koning,
koning, met
met kroon
kroon en
en zwaard begraven.
Bij
En ziet! in IglO
werd
dáár
tegenover,
in
Meijel,
in
het
onderveen
of
de
kluun
een zilververgulde
zilververgulde
dáár tegenover,
onderveen of de kluun een
1910
kroon van
hoofdman opgedolven met 3o
30 munten
munten van
van CONSTANTIJN,
CONSTANTIJN, sporen,
sporen~
kroon
van een Romeinschen hoofdman
sandalen
pijlkoker. De
onverklaarbare, groote
de zon
zon achter
achter de
de
sandalen en
en pijlkoker.
De onverklaarbare,
grootevuren,
vuren,die
diemen
men zag,
zag, als
als de
bosschen van
Deurne en Bakel
Bakel ter
ter ruste
ruste was
was gegaan,
gegaan, en
en alleen
alleen de
de toppen
toppen der
der hooge
hoogewolken
wolken
bosschen
van Deurne
nog met
met een
een roze
roze of
ofgouden
goudenrandje
randje sierde,
sierde, deze
deze waren
waren ontstoken
ontstoken door
door de
dereuzen,
reuzen,die
diehet
hethart
hart
der Peel
Peel be
bewoonden,
vreemde taal
met de
de kleine
kleine menschen
menschen bebewoonden, een vreemde
taal spraken
sprakenen
en zich
zich weinig
weinig met
moeiden. Vuurmannen
Vuurmannen gingen rond,
rond, dwaallichten,
dwaallichten, als
als zieltjes
zieltjesvan
vanvroeggestorven
vroeggestorvenkinderen
kinderen
dansten
rond boven de
de poelen,
poelen, de
de Wilde
WildeJacht
Jacht voer
voer in
in stormnachten
stormnachten door
door het
het luchtruim;
luchtruim; en
en
dansten rond
ontoegankelijke werd
werd aangewezen
aangewezen door
doorhet
hetvolksspreekwoord
volksspreekwoord„van
"vanMeijel
Meijelop
opSeven"
S~ven"l' 11)
het ontoegankelijke
)
dat een zeer
zeer langen
langen weg
weg met
met omwegen
omwegen beduidt,
beduidt, en
endie
diedaardoor
daardoor niet
nietdrie
drieuur,
uur,maar
maarzeven
zeven
dat
duurt. De reuzen
reuzen zijn
zijn er
er niet
niet meer,
meer, zij
zij zijn verdwenen, omdat
omdat zij
zij het
het klokkengelui niet konden
verdragen.
In dit
dit land
landvan
van stilte
stilteenengeheimzinnigheid,
geheimzinnigheid,isisinindedelaatste
laatstekwart
kwarteeuw
eeuweene
eenegroote
groote
In
verandering
ten
goede
gekomen.
Viel
de
opbloei
van
Helenaveen
onder
de
regeering
van
verandering ten goede gekomen. Viel de opbloei van Helenaveen onder de regeering van
den grooten
grooten voorstander
voorstander der
der ontginningen,
ontginningen, wijlen
wijlen Z. M. WILLEM
WILLEM III, ook onder de regeering
regeering
van H.
H. M.
M.Koningin
KoninginWILHELMINA
WILHELMINA z;ijn
ontstaan.
zijndrie
drie dorpen ontstaan.

Het ontginningsvraagstuk.
ontginningsvraagstuk.
Het
Het ontginningsvraagstuk
ontginningsvraagstuk der
de vorige
vorige
der Brabantsche
Brabantscheen
en Limburgsche
Limburgsche Peel
Peel heeft
heeft in de
tal van
vanpersonen
personenaangetrokken.
aangetrokken.
eeuw tal
Het verlangen,
verlangen, de
de 40.000 H.A. woesten
woesten grond
grond door
door ontginning,
ontginning, ontwatering
ontwatering en ververveening,
door het stichten
stichten van
van hoeven,
hoeven, het
het vestigen
vestigen van
van nijverheid
nijverheid productief
productief te maken,
maken, is
is
veening, door
I)
Meijelenen
Sevenum,
twee
dorpen
Peel.
Om
van
eene
dorp
naarhet
hetandere
anderetete
i) Meijel
Sevenum,
twee
dorpen
in in
de de
Peel.
Om
van
hethet
eene
dorp
naar
reizen
moet men
menhet
hettusschenliggend
tusschenliggendmoeras
moerasomtrekken,
omtrekken, dus
dus een
eenlangen
hngen weg
wegafleggen.
afleggen. (Redactie.)
(R~dactie.)
reizen moet
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dikwijls in vergaderzalen en achtbare vergaderingen ter sprake gekomen. Maar men zag tegen
het reusachtige werk op. Want alle wegen van verkeer ontbraken. Reeds in 1850 traden mannen
op, die in woord en geschrift het vraagstuk van alle kanten belichtten. Het waren de ingenieur
REUVENS, VAN DE MORTEL, DE LA COURT, VAN DE GRIENDTen anderen. Maar van deze is JAN
VAN DE GRIENDT de man, die den ban gebroken heeft, die over de haast grenzenlooze vlakte lag.
Een oogenblik moeten wij bij dezen merkwaardigen werker stil staan.
JAN VAN DE GRIENDT was opzichter bij den Waterstaat te 's-Hertogenbosch. Hij bezat
een helder verstand en groote wilskracht. Omstreeks 1852, toen de ingenieur REUVENS ook
bezig was met zijne plannen, waarvan hij in 1854 een boekje uitgaf, reisde VAN DE GRIENDT
in de oude diligence naar den Bosch met een der Peelburgemeesters. Deze vertelde hem, dat
in de Peel de turf erg dik zat, maar dat men deze niet ontgraven kon door de vele plassen en
moerassen. VAN DE GRIENDT
doorsnijden veen en het later
onthield dit en er rijpte bij
JAN VAN DE GRJENDT.
daar ontstane dorp, kreeg den
hem een grootsch plan. Hij
naam van Helenaveen, naar
zou de turf er uit halen. Hij
de echtgenoote van JAN VAN
en zijn broeder zouden een
DE GRIENDT, HELENA PANIS.
kanaal doen graven van de
De compagnons beZuid-Willemsvaart uit naar
gonnen met 610 bunder voor
't Noorden. Door JAN VAN DE
hunne werken te koopen en
GRIENDT'S bemoeiingen ontdoor hun volharding zaten
stond er eene maatschappij,
ze binnen een jaar met hun
met een kapitaal van één
nieuw kanaal midden in de
millioen gulden en men vroeg
Peel, tot waar vroeger nooit
concessie. Op 14 September
eenig mensch gekomen was.
Het "onpeilbare" zwarte Soe1853 kregen JAN en NICOLAAS
VAN DE GRIENDT en G. J. W.
meer bleek ± 1 meter diep
CARP de ministerieele bete zijn. Het turfgraven, turfschikking om een kanaal te
drogen en turfverkoopen be··
graven van uit het verlengde
gon, want aan ontginning voor
der Zuid-Willemsvaart, de
.c::::=:::=:::::~"'-. I. ~?---.. den landbouw werd niet geoude Noordervaart. Het te . .
dacht.

.,.----=-::::>

Helenaveen en Griendtsveen.
De VAN DE GRIENDTS deden in korte jaren meer werk, dan alle besturen te zamen in
lange jaren verricht hadden. Zij stichtten de Maatschappij Helenaveen, die nóg bestaat en
legden de grondslagen voor het dorp van dien naam, dat zich in de laatste 25 jaren door de
zorgen van den directeur, den heer Bos, goed ontwikkelde. Toen scheidden de zonen van den
heer VAN DE GRIENDT zich van de eerste Mij af en stichtten op 1100 H.A. de Maatschappij
GRIENDTSVEEN en de MOSLITTER Cie. Een nieuw dorp ontstond bij het bassin van de tot aan
den spoorweg Venlo-Rotterdam na 3 Maart 1880 doorgetrokken Helenavaart. Het heeft
alles, wat bij een goed ingericht Brabantsch dorp behoort; kerken, scholen, post- en telegraafkantoor, ziekellhuis, vergaderzaal, schaftlokalen, maréchausséekazerne, woningen voor geestelijken en godsdienstleeraars, een herberg, die echter slechts op bepaalde uren geopend is. Alle
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ambachten zijn
zijn vertegenwoordigd
vertegenwoordigd en
en het
hetspoorwegstation
spoorwegstation ligt
ligtvlak
vlakbij,
bij, in
inde
denabijheid
nabijheidvan
vaneen
een
groote turfstrooiselfabriek.
turfstrooiselfabriek. De
dorpen is
opzich
zich zelf
zelfeene
eene
groote
De ontwikkeling
ontwikkelingdezer
dezer beide
beide dorpen
is op
aa rd. Ook
breedvoerige beschrijving
Erisiszeer
zeerveel
veelmoeite
moeite
beschr.ijving w
waard.
Ook het
het groeien
groeien van
van den
den tuinbouw.
tuinbouw. Er
aangenaam uiterlijk
uiterlijk te
om de
de streek
streek een
een aangenaam
te geven
gevenen
enwat
watnatuurschoon
natuurschoonaangaat,
aangaat,behoeven
behoeven
gedaan, om
enGriendtsveen
Griendtsveenniet
nietachter
achtertetestaan
staanbij
bijde
deplaatsen
plaatsenin
inde
deGroninger
Groninger
Helenaveen en
dorpen Helenaveen
beide dorpen
Drenther veenen.
veenen. Zij
Zij zijn
zijnnatuurlijk
natuurlijk meer
meermodern
moderningericht
ingerichtdan
dandedeoude
oudeBrabantsche
Brabantsche
en Drenther
waar het vuur
vuur nog
lustigbrandt
brandtonder
dorpen, waar
noglustig
onderdede
groote
schouw.
Mooie,
statigelanen
lanen
dorpen,
groote
schouw.
Mooie,
statige
lijnen langs
trekken hare
hare lange
lange lijnen
langs de
de breede
breede vaarten.
vaarten. En
En toen
toen in
inde
deoorlogsoorlogsvan eiken en iepen trekken
Dan
ten
verleiders kwamen
kwamen
ten moeten
moeten leveren.
leveren. Dan
jaren de verleiders
met de
de goudbeurs
goudbeurs ramramzullen de
de tuinen
tuinenverlengd
verlengd
zullen
en met
melden, om
de lanen
lanen te
te
verbreed worden,
worden, het
het
en verbreed
melden,
om de
koopen en om
akkerland vergroot, de kaskasom tetehakken,
hakken,
akkerland
koopen
sen
en er
eenvoudig
sen uitgelegd
uitgelegd en
er zal
zal
keerde men hun eenvoudig
rug toe
toe en
en waakte
waakte voor
in de
de
nieuw
voor
nieuw leven
leven komen
komen in
den rug
waar eertijds
het
behoud van het natuurnatuurvelden, waar
eertijds het
velden,
het behoud
streek.
droevige Soemeer
Soemeer lag
lag en
en
sieraad der streek.
droevige
sieraad
dorpen,
moerassen
Beide
die
eenzame
der
de
eenzame
moerassen
der
Beide dorpen, die
bestuur van
vossenholen.
tijdens het bestuur
van H.
tijdens
M. Koningin
KoninginWILHELMINA
WILHELMINA
M.
uitgegroeid zijn
zijn tot
tot groote
groote
Wat dedegemeenten
gemeenten
uitgegroeid
deden.
de toetoededen.
kolonies, hebben in de
Het
gewichtige taak
taak
Het voorbeeld
voorbeeld in
in
komst eene gewichtige
't „Veen"
gegeven, had
de
vervullen. Als men
men bebe"Veen" gegeven,
had de
te vervullen.
den ZuidZuidGemeentebesturen wakker
wakker
denkt,
denkt, dat
dat in
in den
hoek
der Peel, diep
diep in
in den
den
geschud.
Ze begonnen
begonnen de
de
geschud. Ze
hoek der
bodem,
zwarte
goud
van
de
oude
gift
het
waarde
waarde van de oude gift
bodem, het zwarte goud
sluimert,
CUYCKen
en den
den
dat binnen
binnen niet
niet
van JAN VAN CUYCK
sluimert, dat
door de
de
Hertog van
van Brabant
te
Hertog
al te
te langen
langen tijd
tijd door
Brabant te
al
werd ook
ook
schachten omomHeldensche schachten
.waardeeren.
.waardeeren. Het werd
hoog zal
zal gebracht
gebracht worden,
worden,
tijd.
Zij vroegen
vroegen toestemtoestemtijd. Zij
ming, om
dan
men ook,
ook, dat
dat het
het
ming,
om de
de gronden
gronden te
te
dan weet men
1898 verpachten,
bovenveen
arbeidsvolk in dichte dromverpachten, het bovenveen
drom- Overzichtskaart
Overzichtskaartvan
van het
het tusschen 1898
men
zich zal
zal vestigen
vestigen op
op en 1923
1923 ontgonnen
ontgonnen Peelgebied
Peelgebied door
door A. voor
turfstrooisel te veilen
veilen
voor turfstrooisel
men zich
BEURDEN.De
Dedonkergetinte
donkergetinte vakheide in
den Grashoek.
Grashoek. F. VAN
VAN BEURDEN.
vak- en gronden publiek te ververde heide
in den
ken
stellen
de
in
genoemd
tijdperk
ontMaar
de
en
velden
ken
de
in
genoemd
tijdperk
koopen.
De
vroeger
arme
tuinen
koopen. De vroeger arme
Maar de tuinen en velden
gonnen terreinen
voor; de
de zwarte
zwarte lijnen
begonnen in
Griendtsstich- gonnen
terreinen voorj
voor;
lijnen gemeenten
in
der
van de
de Griendtsstichgemeenten begonnen
der van
de
gemeente-grenzen.
ting
zullen graan
graan en
en groengroende gemeente-grenzen.
goeden
doen te
te komen.
komen.
goeden doen
ting zullen
van vooruitgang
gedurende de
de laatste
laatste 25
De mate
mate van
vooruitgang der Peel gedurende
25 jaar,
jaar, welke
welke niet
niet het
het minst
minst
op ontginningsgebied
ontginningsgebied
te danken is aan
aan de
de goede richting, welke de besturen der Peelgemeenten op
uitnevenstaand
nevenstaandoverzicht,
overzicht,
datalsalsglobaal
globaaldient
dientteteworden
wordenopgevat,
opgevat,
insloegen,
moge blijken
blijken uit
overûcht,dat
insloegen, moge
daar
particuliere gronden
gronden zijn
zijn ontgonnen,
ontgonnen,waarvan
waarvan geen
geennauwkeurige
nauwkeurigecijfers
cijferskunnen
kunnen
daar ook
ook vele particuliere
verstrekt.
worden verstrekt.
772

Groote in
H.A.

Naam der
gemeente

Uitgestrektheid van ononUitgestrektheid
ontgonnen Peelgrond
Peelgrond
procenten.
in procenten.
18g8.
in 1898.

Asten.
Asten
Bakel! .
Boekel.
Boekel
Deurne.
Deurne
Gemert.
Gemert
Horst
Maashees .
Oploo ..
Sambeek ..
Sevenum ..
Vierlingsbeek
Vierlingsbeek .. .
Venraij •.
Vlierden ..

·
·

·

..

.·
·

·

I

6993
6 993
7443
28155
281
Ioo655
1006
5457
8027
2955
3705
37°5
304
3°4 11
4929492
292I
2921
14479
1 4479
1934
'934

II

in 1923.
1923'

63
60
6o
28
65

49
40
40
2I
21

42
45
40
4°
60
6o

18
15
3
30
3°
10IO
20
20
2
25
25
30
3°

34
33
30
3°
05
5°
37 37

50
5°

Ontgonnen
van
1898-1923
18g8-1923
24%
24 °/ /0
20
%
20%

77 °ó
Ol
;0

15
%
1 5%
24%
30 %
3°%
37%
30 %
3°%
24%
13
%
1 3%
28%
28
%
25 %
25%
7%

bovenstaand overzicht
overzicht blijkt,
blijkt, dat
datgemiddeld
gemiddeldongeveer
ongeveer zI %
%woesten
woestengrond
grondper
per
Uit bovenstaand
jaar
werd
omgezet
in
boschterrein,
bouwof
weiland.
De
Nederlandsche
Heidemaatschappij
jaar werd
in boschterrein, bouw- of weiland. De Nederlandsche Heidemaatschappij
en het
hetStaatsboschbeheer
Staatsboschbeheerhebben
hebbenhier
hierverdienstelijk
verdienstelijkwerk
werkverricht.
verricht.Zoowel
Zoowelvan
vanrijksrijks- als
als
gemeentewege, alsook
werd, in
in den
den letterlijken
letterlijkenzin
zindes
des woords,
woords, „de
"de hand
hand
gemeentewege,
alsook door
door particulieren
particulieren werd,
Metsteun
steunvan
vanoverheidswege
overheidswegewerden
werdenboerderijen
boerderijenenenarbeidersarbeidersaan
den ploeg
ploeggeslagen".
geslagen".Met
aan den
woningen
gebouwd,
kanalen
gegraven,
den
watet:afvoer
bevorderd,
wegen
en
fietspaden
woningen gebouwd, kanalen gegraven, den waterafvoer bevorderd, wegen en fietspaden
aangelegd,
dorpen gesticht.
gesticht. (Twist,
(Twist, Rips
Ripsenen
Ijsselstein).Wanneer
Wanneermen
mendenkt
denktaan
aan de
deafafaangelegd, dorpen
IJsselstein).
standen
der te
te ontginnen
ontginnen terreinen
terreinen van
van de
de bewoonde
bewoondeoorden,
oorden,aan
aan de
dekapitalen,
kapitalen, die
die in
in de
de
standen der
ondernemingen
moeten worden
worden gestoken,
gestoken, waardoor
waardoor regeeringssteun
regeeringssteun niet kan
kan worden
worden
ondernemingen moeten
ontbeerd, aan
aan de groote
groote technische
technische moeilijkheden,
moeilijkheden, welke
welke bij
bij de
de voorbereiding
voorbereiding en
enuitvoering
uitvoering
ontbeerd,
der werkzaamheden
werkzaamheden zijn
overwinnen, dan
dan dwingen
dwingen de
deverkregen
verkregen uitkomsten
uitkomsten eerbied
eerbied en
en
der
zijn te overwinnen,
af.
erkentelijkheid af.

Afwatering.
De Afwatering.
Aan het
het Ingenieursbureau
Ingenieursbureau voor
voor afwateringsbelangen
afwateringsbelangen en
openbare werken
werken van
van de
de
Aan
en openbare
MAX en PAUL
PAUL BONGAERTS
BONGAERTS dankt men in hoofdzaak
hoofdzaak de
de waardevolle
waardevolle plannen
plannenvan
vankanaalkanaalheeren IVIAx
aanleg en wegenbouw door de Peel.
Peel. Gesteund
Gesteunddoor
doorde
deProvinciale
ProvincialeStaten
Statenvan
vanNoord-Brabant
Noord-Brabant
arbeidden
ingenieurs jaren
jaren lang
lang aan
aan de
de voorbereiding
voorbereidingvan
vanopheffing
opheffingder
dernoodtoestanden
noodtoestanden
arbeidden deze ingenieurs
waterstaatkundig gebied,
Peel zelf
zelf teisterden.
teisterden. Hun
Hunarbeid
arbeidisis
op waterstaatkundig
gebied,welke
welke de
de Peeldorpen
Peeldorpen en
en de
de Peel
rapport, dat
dat de
de noodzaak
noodzaak tot
tot verbetering
verbetering duidelijk
duidelijk belicht.
belicht. Hun
Hunplan
planbeoogt
beoogt
neergelegd in een rapport,
afwatering, waardoor
tuineen afwatering,
waardoorhet
het Peelgebied
Peelgebied voldoet
voldoet aan
aan de
de moderne
moderne eischen
eischen van
van land- en tuinbouwen
een einde
einde wordt
wordt gemaakt
gemaakt aan
aan den
den overlaat,
overlaat, welke
welke de
de omringende
omringende
bouw en verkeer, terwijl mede een
terreinen
in het
hetwesten,
westen,noorden
noorden
noordoosten
van
Peelwater
ondervinden,waardoor
waardoor
terreinen in
en en
noordoosten
van
hethet
Peelwater
ondervinden,
aan
waterschade verloren
Peel is een
een hooghoogaan waterschade
verlorengaat.
gaat,wat
watmet
metontginning
ontginningwordt
wordtgewonnen.
gewonnen.De
De Peel
vlakte,
welke bestaat
bestaat uit op
op elkaar
elkaar gestapelde,
gestapelde, naar
naar boven
boven kleiner
kleiner wordende
wordende lagen.
lagen. Rondom
Rondom
vlakte, welke
delagere
lagerebeddingen
beddingender
derreuzenstroomen
reuzenstroomen uit
uit vroegere
vroegere tijden.
tijden. In
Inde
derichting
richtingvan
vanNeer
Neer
liggen de
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aan de Maas
Maas (-}(+ 20
20 A.P.) kunnen
kunnen 34.000 H.A.
H.A. terrein
terrein ten Zuiden van den weg Deurne-Venray
Deurne-Venray
(gemiddeld
(gemiddeld -I+ 3o
30 A.P.)
A.P.) worden
worden afgewaterd.
afgewaterd. Voor
Voor de
de afvloeiing
afvloeiing der
der hoogere
hoogere
hooge re gronden
gronden uit
uitde
de
Noordwordt een
een ringvaart
ringvaart gegraven, terwijl voor de afwatering
afwatering van 48.000
Middenpeel wordt
48.000 H.A.
H.A.Noordontworpen. Eenige
Eenige dwarskanalen,
dwarskanalen, van
van Boekel
Wanroy
kanalennet is ontworpen.
Boekelnaar
naarCuyck
Cuycken
envan
vanWanroy
peel een kanalennet
het overtollige
overtolligewater,
water,waardoor
waardoor tegelijkertijd
tegelijkertijdaan
aan de
detegentegennaar Venray zorgen voor afvoer van het
hoogere
en lagere
lagere streken
streken wordt
wordt tegemoet
tegemoet gekomen.
gekomen.De
Denoodzakelijke
noodzakelijke
hooge re en
strijdige belangen der hoogere
voorloopig
bezuiniging heeft
heeft de
de verwezenlijking
verwezenlijking van
van dit
ditweldoordachte,
weldoordachte,knappe
knappeontwerp
ontwerpvoorloopig
bezuiniging
opgeschort.
Het verkeerswezen.
verkeerswezen.
Het
goed wegennet
wegennet door
door de
deduizenden
duizendenhectaren
hectarenuitgestrekte
uitgestrekte Peelstreek
Peelstreek isisvan
vanoveroverEen goed
welvaart der gemeenten
gemeenten als
als voor
voor de
de ontginning.
ontginning. Eén
Eénblik
blikop
op
wegend belang, zoowel voor de welvaart
de kaart
kaart toont
toont ons,
ons, dat
dat
ringlijn over
over Deurne
Deurneringlijn
de
PEe
L-- Buu
RTSPOORWEG
BUURTSPOORvwEG
PEEL
wel
de
gemeenten
ten
PEEL" BuuRTSPOORWEG
Gemert-Uden-OssGemert
Uden Oss
wel de
de gemeenten
gemeenten ten
ten
Gemert-Uden-Osswel
oosten en ten
ten westen
westen van
van
Grave-Mill-Venray
en
Grave
Milt Venray en
oosten
een
Peel door
door lange
lange grintgrinteen dwarslijn
dwarslijn van
van EindEindde Peel
^
zijn verbonden,
verbonden,
over Gemert
Gemert naar
wegen zijn
hoven over
naar
hoven
wegen
_^ \ ^^^^w^ 1
Boxmeer.
doch dat
dat het
het wegennet
wegennet
Boxmeer. Dit
Dit ontwerp
ontwerp
doch
i ii
vond
groote instemming,
door de
de hoogvlakte
hoogvlakte zelf
zelf
vond groote
instemming,
door
0
^ ^ ..^
totdat
ijl is
is en
1918
I9I8 plannen
plannen
nog zeer
zeer ijl
en zij,
zij, in
in
totdat in 1918
nog
^
werden
ontwikkeld
van
wezen,
nog
een
scheidswerden
ontwikkeld
van
wezen, nog een scheids^,
^^
muur vormt
vormt tusschen
tusschen
een stelsel
stelsel van
vankanalen
kanalen
een
^--^
\,
muur
,^,
^
^
, .
Noord-Brabant en
Limen wegen,
wegen, dat
dat meer
meer aan
aan
en
Noord-Brabant
en Limburg.
De N.B.D.S.Mij
N.B.D.S.Mij
verkeersen
ontginningsverkeersontginningsburg. De
.
-^
_^ •^
doeleinden tegelijk
heeft getracht,
getracht, hieraan
hieraan een
een
doeleinden
tegelijk zou
zou
^•
.. ;r
_
^
einde
te maken,
maken, door
door het
het
kunnen
worden dienstdienstkunnen worden
einde te
ontwerpen
van een ongeongebaar
gemaakt. De voorvoorbaar gemaakt.
ontwerpen van
standers van
K.M. lang buurt- Ontwerp Locaalspoorwegnet
200 K.M.lang
Peel. standers
van de
de spoorspoorveer Zoo
Locaalspoorwegnet door de Peel.
spoorwegnet,
wegverbinding
met een met een wegverbinding
vereenigspoorwegnet,
vereenigden
toen met
ontwerpersvan
vanhethet
kanalen-enen
wegennettottotdedevereeniging
vereeniging "Peel„Peelmetdedeontwerpers
den zich toen
kanalenwegennet
belang", die sedert in woord
woord en geschrift
geschrift 1) het welzijn der Peel heeft
heeft bevorderd.
bevorderd. Vereenigingen
Vereenigingen
werden opgericht ("Eigen
en "Eigen
Boer") 2), die zich
zichde
devestiging
vestigingvan
vanarbeidskrachten
arbeidskrachten
„Eigen Boer")
(,,Eigen Erf" en
boerderijen ten
ten doel
doel stelden.
stelden.Regeeringsoverheden
Regeeringsoverheden(de
ministers I]SSELSTEI]N
IJSSELSTEIJN
en den bouw
bouw van
van boerderijen
(deministers
en KONIG,
KÖNIG, alsmede
meerdere
kamerleden)
stelden
zich
in
persoon
van
de
toestanden
deze
alsmede meerdere kamerleden) stelden zich persoon van de toestanden inindeze
streek
hoogte en
en lieten
lieten zich
zichter
terplaatse
plaatse voorlichten.
voorlichten.
streek op
op de hoogte
zij noesten
noesten
De opgewektheid
opgewektheid en goede
goede moed
moed voor
voor de
de naaste
naaste toekomst,
toekomst, welke
welke alom,
alom,dank
dank zij
arbeid,
de Peel
Peelheerschten,
heerschten,werden
werdenhelaas
helaaster
terneer
neergedrukt
gedruktdoor
doorde
demobilisatie
mobilisatiemet
methetgeen
hetgeen
arbeid, in de
door de
de daarop
(inkwartiering, onttrekking
werkkrachten) en
daarmede
daarop
daarmede gepaard
gepaard ging
ging (inkwartiering,
onttrekking van
van werkkrachten)
en door
volgende
handel
en
nijverheid,
de
bezuinigingsnoodzaak.
inzinking
van
met
gebiedende
volgende inzinking van handel en nijverheid, met de gebiedende bezuinigingsnoodzaak.
:

^

j

-

^.

-

^

^

I)
Wat wil
Peelbelang" en
De Peel",
Peel", door
door K.
K. DILLING
DILLING..
wil Peelbelang"
en ..„De
1) ..„Wat
"De
..
De Limburgsche
Limburgsche en
en Brabantsche
Brabantsche Peel";
Peel"; „Langs
"Langsnieuwe
nieuwe Banen";
Banen"; „Voor
"Voor duizend
duizend jaren
jaren in
in de
de Peel",
Peel",
„De
door
BEURDEN.
door A.
A. F. VAN
VAN BEURDEN.
2) JAN
POELS,
POElS, oud-Kamerlid, voorzitter.
voorzitter.
JAN POELS,
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heerschtthans
thansweer
weerstilte
stilteover
overdedenog
nogzoo
zookortelings
kortelingsontwaakte
ontwaaktePeel,
Peel,doch
dochdedehope
hopeblijft
blijft
Wel heerscht
betere tijden,
tijden, waarin
waarin het
het verlorene
verlorene moge
worden ingehaald.
moge worden
ingehaald.
op betere
levendig op

Pee1grond.
Peelgrond.
Woeste Peelgrond.

Rijke
Rijke hooioogst
hooioogst op
op ontgonnen
o ..tgonnen Peelgrond.
Peelgrond.
Pee1grond.

I"'r- • ,
, "1".

Ir. ' ". ,
, . ~'··I.··~
Y
1'''
;
_.
'. .\.
L) .

~

_/

-

J_

•

1

I,

-.

.

•
Onontgonnen Peelgebied.
Peelgebied.
Onontgonnen

Ontgonnen Peelterrein.
Peelterrein.

Slot.
Gedurende
regeering onzer
onzer geliefde
geliefde Landsvrouwe
Landsvrouwe werd
werd een
eengeheele
geheelelandstreek
landstreek
Gedurende de
de regeering
uit eeuwenlange
eeuwenlange doodenslaap
doodenslaap gewekt.
Waar
eens
de
purpere
erica
de
Peel
sierde,
oogsten
gewekt. Waar
de purpere erica
Peel sierde, oogsten
nijvere
herder doolde
zijne kudde,
kudde, wappert
wappert op
op
nijvere ontginners
ontginners gulden
gulden ducaten.
ducaten. Waar
Waar eens
eens de
de herder
doolde met zijne
driekleurenenoranjevaan
oranjevaanvan
gebouwender
Hare
Majesteits regeeringsjubileum
regeeringsjubileum de
dedriekleur
vande
degebouwen
dernieuw
nieuw
Hare Majesteits
gestichte dorpen
dorpen en
enstijgen
stijgenin
inde
deeenvoudige
eenvoudigePeelbedehuizen
Peelbedehuizendankbeden
dankbedenomhoog,
omhoog,uit
uitduinende
duizende
rmede
Zij
aa
Zij
harten,
die
in
onze
Koningin
loven
en
eeren
de
hechte
trouwen
het
wijs
beleid,
waarmede
harten, die in onze
hechte trouw en het wijs beleid, w
het schip
schip van
vanstaat
staatdoor
doorziedende
ziedende
z;iedendegolven
golvenenenlangs
langsdreigende
dreigende kklippen
veilige haven
haven wist
wist
li ppen in veilige
te sturen.
sturen.
De bestuurderen
bestuurderen van
van „Peelbelang",
"Peel
"Peelbelang",
belang" , die strijden
strijden voor algeheele ontginning
ontginning der
der 40.000
40.000
H.A. woesten
woesten Peelgrond,
Peelgrond,voegen
voegenhieraan
hieraantoe
toehunne
hunneeerbiedige
eerbiedigewenschen
wenschenvan
vanzegen,
zegen,geluk
geluken
en
voorSPoed
voorsPoed
voor
Hare
Majesteit
en
Hoogstdezelver
regeering
in
de
komende
jaren.
voors oed voor Hare Majesteit en Hoogstdezelver regeering in de komende jaren.
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DE NEDERLANDSCHE
NEDERLANDSCHE BOOMKWEEKERIJ
BOOMKWEEKERI] ((1898-1923)
1898- 1 923)
DOOR
DOOR

IR. C. PH.
IR.
PH. MOERLANDS,
MOERLANDS, Rijkstuinbouw-consulent;
Directeurder
der
Rijkstuinbouwschool
te Boskoop.
Rijkstuinbouw-consulent; Directeur
Rijkstuinbouwschool
te Boskoop.

D
D

boomkweekerij is de
e boomkweekerij
deteelt
teeltvan
vandie
dieboomen
boomenenenheesters,
heesters,welke
welkezonder
zonder of
ofmet
meteen
een
Zijproduceert
produceert
lichte beschutting
beschutting tegen
tegenvorst
vorst in
inden
denvollen
vollengrond
grondkunnen
kunnenoverwinteren.
overwinteren.Zij
in ons land:
land:
1°.
bosch- en haagplantsoen,
1°. boschhaagplantsoen, voor
den aanleg
aanleg van
van bosschen op woeste gronden;
gronden; van
van
voor den
houtwallen om
om akkers
akkers en
en weiden,
weiden, van hagen om tuinen;
houtwallen
tuinen;
2°. laanboomen voor
beplanting van lanen,
lanen, dijken,
dijken, wegen,
wegen, straten,
straten, pleinen,
pleinen, enz.;
enz.;
voor de beplanting
vruchtgoed, d.w.z. vruchtboomen
3°. vruchtgoed,
vruchtboomen en vruchtheesters
vruchtheesters voor den
den aanleg
aanleg van
van boomboomgaarden en
en fruittuinen,
gaarden
fruittuinen, de bekleeding
bekleeding van
van schuttingen,
schuttingen, muren
muren en
en kassen;
kassen;
4°, sierhout,
sierhout, d.w.z. houtgewassen
4°.
houtgewassen voor
voor den
den aanleg
aanleg van
van tuinen,
tuinen,begraafplaatsen,
begraafplaatsen, plantplantsoenen en
en parken;
parken;
5°, trekheesters
trekheesters d. z.
5°.
welke door
door bloemisten
bloemisten in
inkassen
kassen tot
totvervroegden
vervroegdengroei
groei
z. heesters, welke
en bloei
bloei worden
worden gebracht.
gebracht.
Reeds toen de
de boomkweekerij
boomkweekerij nog
nog geen
geenafzonderlijk
afzonderlijk bedrijf
bedrijf was,
was, kon
kon men
men drie
drie hoofdhoofdrichtingen onderscheiden:
richtingen
onderscheiden: de
de kweekerij
kweekerij van
van boschplantsoen
of nabij
nabij het
het bosch,
bosch, die
die van
van
boschplantsoen in of
vruchtgoed in of
vruchtgoed
of nabij
nabij den
den boomgaard,
boomgaard, die
die van
van sierhout
sierhout in of
of nabij
nabij den
den siertuin.
siertuin. Mettertijd
Mettertijd
boomkw~ekerij zich
handel, omdat
omdat de aanaan- en
en
heeft
de boomkweekerij
heeft de
zich ontwikkeld
ontwikkeld tot
tot productie
productie voor
voor den
den handel,
opkw~ek
plantsoen bijzondere
bijzondere bedrevenheid
bedrevenheid en hulpmiddelen
hulpmiddelen vordert,
vordert, andere
andere eischen
eischen
opkweek van
van plantsoen
aan grond,
waterstand en
en klimaat
klimaatstelt
stelt dan
dan houthout- en
en fruitteelt,
fruitteelt, enz. In dit
aan
grond, wat~rstand
dit zelfstandige
zelfstandige boomboomkw~ek~rijb~drijf kan
onderscheiden, welke
welke boven
bovenaangeduid
aangeduid
kweekerijbedrijf
kan men
men nog
nog dezelfde hoofdrichtingen onderscheiden,
werden.
D..!
kweekerij van
vanboschbosch-enenhaagplantsoen
haagplantsoen staat
bij den
den landlandD
», kweekerij
staat in technisch opzicht dicht bij
D..! teelten zijn meestal
meestal één-,
één-, soms
soms tweejarig;
tweejarig; de
de voo
voornaamste
vermenigbouw. D.
rn aamste methode van vermenigzaaien; aan
aan de
de vorming
vuldiging is zaaien;
vorming van het
het plantsoen,
plantsoen, b.v.
b.v. door
door snoeien
snoeien en
en verpoten
verpoten wordt
wordt
in het
het algemeen
alg~meen weinig
wûniggedaan.
gedaan.Een
Eenbelangrijk
belangrijken
enhoogstaand
hoogstaandcentrum
centrumvan
vanboschplantsoen,
boschp!'antsoen,
den isis Zundert
Zundert bij Breda.
Breda. Nauw
Nauwverwant
verwantmet
metdeze
dezeculturen
culturenen
endaarmee
daarmeevaak
vaak
voornamelijk grove den
hetzelfde bedrijf
bedrijfvereenigd
vereenigdisisdede
teelt
van
onderstammenvoor
voorvruchtboomen,
vruchtboomen,rozen,
rozen,enz.
enz.
in hetzelfde
teelt
van
onderstammen
zaad. In
Inde
deboomkweékerijen
boomkweekerijen worden
worden n.l.
n.l.vaak
vaakplanten
plantenverkregen
verkregen door
door de
devergroeiing
vergroeiing
uit zaad.
van twee
twee op
op elkaar
elkaar bevestigde
bevestigde plantendeelen,
plantendeelen, waarvan
waarvan het eene,
eene, de
de onderstam,
onderstam, de wortels
wortels
van
en het
het andere,
andere, de
de ent,
ent, scheuten levert. Vóór
Vóór den
den oorlog
oorlog ontwikkelde
ontwikkelde zich
zich de
de zaaierij
zaaierij van boschboschhaagplantsoen en van
van onderstammen
onderstammen voor
voor vruchtboomen
vruchtboomen en
en rozen
rozen ininenkele
enkelegemeenten
gemeenten
en haagplantsoen
is ze
zesterk
sterkachteruit
achteruit gegaan.
gegaan.
Groninger Veenkoloniën,
Veenkoloniën, b.v. te
te Veendam,
der Groninger
Veendam, doch sindsdien is
dergelijke zaaierijen
zaaierijen nemen
landbouwwerktuigen als
rol en
en zaaimachine
zaaimachine een
een
In dergelijke
nemen landbouwwerktuigen
als ploeg,
ploeg, eg,
eg, rol
belangrijke plaats
plaats in.
belangrijke
De kweekerij
kweekerij van
vanvruchtgoed
vruchtgoed staat technisch veel hooger
hooger dan
dan de bovengenoemde
bovengenoemde zaaierij.
zaaierij.
methoden van
van vermenigvuldiging
vermenigvuldiging treden
treden op den
den voorgrond
voorgrond het
het stekken
stekken en
en enten
enten in
inden
den
Als methoden
vollen grond, d.w.z. in
in de
de open
open lucht.
lucht. Bij
Bij het
het stekken
stekken brengt men een
een afgesneden
afgesneden stuk
stukvan
van een
een
of ten
ten deele
deele in
in de
deaarde
aarde om
om het
het zich
zichtetelaten
latenontwikkelen
ontwikkelen tot
tot een
eenvolvolwortel of stengel geheel
geheel of
.
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ledige
ledige plant:
plant: het
hetwortelstek
wortelstek moet
moetscheuten
scheutenen
enbladeren,
bladeren,het
hetstengeistek
stengelstekwortels
wortelsvormen.
vormen.Bij
Bij
enten laat
laat men een ent
ent met
met een
een onderstam
onderstam tot
toteen
eennieuwe
nieuweplant
plantsamengroeien.
samengroeien.Het
Hetgewone
gewone
het enten
het
enten
enten gelijkt
gelijkt op
op het
hetstekken
stekkenop
opeen
eenonderstam,
onderstam,die
diedaartoe
daartoeveelvuldig
veelvuldigvan
vanboven
bovenafgesneden
afgesneden
en gekloofd
gekloofd wordt.
wordt.Men
Men noemt
noemt dit
dit spleetenten.
spleetenten. Bestaat
Bestaat
entslechts
slechtsuit
uiteen
eenenkel
enkeloog
oog(knop),
(knop),dan
dannoemt
noemtmen
men l
de ent
het enten
enten oculeeren.
oculeeren. In de
devruchtboomkweekerij
vruchtboomkweekerij stekt
stekt
het
en ent
enent
entmen
menvoornamelij
voornamelij
voornamelijkonbebladerdetwijgstukkenin
twijgstukkenininhet
het
en
kkonbebladerde
onbebladerde twijgstukken
in
den
zomer.
Aan
het
zaaien,
bevoorjaar
en
oculeert
voorjaar
oculeert in den zomer. Aan het zaaien, behalve van
van onderstammen,
wordt weinig
weinig gedaan,
omdat
onderstammen, wordt
gedaan, omdat
halve
gekweekte vruchtenvarieteiten
vruchtenvarieteitenniet
nietgenoegzaam
genoegzaamzaadzaadde gekweekte
zijn, d.w.z.
d.w.z. niet
nietecht
echtuit
uitzaad
zaadterugkomen.
terugkomen.Aan
Aande
de
vast zijn,
vorming van
van boomen
boomen en
enheesters
heesters door
door snoeien, leiden
leiden
vorming
verpoten wordt
wordt veel
veel zorg
zorg besteed,
besteed, vooral
vooral bij
bij den
den Gezicht
Geûcht op
op de
dekweekerijen
kweekerijen der
derfirma
firma
en verpoten
opkweek van
van leiboomen
leiboomen als
alswaaiers,
waaiers,palmetten,
palmetten, enz.
enz. C. B. van
van Nes
Nes en
en Zonen,
Zonen. te Boskoop.
Boskoop.
opkweek
voor de
de bekleeding
bekleeding van
van muren
muren en
en schuttingen.
schuttingen. TechTechvoor
nauw verwant
verwant en
envaak
vaakgecombineerd
gecombineerd met
metdedeteelt
nisch nauw
teeltvan
vanvruchtgoed
vruchtgoedisis die
dievan
van laanlaanhoomen. Deze worden
worden vaak
vaak verkregen
verkregen door
door afleggen. Hierbij
Hierbij buigt men
men van
vanstruikachtige
struikachtige
boomen.
moederplanten
scheuten of twijgen.
naar den
den grond
grond en bedekt ze daar
moederplanten scheuten
twijgen naar
twijgen
daar zoo
zoo met
metaarde,
aarde, dat
daterer
alleen het
het topeinde
topeinde boven
boven uitsteekt,
uitsteekt, om ze
ze te
te doen
doen wortelen.
wortelen. IsIsdedebeworteling
beworteling
be wortelingvoldoende,
voldoende,
alleen
van de
de moederplant
moederplant losgesneden
losgesneden en
en tot
totzelfstandig
zelfstandigindividu
individuverheven
verhevenworden.
worden.
dan kunnen ze van
Beter dan
dan de
de zaailing
zaailing komt
komt da
d& aldus
aldus gewonnen
gewonnen zinkeling
zinkeling in eigenschappen
eigenschappen en
enkenmerken
kenmerken
Beter
overeen met de
de moederplant.
moederplant. De
De vruchtboomteelt
vruchtboomteelt heeft
heeft zich
zich meer
meer en
enmeer
meer teruggetrokken
teruggetroklu:n
teruggetrokken
overeen
Opheusden in de
Capelle in Zeeland,
naar de centra der grove fruitteelt op de klei, b.v. te Capelle
Zeeland, te
te Opheusden
denardectgovfuielpdk,b.vt
te Lottum
Lottum in Limburg
Limburg en
en gaat
gaat daar
daar vaak
vaak samen
samen met de
de teelt
teelt van
vanlaanboomen.
laanboomen. Ze
Ze
Betuwe, te
komt
op zandgrond
zandgrond en maakt
maakt dan
dan vaak
vaak veel werk
werk van
van leiboomen,
leiboomen, b.v.
b.v. tete
komt evenwel
evenwel ook voor op
Naarden-Bussum, Zundert,
Zundert,eng.
enz.
.Vaarden-Bussum,
De kweekerij van
van luxe-artikelen
luxe-artikelen (sierhout)
(sierhout) is de
de
eenige
richting, waarin
waarin het
het zaaien,
zaaien, stekken
stekken en
en enten
enten
eenige richting,
en enten
enten met
met kel::eonder
glas geschiedt,
geschiedt, waar
waar stekken
stekken en
onder glas
bladerde scheuten in bakken
bladerde
bakken en
enkassen
kassen bijna
bijna het
het geheele
gehee1e
jaar door
door toepassing vinden en de
jaar
de boomkweekerij
boomkweekerij is
is opgeopgeklommen
den hoogsten
hoogsten vorm
vormvan
vantuinbouw;
tuinbouw;ook
ook door
dcor
klommen tot den
de groote zorg, welke tijdens den opkweek aan de vor- degrotz,wlkijdensopavr"ming
Wereldberoemd als
'ming
der planten
ming der
planten wordt
wordt besteed.
besteed. Wereldberoemd
als
productie-centrumvan
productie-centrum
van dergelijke
dergelijke luxe-artikelen
luxe-artikelen isis Boskoop
1912 aan
. met de aangrenzende
aangrenzende gemeenten. Hier
Hier waren
waren in
in 1912
Kweekinrichting der
der firma
firma C. B. van
boomkweekerij
850 H.A., 30.000 M2. met glas beboomkweekerij gewijd
gewijd 85o
te Boskoop.
Nes en
Ne.
en Zonen,
Zonen, te
Boskoop.
dekte bakken en 12000
12000 M2.
kweekkassen.Het
Het houdt
houdt zich
M2 . kweekkassen.
de cultuur
cultuurvan
van exportartikelen
exportartikelen van
voornamelijk
bezig met de
voornamelijk beûg
hooge waarde
waarde als altijd
altijd groene
groene planten,
planten,bloem-en
bladheestersen
inbeperkt,
beperkt,doch
doch
planten,bloembloem-en
enbladheesters
bladheestersen
enklimplanten
klimplantenin
uitgelezen sortiment. Aalsmeer
bekend centrum
centrum van
van boomboom-en
enbloemkweekerij,
bloemkweekerij, doch
doch de
Aalsmeer is een bekend
laatste breidt
breidt zich
zichvooral
vooral sinds
sinds den
den oorlog
oorlogzeer
zeer sterk uit ten koste der eerste, welke vóór den oorlog
oorlog
H.A.besloeg
ûch
eenwereldnaam
wereldnaamverwierf
verwierfdoor
doorhaar
haarin
inallerlei
allerlei vormen
vormengekweekte
gekweekte
bijna
besloegen
enzich
zicheen
bijna 100
ioo H.A.
.
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geknipte Buxus
Buxus en
en Taxus. Te
en geknipte
Te Naarden-Bussum
Naarden-Bussum heeft
heeft zich de
de laatste
laatste eeuw
eeuw op
op afgezande
afgezande
gronden een
een centrum
centrumter
tergrootte
groottevan
vanbijna
bijna 150
150 H.A.
Het
is
niet
zóó
ver
gespecialiseerd
als de
de
ontwikkeld.
ontwikkeld.
als
boomkweekerij van
Boskoop en
enAalsmeer
Aalsmeer en
en kweekt
kweekt
boomkweekerij
van Boskoop
_ boomen, sierheesters
vrucht- en.
en. park
parkboomen,
sierheesters en onderstamonderstammen. Door
van buitenbuitenmen.
Door zijne
zijneligging
ligginginineen
een gebied
gebied van
verblijven produceert
produceert het
het ook
ook in
in beduidende
beduidende mate
mate
verblijven
voor
de binnenlandsche
binnenlandsche markt.
markt. Oudenbosch,
voor de
Oudenbosch, als.
centrum vrijwel
vrijwel even oud als
als Naarden-Bussum,
Naarden-I3ussum, had
had.
centrum
in 1914
1914 ruim
ruim200
200H.A.
H.A.inincultuur,
cultuur,voornamelijk
voornamelijkblad-.
blad-·
verliezende (winterkale)
(winterkale) sierboomen
sierboomenen
ensierheesters.
sierheesters.
verliezende
Export
vanboomkweekerijartikelen
boomkweekerijartikelen naar
naar voor
Export van
voor export,
export, benevens
benevens boschbosch- en
enhaagplantsoen.
haagplantsoen.
alle werelddeelen
werelddee1en uit de pakloodsen der
der
Toen de
de boomkweekerij
boomkweekerij zich
zich tot
tot een
een afzonafzon-·
Toen
Felix en Dijkhuis te Boskoop; Export
firma PeUK
PeUx
ze - vooral
vooral in
in het.
het
derlijk
bedrijf opwerkte,
opwerkte, trof ze
derlijk bedrijf
Boomkweekerijen.
Boomkweekerijen. Opgericht in 1887.
1887.
westen des
des lands
lands - voor
de productie
productie gunstige
gunstige .
westen
voor de
natuurkundige omstandigheden
omstandigheden in
in klimaat,
klimaat, grond,
grond,
natuurkundige
enbeschaving
beschavingeener
eener·
waterstand en
en voor
voorden
denafzet
afzetgunstige
gunstigeeconomische
economischefactoren:
factoren:welvaart
welvaart en
waterstand
dichte bevolking,
bevolking, een
eendicht
dichtnetnet
waterwegen,
vraag
naarvruchtgoed
vruchtgoedopopdedezwaardere
zwaardere
dichte
vanvan
waterwegen,
vraag
naar
aa r haagplantsoen
entuinders,
tuinders, naar
naar boschplantsoen
boschplantsoen op de
de woeste
woeste
gronden,
naar
haagplantsoen bij
bij boeren
boeren en
gronden, n
gronden; naar
talrijke dijken
dijken en
en straatwegen,
straatwegen, naar
naar sierhout
sierhout voor
voor·
gronden;
naar laanboomen
laanboomen voor
voor de
de talrijke
bede vele
velebuitenverblijven,
buitenverblijven, enz.
enz. De
Deafzet
afzetder
derboomkweekerij,
boomkweekeri;, welke
welke zich
zich aanvankelijk
aanvankelijk bede
perkte
perkte tot
tot de
denaaste
naasteomgeving,
omgeving,breidde
breidde zich
zichspo
spo~dig
uit, vooral
vooral in
in Holland,
Holland, tot
tot de
denabij-nabij-é dig uit,
gelegen steden,
steden, waar
waar de
de boomkweeker
boomkweeker op
opmarktdagen
marktdagen tuinbazen,
tuinbazen, boeren
boerenen
enandere
andereafnemers.
afnemers.
ontmoette. Toen trekschuit
trekschuit en diligence
diligence meer
meer en
en meer
meer moesten
moesten wijken
wijken voor
voor stoomboot
stoomboot en
en.,
ontmoette.
spoortrein, ontwikkelde zich de binnenlandsche handel
sportein,wkldzchbineas dl
tot export, vooral
vooral na 188o,
1880, eerst binnen Europa, doch
toen de
de geregelde
geregeldevaart
vaartder
deroceaanbooten
oceaanbootende
degroote
groote
vastelanden
ging verbinden,
verbinden, ook
ooknaar
naarAmerika,
Amerika, ten
ten
vastelanden ging
g~matigde luchtstreken
luchtstreken van
van het
het noornoorslotte naar
naar de
de gematigde
delijk en
en zuidelijk
zuidelijk halfrond,
halfrond, voor
voor zoover
zoover de
de bevolbevoldelijk
voldoende dicht
dichten
enkoopkrachtig
koopkrachtig is.
is.De
Deaard
aard
king er voldoende
van het
het artikel
artikel brengt
brengt mee,
mee, dat
dat de
de export
export zich
zich meer
meer
de richting
richting oost-west,
oost-west, dan
dan noord-zuid
noord-zuid heeft uituitin de
gebreid. In
Inde
deeerste
eersterichting
richtingwijzigt
wijzigtzich
zichhet
hetklimaat
klimaat
minder
dan in
in de
detweede,
tweede,hoewel
hoewel toch,
toch, met
met toetoe- Doelmatige
verpakking der
der planten
planten voorvoorvoor'
minder dan
Doelmatige verpakking
Pelix
export in
Felix enb
nemenden afstand
afstand van
vande
dekust,
kust,verschillen
verschillenzijn
zijnwaar
waar export
in die
de loodsen
loodsen der
derfirma
firma PeHK
en.
Dijkhuis
Boskoop.
te
Boskoop.
te nemen.
nemen. Ook
Ook heeft
heeft de
deexport
exportzich
zichmeer
meerontwikkeld
ontwikkeld
h~t noordelijk
noordelijk dan
dan op
op het
hetzuidelijk
zuidelijkhalfrond,
halfrond, dat
dat De
De hoofdartikelen
hoofdartikelen zijn
zijn rozen,
rozen,rhododen-rhododenop het
drons,
azalea's,
buxus,
laanminder
markt biedt,
biedt, verderaf
verderaf ligt,
ligt, alleen
alleen door
door de
de drons, azalea's, buxus, Jaan- en
€n
€fl sierboomen.,
si-erbccm(n,
sÏoerbccm(n,
minder markt
tropen bereikbaar
bereikbaar is
een seizoen
seizoen heeft,
heeft,tegengetegengetropen
is en een
belangstellingvoor
voorhet
hetartikel
artikel
steld aan
aan dat
dat van
van het
het noordelijk
noordelijkhalfrond.
halfrond.Verder
Verderneemt
neemtdedebelangstelling
de richting
richting van
van de
de warme
warme naar
naar de
de koude
koude luchtstreek,
luchtstreek, omdat in die
die richting
richting de
de weelde
weelde
toe
toe in de
van
de wilde
wilde flora
flora afneemt.
afneemt. Naar
Naar de
depool
poolvindt
vindtdedeafzet
afzetten
tenslotte
slotte een
grens in
de onvoleen grens
in de
van de
.
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doende
doende winterhardheid
winterhardheidvan
vanhet
hetartikel,
artikel,de
deonvoldoende
onvoldoendedichtheid
dichtheidenenkoopkracht
koopkrachtder
derbevolking.
bevolking.
Ofschoon
boomkweekerij-bedrijven hier
verspreidvoorkomen,
voorkomen,hebben
hebben
hiertetelande
landezeer
zeerverspreid
Ofschoon de
de boomkweekerij-bedrijven
ze zich
zichtoch
tochgrootendeels
grootendeelssamengetrokken
samengetrokkenininbepaalde
bepaaldecentra
centradoor
doorde
desamenwerking
samenwerkingder
derreeds
reeds
ze
genoemde
genoemde natuurkundige
natuurkundige en economische
economische factoren.
factoren. In
In de
deoudere
ouderecentra,
centra,zooals
zooalsBoskoop
Boskoopenen
die reeds
eeuwenbestaan,
Aalsmeer, die
reedseeuwen
bestaan,werd
werdhet
hetbedrijf
bedrijfaanvankelijk
aanvankelijkininzijn
zijnganschen
ganschenomvang
omvang
Aalsmeer,
gestadiguitbreidde,
uitgeoefend,doch
dochtoen
toenten
tengevolge
gevolgevan
vanhet
hetsnelverkeer
snelverkeerzich
zichhet
hetafzetgebied
afzetgebiedgestadig
uitbreidde,
uitgeoefend,
bedrijven en
gingen de
de bedrijven
en centra
centra zich
zichmeer
meeren
enmeer
meerspecialiseeren
specialiseeren
specia1iseereninindie
dieartikelen,
artikelen,waarvoor
waarvoor
gingen
klimaat, grondsoort
grondsoort en
en waterstand
waterstand het
het meest
meestgeschikt
geschiktwaren
warenen
endeze
dezeweinige
weinigeartikelen
artikeleninin't'tgroot
groot
klimaat,
produceeren. Het
voor de
de wereldmarkt
wereldmarkt produceeren.
was in
in het
hetlaatste
laatste decennium
decennium der
dervorige
vorigeeeuw,
eeuw,dat
dat
voor
Het was
boomkweekerij zich
de Nederlandsche
Nederlandsche boomkweekerij
de inte
internationale
concurrentie een eerste
eerste plaats
plaats
rn ationale concurrentie
de
zich in
in de

bevocht. Het
Het gansche
gansche afzetgebied
afzetgebiedwerd
werdgeregeld
geregeldbereisd,
bereisd,vooral
vooraldoor
doorde
deBoskoopsche
Boskoopschee exporbevocht.
xporteurs, en
en daardoor
daardoor kwamen
kwamen onze
boomkweekers tot
bijzonderheden op de
de hoogte
hoogte met
metde
de
teurs,
onze boomkweekers
tot in bijzonderheden
eischen der
der afnemers
afnemers en
enden
denstand
standder
dertechniek
techniekbij
bij
eischen
hunne buitenlandsche
buiten1andsche concurrenten.
concurrenten.De
buitenlandsche
Devrijhandel
vrijhandel
hunne
Neder1andsche
en
maakte de
de Nederlandsche
Nederlandsche boomkweekerij
boomkweekerij groot
groot en
maakte
hier en
en daar
opduikend protectionisme
ondanks hier
daar opduikend
protectionisme was
was
ondanks
het begin
begin dezer
dezer eeuw
eeuw tot
tothet
hetuitbreken
uitbrekenvan
vanden
den
het
tijd, een
haar een gouden
gouden tijd,
eentijdperk
tijdperk
wereldoorlog voor haar
ongekenden bloei.
van ongekenden
bloei. In
In 1898
1898begon
begon de
debedreiging
bedreiging
belemmering van
van de
de belemmering
onzen export
export door
door de
de
van
van onzen
later die
invoerrechten, later
die van
van onzen
onzen uitvoer
uitvoer
Duitsche invoerrechten,
naar de
de Vereenigde
Vereenigde Staten
Staten door
verhooging van
indoor verhooging
van innaar
voerrechten
en
verscherping
der
inspectie
naar
de
voerrechten en verscherping der inspectie naar de
Buxus in vormen in de boomkweekerijen
en ziekten
ziekten Buxus in vormen in de boomkweekerijen
aanwezigheid van
schadelijke insecten
aanwezigheid
van schadelijke
insecten en
der
PeliK
Pelix en
enDijkhuis
DijkhuisteteBoskoop,
Boskoop,
der firma
firma Felix
de ingevoerde
ingevoerde planten,
planten,enz.
deze
op de
enz.Maar
Maarondanks
ondanksdeze
welke
welke werd
onwerd bekroond
bekroond met de
de hoogste
hoogste onen dergelijke
dergelijke verschijnselen
verschijnselen van
van belemmering
belemmering van
van derscheidingen
derscheidingen op
op verschillende
verschillende tentoontentooninternationa1en
den
internationalen
nam de
de waarde
waarde van onzen stellingen,
den inte
rn ationalen handel nam
stellingen, o. a. met
met de
degouden
goudenmedaille
medaille op
op
export, krachtig
krachtig gesteund
gesteund door
door het
het schitterend
schitterend succes
succes
die te San
die
San Francisco
Francisco in
in 1915.
1915.
tentoonstellingen teteBerlijn
(I909),
op
de groote
grootetentoonstellingen
Berlijn(1909),
(1909),
op de
Haarlem (I9IO),
(1910), Boskoop
Haarlem
(1910),
Boskoop (1911
(I9II
(19II en
en 1913)
1913)en
enPetersburg
Petersburg (1914)
(I9I4)
(1914) toe,
toe, zoodat
zoodat 1914
1914 door
door de
de
recordjaar beloofde
uitbreken van den
den oorlo
oorlog
aan
alle
geboekte orders
orders een recordjaar
beloofdete
te worden,
worden, toen
toen het uitbreken
g
gunstige
verwachtingen tot
heden een
een einde
einde maakte.
maakte. Direct
Direct werd
werdde
deexport
exportnaar
naar België
België en
en
gunstige verwachtingen
tot heden
Frankrijk
1916vaardigden
vaardigdenDuitschland,
Duitschland,
Duitsch1and,Oostenrijk-Hongarije
Oostenrijk-Hongarije en
enEngeland
Engeland
Frankrijk onmogelijk;
onmogelijk; in 1916
invoerverboden
in 1918
1918maakte
maaktededeverscherpte
verscherpteduikbootoorlog
duikbootoorlogeen
eeneinde
eindeaan
aanonzen
onzen
invoerverboden uit,
uit, in
export
naar Amerika.
Amerika. Na
Na den
den wapenstilstand
wapenstilstand kwam
kwam direct
direct de
de bedreiging
bedreiging van
van een
een invoerinvoerexport naar
verbod in:
in de
Vereenigde Staten,
Staten, dat
dat in
in Juni
Juni 1919
1919van
vankracht
kracht'
krachtwerd.
werd,
werd.en
enonze
onzeexport
exportnaar
naarde
de
de Vereenigde
beperkte tot
totonderstammen
onderstammen van
van vruchtgoed
vruchtgoed en
enrozen.
rozen. Gelukkig
Gelukkig kon
kon de
de handel
handel
Unie
vrijwel beperkte
Unie vrijwel
op
Engeland hervat
hervat worden,
worden,tetemeer
meerdaar
daardeze
dezeopopScandinavië,
Scandinavië,die
dieinindedelaatste
laatstejaren
jarenzoo
zoo
op Engeland
toegenomen, en
zeer
en op
opZwitserland
Zwitserlandten
tengevolge
gevolge
vandedeingetreden
ingetredenmalaise
malaisegestadig
gestadig
was toegenomen,
van
zeer was
verminderde.
verminderde.
onzer boomkweekerij-producten,
boomkweekerij-producten,
Bij
Bij de
de hieronder
hieronder volgende
volgende cijfers over de uitvoerwaarde onzer
ontleend
jaarstatistiek van
uit-en
endoorvoer,
doorvoer,zij
zijhet
hetvolgende
volgendevooraf
voorafopgemerkt.
opgemerkt.
ontleend aan
aan de jaarstatistiek
van den in-, uitgewicht, n.l.
waarde berekend uit het
Vóór
het gewicht,
K.G. een
een waarde
waarde
n.l. door
door aan
aan 100
zoo K.G.
Vóór den oorlog werd de waarde
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779

te kennen
kennen van
van ff 30, doch
doch van
van 1917
1917 af
afgeldt
geldtals
alswaarde
waarde die,
die, welke door
door den
den afzender
afzenderisisaanaantoe te
verlieze men de
van het geld
gegeven. Verder verlieze
de vermindering
vermindering der
der koopwaarde
koopwaarde van
geld sinds
sinds den
den oorlog
oorlog
gegeven.
het oog.
oog.
niet uit het
1913vertegenwoordigde
vertegenwoordigde de
deuitvoer
uitvoeronzer
onzerboomkweekerij
boomkweekerij een
eenwaarde
waardevan
vanruim
ruim
In 1913
1
3
3
in 1919
43/4
4 /4. millioen
millioen gulden,
gulden, in
1919 van
van ruim
ruim 41/4,
4 /4' in
in 1920
19~0 en
en 1921
19~1 van
van 33/
3 /44 en
en in
in 1922
1922
van 44 millioen.
millioen. In
1913 was
was ons
ons voornaamste
voornaamste afzetgebied
afzetgebied Duitschland
Duitschland met ongeveer
ongeveer 2 1Y2
van
In 1913
/2
millioen gld.
gld. (ruim
(ruim 44 millioen
millioen mark
mark volgens
volgens de
de Duitsche
Duitsche statistiek),
statistiek), d.i.
d.i. ruim de
de helft
helft
millioen
van onzen uitvoer.
uitvoer. Thans
Thans is onze
onze voo
voornaamste
afnemer Groot-Brittanië
Groot-Brittanië en
enIerland,
Ierland, dat in
van
rnaamste afnemer
/2 en in
1920 en
en '21 telkens
telkens voor
ruim i1 1Y2
in 1922 voor ruim
ruim 2 millioen
millioen of meer
meer dan
dan de
de helft
helft
voor ruim
192o
afnam van
van onzen
onzenexport.
export.Hoe
Hoezeer
zeer
beteekenisvan
vanEngeland
Engelandvoor
vooronzen
onzenuitvoer
uitvoer na
na den
den
afnam
dede
beteekenis
1913slechts
slechtsvoor
voorruim
ruim
oorlog isis toegenomen,
toegenomen,kan
kanmen
menafleiden
afleidenuit
uithet
hetfeit,
feit, dat
dat dit
dit land
land in
in 1913
oorlog
millioen van
van ons betrok,
betrok, dus
dus ruim
ruim 1/10
1/10 van
van onzen
onzen uitvoer.
uitvoer. Engelands
Engelands beteekenis
beteekenis voor
voor
1Y2
/2 millioen
onzen
export
is
thans
vijfmaal
zoo
groot
als
onmiddellijk
vóór
den
oorlog.
Na
Engeland
groot als onmiddellijk
oorlog. Na Engeland isis
onzen export is thans vijfmaal
onze beste
beste afnemer
afnemer Scandinavië,
Scandinavië, waaronder zijn te
te verstaan
verstaan Denemarken,
Denemarken, Zweden
Zweden en Nooronze
wegen. Evenwel
Evenwel neemt de
de export
export daarheen,
daarheen, gelijk
gelijk reeds
reeds werd
werd opgemerkt,
opgemerkt, de
delaatste
laatstejaren
jaren
wegen.
geregeld af: in
in 1919
1919 bedroeg
bedroeg hij
hijruim
ruim14,
14,in
in192o
1920ongeveer
ongeveer io,
10,in
in 1921
I9~I omtrent 8 ton en in
in
geregeld
op,
d.w.z.
1922
ongeveer
6
ton.
Als
derde
in
de
rij
onzer
afnemers
treedt
Noord-Amerika
d.w.z.
1922 ongeveer ton. Als derde in de rij onzer afnemers treedt Noord-Amerika
Staten en Canada,
Canada, met
met een
bedrag van
Het verloop
verloop der
der uituiteen bedrag
van bijna
bijna 55 ton.
ton. Het
Vereenigde Staten
de Vereenigde
naar Canada
Canada gedurende de laatste
laatste jaren
jaren was
was bemoedigend,
b:!moedigend,doch
dochinin 1922 teleurvoerwaarde naar
stellend, daar
daar het
daalde van
op minder
minder dan
dan 22 1Y2
ton. Meer
Meer constant
constant blijft
blijft de
de uitvoeruitvoerstellend,
het daalde
van 4 op
/2 ton.
2
1/2
ton,
doch
dit
de
Vereenigde
Staten
de
laatste
3
jaren
schommelen
om
2Yz
ton,
doch
dit
Vereenigde
Staten
waarde
naar
waarde naar
laatste 3 jaren schommelen om
afzetgebied laat
laat niet veel
v~el ruimte
ruimte voor
voorhoop
hoopop
opverbetering,
verbetering,meer
meervoor
voorvrees,
vrees,dat
datten
tenslotte
slotte
afzetgebied
invo~r van
vanonderstammen
onderstamm~nvoor
voorvruchtgoed
vruchtgoeden
enrozen
rozenbelemmerd
belemmerdzal
zalworden.
worden.Rekent
Rekent
ook de invoer
en Zuid-Amerika
Zuid-Amerika samen,
dan blijkt,
blijkt, dat
dat Amerika
Amerika voor meer
men den
den uitvoer
uitvoer naar
naar Noord- en
samen, dan
men
dan 1Y2
mlllioen gulden
guld~n afnam.
afnam. Als
Als vierde
vierdeafzetgebied
afzetgebied komen
komen België, Frankrijk
Frankrijk en ZwitserZwitser/2 millioen
1
land, die
sam~n betrokken
b~trokken voor
voor ruim
ruim 441/4
/4. ton,
ton, elk
elk voor
voor ±
ton. De
Deexport
export naar
naar
/2 ton.
+ 111Yz
die samen
Zwitserland gaat
laatste jaren
jaren geregeld
geregeld achteruit
achteruit en isis gedaald
gedaald van
van ruim
ruim 2 ton in
in 1919
1919
gaat de
de laatste
Zwitserland
tot 111/4
ton in
in 1922.
I92~. Ofscho:m
naar België en Frankrijk,
nooit bijzonder
bijzonder
die nooit
Frankrijk, die
OfschoDn de
de uitvoer naar
1/4 ton
groot
onder de
de heerschande
heerschende omstandigheden
omstandigheden niet onbeduidend
onbeduidend is, kan
kan men
menhiervan
hiervan
groot was,
was, onder
voorloopig toch geen
geen groote
groote verwachtingen
verwachtingen hebben
hebben tengevolge
tengevolgevan
vanden
denlagen
lagenstand
standder
derfranc.
franc.
D~
totale invoer
invo:!r aan
aan boomen
boomenen
enheesters
heestersvertegenwoordigde
vutegenwoordigde voor
voor ons
onsland
landinin 1922
19~2
De totale
een waarde
waarde van
van meer
meer dan
dan een millioen
millioen gulden
gulden tegen
tegen bijna
bijna 77 ton
ton over
over1921.
I9~I.In
Inhet
hetafge
afgeloop~n
geimporteerd uit
uit België en Frankrijk
uit Duitschvoor bijna
bijna 66 ton
ton en uit
Frankrijk voor
loopgin jaar
jaar werd
werd geimporteerd
3
land voor
bijna
3
/4
ton,
verder
nog
voor
10
mille
uit
Engeland
en
voor
4
uit Italië.
voor bijna 33/ 4 ton, verder nog voor io mille uit
en voor uit
Landen als
als België en Frankrijk
lage valuta,
valuta, treden
treden voor
voor onze
onze productie
productie meer
meer op
op als
als
Frankrijk met
met lage
concurrenten
binnenlaridsche markt,
markt, dan
als afnemers.
afnemers.
concurrenten op
op de
de binnenlaridsche
dan als
slotte de
de beteekenis
beteekenisder
derboomkweekerij
boomkweekerij en
en van
van haren
haren uitvoer
uitvoer in
in Nederland
Nederland
Laten we ten slotte
v~rgelijken
en Frankrijk,
Frankrijk, twee der
der voornaamste
voornaamste landen, die met
met ons
ons concurconcurvergelijken met
met die in België en
reeren
tuinbouwtelling van
van 1912 bezat
bezat ons
ons land
land op een grondreeren op de wereldmarkt. Volgens de tuinbouwtelling
gebied
boomkweekerij. In
een gebied
gebied
gebied van
van 33000
33000 K.M2. ruim
ruim 25°0
2500 H.A. boomkweekerij.
In 1910 bezat België op een
Frankrijk op
Van het
van
ruim 14000
14000 H.A. Van
van 30.000
30.000 K.M2.
K.M2 . vrijwel
vrijwel 4000
4000 H.A. en Frankrijk
op 536.000
536.000 K.M2. ruim
totaal
Frankrijk 0.~7,
Nederland 0.76
en in
in België
België
totaal grondgebied
grondgebiedwas
was dus
dus ingenomen
ingenomen in
in Frankrijk
0.27, in
in Nederland
0.76 en
1.33 % door
1.33
doorboomkweekerij.
boomkweekerij. België heeft dus
dus betrekkelijk
betrekkelijk en volstrekt
volstrekt meer
meerboomkweekerij
boomkweekerij
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deze bestaat
bestaat in België
België voor
voor meer
meer dan
dan de
de helft
helftuit
uitde
deteelt
teeltvan
vanboschbosch-enen
dan Nederland, doch deze
voor 1/4
IJ 4 uit
uit de
de teelt
teeltvan
vanvruchtboomen
vruchtboomenen
envruchtheesters
vruchtheestersen
envoor
voorbijna
bijna 1/6
1/6 uit
uit
haagplantsoen, voor
teelt van
van sierhout.
sierhout. Ofschoon
Ofschoononze
onzetuinbouwtelling
tuinbouwtellinggeen
geenafzonderlijke
afzonderlijke cijfers
cijfers geeft
geeftvoor
voorde
de
de teelt
hoofdrichtingen der
der boomkweekerij,
boomkweekerij, mag
mag toch wel
wel worden
worden aangenomen,
aangenomen, dat
dat bij
bij ons
onsinin
drie hoofdrichtingen
van luxe-artikelen
luxe-artikelen de
de eerste,
eerste, die
die van
van vruchtgoed
vruchtgoed de
detweede
tweedeen
endie
dievan
van
uitgestrektheid de teelt van
boschplantsoen de
laatste plaats
plaats inneemt, dat
dat onze
onze boomteelt
boomteelt technisch
technisch hooger
hoogerstaat
staatdan
dande
de
boschplantsoen
de laatste
menig opzicht
opzichtook
ookboven
bovendedeFransche.
Fransche.België
Belgiëovertrof
overtrofons
onsvóór
vóórden
denoorlog
oorlog
Belgische en in menig
Belgische
alleen bij den uitvoer
uitvoer naar
naar Frankrijk,
Frankrijk, doch
bij ons achter in den handel
handel op
op Duitschland,
Duitschland,
doch stond bij
Frankrijk 16
16 maal
maal zoo
groot is als
als ons
ons land,
land,
Engeland, de Vereenigde
Vereenigde Staten,
Staten, enz.
enz. Terwijl
Terwijl Frankrijk
zoo groot
Engeland,
het vóór
vóór den
denoorlog
oorlogininde
detotaalwaarde
totaalwaardevan
vanden
denexport
exportzijner
zijnerboomkweekerij-producten
boomkweekerij-producten
stond het
achter bij
bij ons land
land en
en hetzelfde
hetzelfde geldt
geldt voor
voor Duitschland.
Duitschland.
achter
schets van
vande
deNederlandsche
Nederlandscheboomkweekerij
boomkweekerij mag
mag niet
nietbesloten
beslotenwordh
wordf nn zonder
zondu
Deze schets
althans met een enkel
enkel woord
woord te
te gedenken,
gedenken, wat
wat onze
onzehooge
hoogeLandsvrouwe
Landsvrouwe en
enHare
HareRegeering
Regeering
althans
laatste kwarteeuw
kwarteeuw deden
deden ter
ter bevordering
bevordering van dezen
dezen tak
tak van
vanvolkswelvaart.
volkswelvaart. Bij
Bij
gedurende de laatste
gedurende
Koninklijk Besluit
Nov. 1898,
1898, n°.
nO. 20
20 werd
werd besloten
besloten tot de
de oprichting
oprichting ven
v<:n een
eEn RijksRijksKoninklijk
Besluit van
van 18 Nov.
tuinbouwwinterschool te
de eerste
eerste plaats
plaats beoogt,
beoogt, aan
aan de
de toekomstige
toekomstige boomboomtuinbouwwinterschool
te Boskoop,
Boskoop, die
die in de
kweekers een theoretische vakopleiding
vakopleiding te
te verschaffen.
verschaffen. Verder
Verder stond
stond de
de Regeering
Regeeringde
deboomboomkweekers
kweekerij ter
waar protectionistische maatregelen
maatregelen ons exportgebied
exportgebied bedreigden;
bedreigdEn;stelde
stelde
kweekerij
ter zijde, waar
mede ten
ten behoeve
behoeve van
van dien
dienexport
exporteen
eenplantenziektekundigen
plantenziektekundigenvoorlichtingsvoorlichtings- en
eninspectieinspectiemede
die tot
totde
debeste
besteder
derwereld
wereldmag
magworden
wordengerekend,
gerekend,bevorderde
bevorderdedoor
doorsubsidiën
subsidiëndede
dienst in, die
studie van
van het
het afzetgebied,
afzetgebied, kwam
kwam noodlijdende
noodlijdende boomkweekers
boomkweekers te hulp
hulp door
door het
hetverschaffen
verschaffen
midden stands- en
en kweekerscrediet,
kweekerscrediet, enz. Onze
Onze Koningin
Koningin zelf
zelftoonde
toondezich
zichbij
bijtalrijke
talrijke
van z.g. middenstandsgelegenheden de hooge
hooge Beschermvrouwe
Beschermvrouwe der
der Nederlandsche
Nederlandsche Boomkweekerij,
Boomkweekerij, bezocht
bezocht herhergelegenheden
haalde malen Boskoop om de tuinbouwschool
tuinbouwschool en
en de
de kweekerijen
kweekerijen (1908)
(1908) of
ofde
de tentoonstellingen
tentoonstellingen
haalde
(19II
bezichtigen, zond
zond op
op de
de „Ideal
"Ideal Home
HomeExhibition"
Exhibition"ininhet
hetvoorjaar
voorjaarvan
van 1922
1922
(1911 en 1913) te bezichtigen,
een tuinplan
tuinplan in,
in,dat
datgeheel
geheelwerd
werdbeplant
beplantmet
metHollandsche
Hollandscheproducten
productenen
enalgemeene
algemeene
te Londen een
bewondering wekte, bezocht in den
den herfst
herfst van
van hetzelfde
hetzelfdejaar
jaar de
de Nederlandsche
Nederlandsche afdeeling
afdeelingvan
van
bewondering
enzóó
zóóondubbelzinnig
ondubbelzinnig
tentoonstelling te
te Kopenhagen,
Kopenhagen, kortom,
kortom, deed
deed zóó
zóóherhaaldelijk
herhaaldelijk en
de tentoonstelling
de Nederlandsche
Nederlandsche boomkweekerij,
boomkweekerij, dat
dat deze,
deze,ondanks
ondanks de
de
blijken
Hare belangstelling
belangstelling in de
blijken van
van Hare
moeilijke
tijden, welke
welke ze
ze thans
thans doormaakt,
doormaakt, zich
zich van
van ganscher
ganscher harte
harte en
envol
volerkentelijkheid
erkentelijkheid
moei li jke tijden,
aansluit bij de feestelijke
feestelijke herdenking
herdenking van
van het
het zegenrijk
zegenrijk tijdperk
tijdperk van
van de
de 25-jarige
25-jarige regeering
regeeringder
der
geliefde Vorstinne.
Vorstinne •
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KONINKLIJKE BOOMKWEEKERIJEN
PIERRE
- TE ZUNDERT.
PIERRE LOMBARTS
LOMBARTS —
Hofleverancier van
WILHELMINA.
van H. M. KONINGIN WILHELMINA.

D
D

eze boomkweekerijen
jaar 1899,
1899,bestaan
bestaandus
dusbijna
bijna 25
25jaren.
jaren. Daar
Daarnooit
nooitiemand
iemand
boomkweekerijendateeren
dateerenvan
van het jaar
der
geweest, klonk
klonk de
de naam
naam .,PIERRE
„PIERRE LOMBARTS"
"PIERRE
LOMBARTS" in den beginne vreemd en
der familie
familie boomkweeker was geweest,
was
hij iedereen
iedereen onbekend.
onbekend. Er moest
moest dus
dus „naam"
.,naam"
"naam" worden
wordengemaakt.
gemaakt.Dit
Ditis isgelukkig
gelukkigvolkomen
volkomen
was hij
gelukt.
Zeerklein
kleinbegonnen,
begonnen,nam
nam
kweekerij
in deze
25 jaar
gestadig
omvangtoe
toeenenbeslaat
beslaatnu
nueene
eene
gelukt. Zeer
de de
kweekerij
in deze
25 jaar
gestadig
in in
omvang
oppervlaktevan
vanmeer
meerdan
dan20
20H.A.
H.A. Van
zijn steeds
Van vruchtboomen
vruchtboomen zijn
steeds ±
125,000 stuks
stuksininvoorraad;
voorraad; van
van de
de
oppervlakte
j 125,000
±
200soorten
soortenConiferen
Coniferen ongeveer
ongeveer30,000
30,000 stuks.
stuks. De
Deenorme
enormecollectie
collectierozen
rozenbestaat
bestaatuit
uitdedeuitgezochtste
uitgezochtste
:- 200
30,000
Soorten.
Dennenplanten (Pinus
(Pinus sylvestris)
sylvestris) en
endennensoorten
dennensoorten worden
worden bij
bijmillioenen
millioenengekweekt.
Verder
gekweekt.Verder
soorten. Dennenplanten
Woudwordt
alles gekweekt,
gekweekt, wat
watbuiten
buitengroeit,
groeit,
zooalsPlantsoenen,
Plantsoenen,SierSier-enenBloemstruiken,
Bloemstruiken, SierSier- en
enWoudwordt alles
zooals
boomen, GroenblijvendeGroenblijvende- en
et:l
e~ Vaste
Vaste planten.
planten. De
Dekweekerijen
kweekerijen bestaan
bestaan uit
uit zandgrond.
zandgrond.
In 1905
1905 viel
viel der
der firma
firma het
het voorrecht
voorrecht te
te beurt,
bel'rt, het
bet'rt,
hetwapen
wapentetemogen
mogenvoeren
voerenvan
vanH.
H.M.
M.Koningin
KoninginWILWIL-
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Koninklijke Boomkweekerijen
Boomkweekerijen PIERRE
LOMBARTS, Zundert.
Een laan
laan van
van bijna
bijna uitsluitend
uitsluitend pas
pas gegeEen
Coniferen in de
de ConiferenkweeConiferenkweesnoeide Coniferen
kerij, gelegen
gelegen aan
aan den
rijksweg Bredakerij,
den rijksweg
BredaZundert.

HELMINA
HELMINA

Koninklijke Boomkweekerijen
Boomkweekerijen PIERRE
Koninklijke
LOMBARTS; Zundert.
Zundert
Deze
kweekerij, gelegen
gelegen aan
aan den
den provinprovinDeze kweekerij,
cialen weg
weg Zundert—Meir
Zundert-Meir (België),
(België), bevat
bevat
cialen
allerlei soorten
soorten Sierplanten, Rozen,
Rozen,Vaste
Vaste
allerlei
Planten,Vruchtboomen,
Vruchtboomen, in alle vormen, enz.
Planten,
.

in 1914
1914werd
werdhaar
haardoor
doorHoogstdezelve
Hoogstdezelvehet
hetPraedicaat
Praedicaat„Koninklijke"
.,Koninklijke"
"Koninklijke"verleend.
verleend.De
Devoornaamste
voornaamste
en in
afzetgebieden zijn:
zijn: Nederland,
Nederland,België
België.en
hetGroothertogdom
Groothertogdom Luxemburg.
Luxemburg. De
De firmanaam
firmanaam is
is nu
nu overal
overal
afzetgebieden
-en het
bekend en de groote
groote en
enmooie
mooiezaak
zaakalom
alomgerenommeerd.
gerenommeerd.
bekend
Lezers, velen
uwerstonden
stondenweleens
weleensin
gelegenaan
aanbeide
beidezijden
zijden
verrukkingvoor
voorde
deprachtige
prachtigekweekerijen
kweekerijengelegen
velenuwer
weleensininverrukking
Lezers,
RijkswegBreda-Zundert,
Breda-Zundert,doch
uitgestrektheidaan
Provincialenweg
ZundertdenRijksweg
dochdedeeven
evengroote
grooteuitgestrektheid
aanden
denProvincialen
wegZundertvan den
minder bekend,
bekend, maar
maar zeker
zeker even
even bezienswaard.
bezienswaard. Keurig
Keurig worden
worden de
de kweekerijen
kweekerijen onderhouden,
onderhouden, de
de
Meir isisminder
wetenschappelijk gesnoeid en
en van
vanziekten
ziektengevrijwaard.
gevrijwaard. Men
Menkan
kanverzekerd
verzekerdzijn
zijnvan
vansoortechtheid,
soortechtheid,
boomen wetenschappelijk
want er
er wordt
wordt voor
voor ingestaan.
ingestaan.
Juli tot
tot einde
eindeSeptember
Septemberisisdedezaak
zaakter
terbezichtiging
bezichtigingopengesteld,
opengesteld,mits
mitsmen
menvooraf
voorafbericht
berichtzendt.
zendt.
Van Juli
ruimschootsgebruik
gebruikgemaakt.
gemaakt. Jaarlijks
Jaarlijks worden
uitalle
alle
Hiervan wordt
worden 5 àà600
wordt ruimschoots
600dames
damesen
enheeren
heerenontvangen
ontvangenuit
streken van
en België,
België, om
omdeze
dezegroote
grooteen
enbekende
bekendekweekerijen
kweekerijen tetebezichtigen.
bezichtigen.
streken
van ons land en
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FRUITTEELT
IN NEDERLAND, 189E-1923
DE FRUITTEEL
T IN
18$)8r8$)8- 1r 92 3
DOOR
DOOR
K.
K. WIERSMA,

Naaldwijk;
Rijkstuinbouw-consulent
voorvoor
Zuid-Holland.
Directeur van
vandedeRijkstuinbouw-Winterschool
Rijkstuinbouw-Winterschoolte te
Naaldwijk;
Rijkstuinbouw-consulent
Zuid-Holland.

V
V

ermoedelijk
in onze
onzegansche
ganschegeschiedenis
geschiedenisgeen
geentijdperk
tijdperk aan
aan te
te wijzen,
wijzen, dat
dat voor
voor
ermoedelijk isis in
zoouiterst
uiterstbelangrijk
belangrijkisisals
alsjuist
juistdeze
deze2525jaren.
jaren.De
Detachtiger
tachtigerjaren
jaren
de
fruitteelt zoo
de fruitteelt
met
al hun
hunellende
ellendewaren
warenvoorbij.
voorbij.De
Detuindeistand,
tuinderstand,bijna
bijnateruggedrukt
teruggedrukt tot
tot gewoon
gewoon
met al
werkman,
langzamerhand teteverheffen.
de geestgeestwerkman,begon
begonzich
zich weer
weer langzamerhand
verheffen.Uit
Uitden
den nood
nood was
was de
kracht
geboren.
De
handel,
die
volgens
verklaringen
van
uitvoerders
in
'88
zóó
totaal
kracht geboren. De handel,
volgens verklaringen van uitvoerders in
zóó totaal ververloopen was,
herlevingbehoefde
wagen,kreeg
kreegweer
weervasten
vastenvoet
voetop
op
was, dat
dat men
mengeen
geenpoging
pogingtot
totherleving
behoefdetetewagen,
de buitenlandsche
.de
buitenlandsche markten.
markten. Veilingen
Veilingen waren
waren in 't't Westland
Westland reeds
reeds opgericht
opgericht en
en zij
zijvormden
vormden
voor dien
dien handel
handel een
eenhechten
hechtenondergrond.
ondergrond.De
Deoude
oudeklant,
klant,
Engeland, die
die met ons
elkebetrekking
betrekking
Engeland,
ons op
op dit
ditgebied
gebiedbijna
bijnaelke
elke
verbroken had, knoopte weer nieuwe onderhandelingen
onderhandelingen aan.
aan.
Duitschland, als nieuwe
nieuwe klant,
klant, begon
begon steeds
steeds meer
meer producproducook fruit,
fruit, te vragen
ten, ook
vragen en
en zoo
zoowerd
werdomstreeks
omstreeks'8g
'89allengs
allengs ~_
de horizon
wat helderder.
helderder. De
De natuur,
die de laatste
de
horizon wat
natuur, die
laatste jaren
jaren
regelmatig had
de muurdruiven
muurdruiven regelmatig
haddoen
doenmislukken,
mislukken,had
had,de
,de
kweekers genoodzaakt
genoodzaaktzich
zichop
op de
de hoogte
kweekers
hoogte te
te stellen
stellen van
van de
de
,de
buitenland gevolgde
gevolgde kweekwijzen.
kweekwijzen. Enkele
tuinbouwers
in het buitenland
Enkele tuinbouwers
uit
Poeldijk waren
waren naar
naar het
het Belgische
Belgischedruivencentrum
druivencentrum
uit Poeldijk
druivencent~um
Ho:!ylart
paarnieuwe
nieuwe
Ho!ylart
hadden kassen
kassen en
eneen
eenpaar
Ho
! ylart getrokken
getrokken en
en hadden
druivensoorten
medegebracht. Omstreeks
Omstreeks '98
'g8 stond
druivensoorten medegebracht.
stond 'het
het
voor den vakman vrijwel vast, dat het glas ook voor denvordenakmijwlvst,dhegaokrn
handelsteeler
eenwaardevol
waardevol
hulpmiddel
was. . '"
handelsteeier
hulpmiddel
handelsteeler een
was.
Bekwame plaatselijke
plaatselijke ambachtslieden
ambachtslieden bestudeerden
bestudeerden
Bekwame
de meegebrachte
meegebrachte ofofopopoude
oudebuitenplaatsen
buitenplaatsenaangetroffen
aangetroffen
en wijzigden
wijûgdendie
wijzigden
dienaar
naaromstandigheden.
omstandigheden.Vele
Velevan
van
modellen en
die wijzigingen
.die
wijzigingen bleken
bleken werkelijke
werkelijke verbeteringen
verbeteringen en
en alal
spoedig
:spoedig kon
kon worden
worden vastgesteld,
vastgesteld, dat
dat de
deHollandsche
Hollandsche kas
kas
in vele
vele opzichten
opzichten
uitmuntte. Van
Van invloed
invloed was
opûchten uitmuntte.
was hier
hier ook
ookop
op
Een fraaie
geweest zoowel
zoowel de
de reizen
reizen van
van de
detuinbouwers
tuinbouwers als
alsvan
van
fraaie tros
tros druiven.
druiven.
geweest
.de
de ambachtslieden
ambachtslieden naar
Engeland, om
omdededaar
daargebruikte
gebruikte
naar Engeland,
bestudeeren. Toch
Hollandschekas
kaseen
modellen te bestudeeren.
Toch heeft
heeftde
deHollandsche
eeneigen
eigenzelfstandig
zelfstandigkarakter
karakter gegemodellen
kregen en onderscheidt
onderscheidt zich
ûch
zich door
door zijn
zijn eenvoud,
eenvoud, degelijkheid
degelijkheid en
en goedkoopte.
goedkoopte. De
DeBelgen,
Belgen,
kregen
de eerste
eerste tweezijdige
tweeûjdige
kassen hadden
hadden gegeven,
gegeven,kwamen
kwamen tusschen
tusschen1911
tweezijdige kassen
19II en
en 1913
1913voort19I3
voort.die ons de
.durend
kassen bestudeeren.
bestudeeren. Hun
groote vereeniging
beter te doen,
doen, dan
dan een
een
durend onze kassen
Hun groote
vereeniging wist
wist niet
niet beter
.onzer
kassen
als
proef
te
laten
bouwen
in
Groenendaal.
·onzer kassen als
iaten bouwen in Groenendaal. Zoo
Zoo waren
waren dus
dus de
de rollen
rollen omgekeerd.
omgekeerd.
Niet
Niet alleen
alleen toch
toch het
hétmateriaal
materiaal wilden
wilden zezetoen
toenovernemen,
overnemen,ook
ookdedegeheele
geheelebehandeling
behandelingzou
zou
,een
.een Hollandsche
Hollandsche zijn.
zijn.
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Omstreeks '98 hadden
Omstreeks
hadden dus
dus onze
onzetuinbouwers
tuinbouwersgedeeltelijk
gedeeltelijk wel
welreeds
reedskennis
kennisgemaakt
gemaakt
reedsvoor
voorden
denhandel
handelenkele
enkeleperzikkassen
perzikkassenverrezen,
verrezen,
de druif
druifonder
onderglas,
glas,zelfs
zelfswaren
warenererreeds
met de
geheel ingewerkt
ingewerkt in
in die
dieteelten
teeltenwas
wasmen
mennog
nogniet.
niet.Alles
Alleswat
watvóór
vóórdien
dientijd
tijdisisgebouwd
gebouwd
doch geheel
be
was te
was
te beschouwen
proefneming op
op vrij
vrij groote
groote schaal.
schaal. Juist
Juistgedurende
gedurendedeze
deze2525jaar
jaar
schouwen als een proefneming
Westland,doch
dochook
ookverschillende
verschillendeandere
andere streken
streken van
van ons
ons land
land de
de fruitfruitheeft
niet alleen
alleen't'tWestland,
heeft niet
onder glas met
met succes
succes als
als een
een vak
vak leeren
leeren be
beoefenen.
'98 gold
gold voor
voor druiven
druiven een
een opopoefenen. In '98
teelt onder
brengst
van 60
6o pond
pond per
per roe
roe (±
(+ 3.75 M. kaslengte)
brengst van
kaslengte) aan
aan beide kanten,
kanten, als een zeer
zeer hooge;
hooge;
1905 was
was ioo
loopond
pondeen
eenmaximum,
maximum,terwijl
terwijlthans
thanshier
hieren
endaar
daar al
al op
op dezelfde
dezelfde lengte
lengte
omstreeks
omstreeks 1905
120
wordt geoogst.
geoogst. De
De opbrengst
opbrengst isisdus,
dus,dank
dankzijzijhet
hetzich
zich
aanpassenaan
aandedeteelten,
teelten,
120 pond wordt
aanpassen
door de tuinbouwers
tujnbouwers bijna
bijna verdubbeld.
groote oogst,
oogst, die
die hooger
hooger is
is dan
dan op
opbijna
bijnaalle
alle
door
verdubbeld. Deze
Deze groote
andere
plaatsen, maakt,
maakt, dat de
de Nederlandsche
Nederlandschetuinbouwers,
tuinbouwers,ook
ookmet
methunne
hunnevoortbrengselen,
voortbrengselen,
andere plaatsen,

Gezicht
in een
eenintensief
intensieffruitbedrijf.
fruitbedrijf.
Gezicht in

de wereldmarkt
wereldmarkt kunnen
kunnen wedijveren.
opbrengst is
bovendien vrij
vrij vast en
en aan
aan zeer
zeer
op de
wedijveren. Die
Die opbrengst
is bovendien
wisseling onderhevig,
onderhevig, waardoor
waardoor de
de oogst
oogstvan
van't'teene
eenejaar
jaarzeer
zeer weinig
weinigverschilt
verschiltmet
metdie
die
weinig wisseling
andere jaar,
jaar, zoodat
zoodat het
het glas
glas dus
dustegenover
tegenoverde
devolle
vollegrondsteelt
grondsteelteen
eenzeer
zeergroote
grooteoogstoogstvan het andere
zekerheid geeft.
geeft.
Natuurlijk
was dit achteraf
waartete nemen.
nemen. Omstreeks
Omstreeks '98
'98 was dit slechts
achteraf gemakkelijk
gemakkelijk waar
slechts
Natuurlijk was
een vermoeden.
vermoeden. Voor
Voor dien
dientijd
tijdging
ginginindit
ditglas
glasbetrekkelijk
betrekkelijk veel
veel kapitaal
kapitaal zitten en
en zelfs
zelfs de
de
voormannen aarzelden wel eens.
eens.Voor
Voordie
dienieuwe
meuweartikelen
artikelenmoest
moestmen
menimmers
immerskoopers
koopers zien
zien te
te
voormannen
krijgen! Plaatselijke
daarvoor op
op touw
touw gezet.
gezet. Deze
Dezehebben
hebbenzich,
zich,
krijgen!
Plaatselijke tentoonstellingen
tentoonstellingen werden
werden daarvoor
vooral aanvankelijk,
aanvankelijk, juist
juist in
indie
dieverantwoordelijke
verantwoordelijketijden,
tijden,steeds
steedsmogen
mogenverheugen
verheugeninindede
vooral
belangstelling van
het Koninklijke
Koninklijke Huis.
Huis.Niet
Nietalleen
alleenwerden
werdenaltijd
altijdmedailles
medaillester
terbeschikking
beschikking
belangstelling
van het
gesteld,
doch vooral
vooral de
de eerste
eerste werden
werden ook
ook regelmatig
regelmatig zoowel
zoowel door
door Hare
Hare Majesteit
Majesteit de
de
gesteld, doch
Koningin als door
door Hare
Hare Moeder
Moeder bezocht.
bezocht.
Koningin
7 8844

Koninklijke belangstelling was
was in
in die
die dagen
dagen voor
voordeze
dezeteelten
teeltenzeer
zeerveel
veelwaard.
waard.
Juist die Koninklijke
Zij
moed der
dervoormannen,
voormannen,verlokte
verloktede
delauwen,
lauwen,ook
ookeens
eensde
deproef
proefinindie
dierichting
richting
Zij schraagde den moed
wagen, bracht
bracht zelfs
zelfs de
de kat
kat uit
uitde
deboomkijkers
boomkijkers aan
aan het
het twijfelen
twijfelen en
envestigde
vestigdede
deaandacht
aandacht
te wagen,
van de stedelingen op
op zoo'n
zoo'n tentoonstelling
tentoonstellingen
enzoodoende
zoodoendeop
opnieuw
nieuwgekweekte
gekweektevoorbrengselen.
voorbrengselen.
De Regeering
Regeering vond
vondtoen
toen in
inden
den persoon
persoon van
van den
denheer
heerLovink
Lovink een
een deskundige,
deskundige,die
dieals
alsdirecteurdirecteurgeneraal van den Landbouw
Landbouw optrad en mede steeds
steeds bereid
bereid was de gerezen
gerezen moeilijkheden
moeilijkhedenuit
uitden
den
was het, die
die trachtte
trachtte ook
ookininhet
hetbuitenland
buitenlandproprote ruimen.
ruimen. Vooral
Vooral hij,
hij, de
de heer
heer LOVINK, was
weg te
paganda voor
Ik herinner
herinner hier slechts aan
aan de tentoonstellingen
tentoonstellingen te
te DusselDusselpaganda
voor het
het fruit
fruit te maken. Ik
dorf-Mannheim, Berlijn,
waar ook
ook het
het Nederlandsche
Nederlandsche fruit
fruit groote
grootetriumphen
triumphenbehaalden.
behaalden.
dorf-Mannheim,
Berlijn, waar
glas had
had zich
zich n.l.
n.l.nu
nureeds
reedszoo
zoostérk
stèrkuitgebreid,
uitgebreid,dat,
dat,omom
loonendeprijzen
prijzentetebehouden,
behouden,
Het glas
loonende
voor het
het fruit
fruit weer
weer naar
naar buitenlandsche
buitenlandsche afnemers
afnemers moest
moest worden
worden omgezien.
omgeÛen.Gemiddeld
Gemiddeldkan
kan

ti
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druivenkas.
Het inwendige van een druivenkas.

men aannemen,
dat van
van'98'98tottot
1907
jaar
glas
bijkwamenendedebinnenlandsche
binnenlandsche
1907
er er
elkelk
jaar
10 10
%,%
glas
bijkwam
aannemen, dat
verbruikers
die zelfde
zelfde mate
mate toe.
toe.De
Deprijzen
prijzenzakten
zaktenomstreeks
omstreeks1905
1905zóó
zóósterk,
sterk,
verbruikers namen
namen niet
niet in die
deskundige de
de raad
raad gaf
gaf een
een deel
deelder
derkassen
kassenmaar
maarbraak
braak te
te laten
laten liggen.
liggen.Die
Dieraad
raadwerd
werd
dat een deskundige
natuurlijk
wel werd
werd getracht
getracht in
in het
hetbuitenland
buitenlandvasten
vastenvoet
voettetekrijgen.
krijgen. Op
Op
natuurlijk niet
niet gevolgd,
gevolgd, doch wel
1907
den duur
duur is dit
dit ook
ook gelukt.
gelukt. De
Deprijzen
prijzenstegen
stegenweer
weerzóó,
zóó,dat
datdedeteelt
teeltloonend
loonendwerd
werdenenvan
van1907
1914 nam
nam de
de kassenbouw
kassenbouwhand
handover
overhand
handtoe.
toe.Meermalen
Meermalenbedroeg
bedroegdedejaarlijksche
jaarlijkscheuitbreiuitbreitot 1914
ding 15
15 % van
van wat
wat er reeds
reeds stond.
stond. Tijdens
Tijdens den
den oorlog
oorlog stond
stond de
de uitbreiding
uitbreiding stil,
stil, de
de nieuwnieuwzoodrahet
hetmateriaal
materiaal
duur, doch
doch de
defruitteelt
fruitteeltonder
onderglas
glasbleef
bleefrendeeren
rendeerenenennoodra
bouw was te duur,
dan ook weer wat
wat goedkooper
goedkooper werd,
werd, nam
nam men
men den
dennieuwbouw
nieuwbouwweer
weerter
terhand.
hand.Van
VanAug.
Aug.1921
1921
dan
tot Aug. 1922
kassen gebouwd dan
dan in
in eenig
eenig gelijk
gelijk tijdperk
tijdperk tevoren.
tevoren. De
Dehandel
handelop
op
zijn meer kassen
1922 zijn
het buitenland,
buitenland, met
name op Duitschland,
Duitschland, is thans
thans wel
wel weer
weer opnieuw
opnieuw bedreigd,
bedreigd, doch
doch het
het
het
met name
heeft vooral
vooral in
in de
delaatste
laatstejaren
jarengoed
goedfruit
fruitleeren
leerenwaardearen.
waardeeren.Het
Hetgebruik
gebruik
Nederlandsche volk heeft
785

van vruchten
vruchten is in
in de
delaatste
laatste jaren
jaren in
inons
onsland
landzeer
zeersterk
sterktoegenomen.
toegenomen.Natuurlijk
Natuurlijk komt
komt dit
dit
alleen de
de glascultuur
glascultuur doch
doch ook
ook de
devollegrondsteelt
vollegrondsteelt ten
tengoede.
goede.
niet alleen
die vollegrondsteelten
vollegrondsteelten was
was het
het omstreeks
omstreeks 'g8
'98 al
al zeer
zeer treurig
treurig gesteld.
gesteld. De
DeboomboomMet die
gaarden
werden
grootendeels
nog
aangelegd
als
in
de
vorige
eeuwen.
Het
wemelde
van
plaatsegaarden werden grootendeels
als
Het wemelde van plaatselijke.,vaak
de markt
markt althans onbekende soorten. De
Deafstanden
afstandenwerden
werden
lijk,•
vaak vrijwel waardelooze, op de
te klein
klein genomen
genomen en
eneen
eenboomgaard
boomgaardwerd
werdeen
eensoort
soortmastbosch,
mastbosch,waar
waargeen
geenzonnetje
zonnetje
veel te
.doordrong
onder wilde groeien.
groeien. De
De gemiddelde
gemiddeldeopbrengst
opbrengstvan
van die
dierommelboomgaarden,
rommelboomgaarden,
doordrong en niets onder
we
ze
thans
noemen,
was
gemiddeld
nog
geen
f
200
per
H.A.
perjaar.
jaar. Werkloon
Werkloon
zooals
per H.A. per
zooals we ze thans noemen, was gemiddeld nog geen f
niet af
afen
enwanneer
wanneerrondom
rondomeen
eendorp
dorpdergelijke
dergelijkeboomgaarden
boomgaardenwat
wattalrijk
talrijkwaren
warenaangeaangekon er niet
legd, was
was er
er zelfs voor de arbeiders
arbeiders van
plaatsje gedurende
Juni geen
geen werk
werk te
te vinvinvan dit plaatsje
gedurende Mei en Juni
den en moesten ze
ze zich
ûch maar
maar ûen
extensieve cultuur
cultuur was
was een
een ramp
ramp voor
voor een
een
zien te redden. Die extensieve
streek.
.
De wetenschappen
w<!tenschapp:!n hadden
hadden tot
tot dien
dientijd
tijd de
de fruitteelt
fruitteelt vrijwel
vrijwel links
links laten liggen.
liggen. Nu
Nubegonnen
begonnen
De
ze
z~ zich
zich er
er meer
m!er mee
m!etetebemoeien
b:!m:nienenenhet
hetwas
wasvooral
vooraldedeplantkunde,
plantkunde,die
dieook
ookde
deverschillende
verschillet1de
D<!groote
grooterol,
rol,die
diehet
hetlicht
lichtspeelt
speeltbij
bijdedekwestie
kwestieder
dervruchtbaarvruchtbaarvruchtboomen in studie
studie nam.
aam. Da
verklaard, en
en de
deopgerichte
opgerichtetuinbouwscholen
tuinbouwscholenenentuinbouwcursussen
tuinbouwcursussenzorgden
zorgdenininververheid werd verklaard,
eeniging met de door deskundigen gehouden
gehouden lezingen,
leûngen,dat
datde
depraktijk
praktijk op de hoogte
hoogte werd
werd gesteld.
gesteld.
.eeniging
De plantafstand
plantafstand werd
werd vergroot,
vergroot, de
de boomen
boomenkonden
kondenvoortaan
voortaanhun
hunnatuurlijke
natuurlijkegrenzen
grenzenbereiken
bereiken
De
en hun
hun volle
volle opbrengst
opbrengst geven.
geven. Da
DI!bewerking
bewerking werd
werd ininwetenschappelijke
wetenschappelijke d.w.z.
d.w.z. in
inoordeeloordeelkundige banen
kennis van
van plantenziekten
plantenziekten en
en hun
hun bestrijding
bestrijding werd
werd in
in dit
dittijdvak
tijdvak
kundige
banen geleid.
geleid. De kennis
meer
boomen werden
werden én
én door
door de
de betere
betere bewerking
bewerking én
én door
door de
dedoeldoelmeer algemeen
algemeen eigendom.
eigendom. De boomen
matige
ûektebestrijding gezonder
dientengevolge verbeterde
verbeterde de
de kwaliteit
kwaliteit der
dervruchten.
vruchten.
matige ziektebestrijding
gezonder en dientengevolge
Op
veiling bleek,
bleek, dat
dat de
de eene
eene soort
soort appel
appel veel
veel beter
beter betaald
betaald werd
werd dan
dan de
de andere
andere
Op de veiling
het spreekt
spreekt van zelf, dat
dat men
men deze
deze praktische
praktische wenk
wenk opvolgde
opvolgde en
en de
de betere
betere soorten
soorten bij
bij voorvooren het
keur
boomgaard worden
paar van de beste
beste soorten
soorten
keur aanplantte.
aanplantte. In
In één
één zelfde boomgaard
worden thans
thans slechts een paar
gezet.
Nederlandsche Pomologische
PomologischeVereeniging
Vereeniging maakte
maakte zich
ûchverdienstelijk,
verdienstelijk, zoowel
zoowel door
door
De Nederlandsche
verspreiden van
van een soortenlijst
soortenlijst als
als door
door de
de boomkweekers
boomkweekers de
de garantie
garantie van
van soortechtsoortechthet verspreiden
heid
te leggen.
leggen.
heid op te
Voor
waren in ons
ons land
land fruittuinen
fruittuinen bijna
bijna alleen
alleen om
omde
debuitenplaatsen
buitenplaatsen bekend.
bekend.
Voor '98 waren
In dit
dit tijdvak
tijdvak zijn
zijn ze ook
voor den
den handel,
handel, speciaal
speciaal ininZuid-Beveland,
Zuid-Beveland, op
op groote
grooteschaal
schaal
ook voor
In
aangelegd. De
De meerdere
meerdere kennis
kennis van de onderstam
onderstam en den
den invloed,
invloed, die
die deze
deze heeft
heeft op
op de
de vruchtvruchtbaarheid, zijn
hiervan voor
reden. Beschouwde
Beschouwde men
men vóór
vóór 'g8
'98 vrijwel
vrijwel de
de pyramide
pyramide
baarheid,
zijn hiervan
voor een deel de reden.
als
boom, die
die alleen
alleen in
in een
eensiertuin
siertuinthuis
thuisbehoort,
behoort,zijn
zijnbroertje,
broertje,de
destruik,
struik,blijkt
blijktook
ookvoor
voor
als een boom,
-den
handelskweek zeer
zeer goed
goed bruikbaar.
bruikbaar. Het
Het Zeeuwsche
Zeeuwsche voorbeeld
voorbeeld vindt
vindt reeds,
reeds,doch
doch zal
den handelskweek
stellig ook elders
elders in
in ons
ons land
land spoedig
spoedignog
nógmeer
meernavolging
navolgingvinden.
vinden.InIndien
dienfruittuin
fruittuinisisook
ookde
de
kweek van klein
klein fruit,
fruit, vooral
vooral bessen,
bessen, op
op zijn
zijnplaats.
plaats.De
Demeerdere
meerderevakkennis
vakkennis maakt
maakt ook
ookhier,
hier,
kweek
-dat
deze teelt
teelt zich
zich in
in betere
betere banen
banen isisgaan
gaan bewegen
bewegen en
enelke
elkesoort
soortthans
thansbeter
beterdan
danvroeger
vroeger
dat deze
staat op de
de plaats,
plaats, die
die voor
voor haar
haar geëigend
geëigend is,
is,wat
watook
ookweer
weeruitgedrukt
uitgedrukt wordt
wordt door
door een
een hoogere,
hoogere,
doch vooral
vooral zekerder
zekerderoogst.
oogst.Deze
Deze2525
jaarzijn
zijndus
dusvoor
voordedefruitteelt
fruitteeltgeweest
geweestjaren
jarenvan
vangroote
groote
jaar
opbloei.
hopen, dat
dat van
van de
de volgende
volgende 25
25jaar,
jaar,bij
bij het
het Gouden
Gouden Jubileum
Jubileum van
van H.
H. M.,
M., hethetopbloei. We hopen,
zelfde mag
mag worden
worden gezegd.
gezegd.
,
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Rijkstuinbouwconsulent;Directeur
Directeur der Rijkstuinbouwwinterschool
Rijkstuinbouwwinterschool te Alkmaar.
Alkmaar.
Rijkstuinbouwconsulent;

B
B

innen het
het 25-jarig
25-jarig tijdvak,
tijdvak, dat
datmet
methethet
jaar1923
I923wordt
wordtafgesloten,
afgesloten, heeft
heeft zich
zichde
de
innen
jaar
groenteteelt
onsland
landal albijzonder
bijzonder
sterk
uitgebreidenenontwikkeld.
ontwikkeld.Volgens
Volgensstatisstatisgroenteteelt in ons
sterk
uitgebreid
tische gegevens
gegevens besloegen
besloegen de
demet
metgroenten
groentenbeteelde
beteeldegronden
grondeninin1898
I898een
eenopperoppertische
vlakte van
van 8283 H.A.,
vlakte
H.A., terwijl
terwijl in
in het
hetjaar
jaar 1921
I92I reeds
reeds 23458
H.A. voor
voor dezen
dezen tak
tak van
van tuinbouw
tuinbouw
23458 H.A.
in gebruik
gebruik waren.
waren.
In nevensgaande
nevensgaande graphische
graphische voorstelling wordt
wordt aangegeven,
aangegeven, hoe
hoededeoppervlakte
oppervlaktezich
zich
den loop
loop dezer
dezer jaren
jaren gewijzigd
gewijzigd heeft.
heeft.Alleen
Alleenover
overde
dejaren
jaren1901
I90Ien
en1902
I902waren
warengeen
geencijfers
cijfers
in den
b~schikbaar •
beschikbaar.
Zooals
de verschillende
verschillende lijnen
lijnen doen
doen zien,
zien,
Zooals de
schijnt
de vermeerdering
vermeerdering der
der oppervlakte
oppervlakte gedugeduschijnt de
------------------------ --------.--.-.-.----------.-_. _______ _____ ___ • ____
___________________________________________
rende de
de jaren
jaren 1900
I900tot
tot1903
I903nog
nogalal met
metgroote
groote
rende
25z.:tsui~ -----::: :---::~:---::::::::::==
--________________
______ _____:::::::::::::::::_-_:::::::.:_::
_ _ ______________ _ _ _:- --~=
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21
sprongen
plaats gehad,
gehad, doch
doch overigens
overigens
sprongen te
te hebben plaats
Ci
nemen we een
een geleidelijke,
geleidelijke, vrij
vrij regelmatige
regelmatige stijging
stijging 111
áijI~
16 ~{~·~~~~~H~~+~j:~H~t~~~t~;~~~~~·:~--·0::~·: ~ .~ ~ ~:f(
waar, die
die alleen
alleen ninde
deoorlogsuren
oorlogsjarenwat
watsterker
sterker is Al:
waar,
-:::~-E~2E:_:~:_0- ~-_-_____
:—~ 0 -:~______
~t ~: }0'_~ __ E
~~ :: ~~ :~: ~~: :~ : ~ ~; ~[: .
geweest
het IC-tal
jaren, dat
dat daaraan
10 -tal jaren,
daaraan r= ------0------.---.
geweest dan
dan in
in het
•__ 0 00 0__ 0 0__ 0_ 0__ _
i:
'
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onmiddellijk voorafging.
onmiddellijk
voorafging.Daarentegen
Daarentegenwordt,
wordt,nana Á~;e:
, _. __---F ----_....- ... - .......... .........- .. . . -. . .-.: =:__.....
I9I9,
eenigedaling
dalingopgemerkt,
opgemerkt,verklaarbaar
verklaarbaar
1919, weder eenige
, .... _.. -........._...... _...... - .. _. .... ..++--+ ++
uit het
het feit,
feit, dat
dat eenige
eenige onregelmatige groentengroentenuit
1tt
ot
a
A".
A".'.
kw~ekers,
den oorlogstijd
oorlogstijd door
door de
de hooge
hooge
kw: ekers,die
die in
in den
prijzen tot
tot den
den groentenbouw
groenten bouw werden
werden aangetrokaangetrok- Uitbreiding
Uitbreiding der
der groenteteelt
groenteteelt naar
naar de
de beteelde
beteelde
prijzen
grondoppervlakte sedert
18g8.
grondoppervlakte
sedert 1898.
ken,
sedert weer
weersuccessievelijk
successievelijk van
van het
hettooneel
tooneel
ken, sedert
zijn.
verdwenen zijn.
reeds uit
uit de
detoename
toenameder
derbeteelde
beteeldeoppervlakte,
oppervlakte,dat
datdedewarmoezerij
warmoezerij ininons
onsland
land
Blijkt dus reeds
sedert 1898
I898 sterk vooruitgegaan
vooruitgegaan is, een volledig
volledig beeld
beeld van
van de
deontwikkeling
ontwikkeling van
van dezen
dezentak
takvan
van
bodemcultuur kan
kan men
men uit
uitboven
bovenaangehaalde
aangehaalde cijfers
cijfers niet
niet krijgen.
krijgen. Dat
Datn.l.
n.l.dedegroenteteelt
groenteteelt
bodemcultuur
ook
meer en
enmeer
meerintensief
intensiefwordt
wordtbeoefend,
beoefend,dat
datdedeproductie
productieper
pereenheid
eenheidvan
vangrondoppergrondopperook meer
vlakte in steeds meerdere
meerdere mate
mate is
is opgevoerd,
opgevoerd, blijkt
blijkt uit
uit de
de cijfers
cijfers niet.
niet. En
Entoch
tóchisisdat
dat't'tgeval.
geval.
vlakte
waardoor niet alleen
alleen de
de hoeveelheid,
de waarde
waarde der
der producten
producten
hoeveelheid, maar
maar bovenal de
Middelen, waardoor
vergroot
afgeloopen tijdperk
tijdperk in steeds toenemende
toenemende mate
mate toepassing.
toepassing. Wel
Wel
vergroot werd,
werd, vonden
vonden in het afgeloopen
sterkst werkende
w.::rkende dezer middelen is
is het
hetgebruik
gebruikvan
vanglas,
glas,want
wantdaardoor
daardoorwordt
wordteensdeels
eensdeels
het sterkst
de
oogsttijd der
der producten
producten belangrijk
belangrijk vervroegd
vervroegd en
en de
degeldelijke
geldelijkewaarde
waardeverhoogd,
verhoogd,terwijl
terwijl
de oogsttijd
anderendeels
groeiperiode in ons
ons klimaat
klimaat er
er door
doorverlengd
verlengden
enininverband
verbanddaarmee
daarmee
anderendeels ook
ook de
de groeiperiode
de
totale productie
productie vergroot
vergroot wordt.
wordt.
de totale
blijkt uit de
de statistiek,
statistiek, dat
dat het
het z.g.
z.g. platte
platte glas
glas - het publiek
publiek spreekt
spreekt gewoonlijk
gewoonlijk
En nu blijkt
2 ., in 1903
"broeibakken"
,.broeibakken" - in 1898
I898 een
een oppervlakte
oppervlakte besloeg
besloeg van
van 1.311.859
1.3II.859 M
M2.,
I903 een
een van
van
van „broeibakken"
1.700.033 M
M2.
dat in I9I2
oppervlakte tot
M2.
aangegroeid. We
We krijgen
krijgen
tot 4.768.300 M
2 . was aangegroeid.
2. en dat
1912 die oppervlakte
2:.1
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dus van
van dit
dit hulpmiddel
hulpmiddel een
een stijging
stijging van
van 1.3
1.3 tot
tot 4.7
4.7 millioen
millioen M2.
M 2 . in
dus
jaar tijds.
in 14 jaar
tijds. Dit
Dit wil
wil dus
zeggen een
een toename
toename met
met ruim
zeggen
%1
ruim 26o
260 %!
%!
wijl het
Op de
de intensiviteit
intensiviteit der
der culturen
heeft dit glas
Op
culturen heeft
glas dáárom
dáárom zoo'n grooten
grooten invloed, wijl
het
kan
aankweeken, en
voor het
het overwinteren,
overwinteren, van
van jonge
jonge
kan worden
worden gebruikt
gebruikt voor
voor het
het vroeg aankweeken,
en zelfs voor
omstreeks den
waarop anders eerst met het
groentenplanten,
den tijd,
tijd, waarop
het
groentenplanten, die
die dan
dan buiten worden gezet omstreeks
zaaien
jonge planten
planten kunnen
kunnen in
in de
de beperkte
ruimte van
vaneen
een
beperkte ruimte
zaaien kan
kan worden
worden begonnen.
begonnen. En
En van
van die jonge
het uitplanten
uitplanten ook
terreinen
bak
bak groote
groote hoeveelheden
hoeveelheden worden
worden aangekweekt
aangekweekt en
en dus
dus na het
ook groote
groote terreinen
van den
den vollen grond
opbrengst worden
worden gebracht.
van
grond tot
tot vervroegde
vervroegde opbrengst
gebracht.
kan de bak
bak in
Bovendien
voor de
de teelt
teelt van
van artikelen,
artikelen, die
die in
inons
onsklimaat
klimaat
Bovendien kan
in den zomer dienen voor
niet
thuis zijn,
zijn, die
die dus
dus buiten
buiten niet,
niet,maar
maar in
inden
denbak
bakwèl
wèltot
totvolle
volleontwikkeling
ontwikkelingkunnen
kunnen
niet best thuis
komen.
landwordt
wordtvan
vandit
hulpmiddelméér
méérgebruik
gebruik gemaakt
de
Nergens in
in ons
ons land
dithulpmiddel
gemaakt dan
dan in de
provincie Zuid-Holland,
Zuid-Holland, waar
waar in 1912
1912 niet
nietminder
minder dan
dan 4 millioen M2.
M 2 . plat
plat glas
glas voorkwam
voorkwam van de
4.7 millioen
mi1lioen in
in ons
ons geheele
gehee1e
land.In
Zuid-Hollandschekweekerijen
kweekerijen isisdan
danook
ooknagenagegeheele land.
Insommige
sommigeZuid-Hollandsche
noeg
geheele
nanÇ>eg
de
geheeIe
grondoppervlakte,
behoudens
noeg de geheele grondoppervlakte, behoudens nanoodige paden,
tuurlijk
paden, door
door bakken
bakken ingenomen.
ingenomen.
tuurlijk de
de noodige
geef ik
ik van
van zoo'n
zoo'n kweekerij,
voorkomende
Hiernevens geef
kweekerij, voorkomende
in
degemeente
gemeenteLoosduinen,
eene duidelijke
duidelijke afLoosduinen, eene
afin de
beelding.
We
zooeven gezien,
dat van 1898
hebben zooeven
gezien, dat
1898 tot
tot
We hebben
1923
de met
met„plat
"platglas"
glas"belegde
belegdeoppervlakte
oppervlakte met
met
1923 de
ruim
% is gestegen.
gestegen. Hiermede
Hiermede is echter
echter het
het toetoeruim 260
26o %
gebruik
de
hulpmiddelen,
waarmede
nemend
van
nemend gebruik van de hulpmiddelen, waarmede
groenteteelt
een meer
meer intensieve
intensievebeoefening
beoefeningvan
vandedegroenteteelt
Kweekerij met plat
plat glas
glas te
te Loosduinen.
verkregen is,
onvolledig geschetst.
geschetst. Want
Want in
in
slechts onvolledig
Kweekerij
verkregen
is, slechts
ereen
voorons
onsland
landnieuw
hulpmiddel, n.l.
1903
eenvoor
nieuwhulpmiddel,
n.l.
1903 is er
de
de groentenkas,
groentenkas, bijgekomen.
bijgekomen. En
En deze groentenkassen,
groentenkassen, die
teelt van
van
voornamelijk voor
die voornamelijk
voor de
de teelt
komkommers en
doen,hebben
hebbenzich
tijdzoo
zóósterk
sterkuitgebreid,
uitgebreid,dat
tomaten dienst
dienstdoen,
zichsedert
sedertdien
dientijd
dat
komkommers
en tomaten
1912 reeds
reeds een
eengezamenlijke
gezamenlijke grondoppervlakte
grondoppervlakte van
van meer
meer dan
dan een
een millioen
millioen M2.
M2. besloe
besloegen.
zij in 1912
gen.
Over
de jaren
nà 1912
1912 zijn, jammer
jammer genoeg, geen
geen statistische
statistische gegevens
gegevensvoorhanden,
voorhanden,
Over de
jaren na
waaruit het
het toenemend
gebruik van
kanworden
worden aangetoond.
aangetoond. Maar w
onze
tuinbouwtoenemend gebruik
van glas
glaskan
wieie in
in
tuinbouwstreken bekend is, weet,
dat
ook
na
dat
jaar
de
weet, dat ook ná dat jaar de z.g. „glasculturen"
"glasculturen" zeer sterk
sterk zijn
zijn uitgebreid,
uitgebreid,
is dan
dan ook
ookinindedeoorlogsjaren
oorlogsjareneen
eentijdelijke
tijdelijkestilstand
stilstandininden
denkassenbouw
kassenbouwgeconstateerd.
geconstateerd.
al is
het platte
platte glas,
glas, treft
treftmen
menook
ookde
degroentenkassen
groentenkassenhet
hetmeest
meestaan
aaninin Zuid-Holland
Zuid-Holland
Evenals het
rn amelijk in
en wel voornamelijk
qe gemeente
gemeente Loosduinen,
Loosduinen, waar
waar ook
ook in
in het
hetjaar
jaar 1903
1903de
deallereerste
allereersteenwlvo
in de
van
ons
Thans
3
groentenkas
van
land
verrezen
is.
onderscheidt
men
voornamelijk
verschillende
groentenkas
land verrezen is. Thans onderscheidt men voornamelijk 3 verschillende
soorten,
soorten, n.l. de
de komkommerkas,
komkommerkas, de
de tomatenkas
het warenhuis.
tomatenkas en het
warenhuis.
De beide
beide eerste
eerste zijn
zijn elk,
elk,gelijk
gelijktrouwens
trouwens de
denaam
naam reeds
reeds aanduidt,
aanduidt, voor
voor een
eenspeciale
speciale
De
groentensoort
groentensoort ingericht. Zij
Zij behooren
behooren tot
tot de
de groep
groep der
der warme
warme kassen,
kassen, omdat
omdat zij,
zij, behalve
behalve door
door
de
de zon,
zon, ook
andere wijze,
warm water
water (Thermosyphon)
ofdoor
ook nog
nog op
opeen
eenandere
wijze, b.v.
b.v. door
door warm
(Thermosyphon) of
doorstoom
stoom
verwarmd
worden._
verwarmd worden..
worden
..
Om
Om den
bouwen
de verwarming
verwarming zoo
zoo oeconomisch
oeconomischmogelijk
mogelijkteteregelen,
regelen,worden
wordengewoongewoonden bouw
en de
kassen aan
aan elkaar
complexenververlijk verschillende
verschillende kassen
elkaar gebouwd
tot kleinere
kleinere of
ofgrootere
grootere complexen
lijk
gebouwd en zoo tot
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eenigd. Eén
Eénverwarmingsketel
verwarmingsketel verwarmt
verwarmt dan
dan een
eengeheel
geheelcomplex.
complex.Vooral,
Vooral,wanneer
wanneer
daartoe
eenigd.
daartoe
wordt, kunnen
stoom gebruikt
gebruikt wordt,
kunnen verscheidene
verscheidene kassen,
kassen, dus
dus groote
groote complexen,
complexen, op
op één
éénketel
ketel
stoom
worden
Maar
heeft
dan
ook
een
grooten
inhoud,
een
verwaraangesloten.
zoo'n
ketel
groot
worden aangesloten. Maar
ketel heeft dan ook een grooten inhoud, een groot verwarmingsoppervlak en een
eengrooten
grootenvuurhaard,
vuurhaard,zoodat
zoodat
mingsoppervlak
voor den
den noodigen
noodigentrek
trekhooge
hoogefabrieksschoorsteenen
fabrieksschoorsteenen
voor
zijn. Daardoor
gelijkbijgaande
noodig zijn.
Daardoorverkrijgen,
verkrijgen, gelijk
bijgaande
noodig
afbeelding
doet
zien,
de
kweekerijen
met
veelververafbeelding doet zien, de kweekerijen met veel
tomatenkassen meer
warmde komkommerkomkommer- en tomatenkassen
meer het
het
warmde
voorkomen van
fabrieken dan
dan van
vangroententuinen,
groententuinen,
voorkomen
van fabrieken
zij van
vanden
denbuitenkant
buitenkantworden
worden
althans voor
voor zoover
zoover zij
althans
bekeken.
bekeken.
Treedt men
men echter
echter een
een der
der kassen
kassen binnen,
binnen, dan
dan
Treedt
ziet men
men dadelijk
dadelijk niet
niet met
met een
een fabriek,
fabriek, maar
maar met
met een
een
ziet
inrichting voor
voor plantencultuur
plantencultuur te
te doen
doen tetehebben.
hebben.
Kassencomplex te
te Loosduinen.
Loosduinen.
Loosduinep.
Kassencomplex
inrichting
De meeste
meestekweekers,
kweekers,die
diekomkommers
komkommers in
inkaskasDe
telen, leggen
leggen zich
zeervroege
vroege cultuur
cultuur toe.
toe. En
danook
regel, dat
deeerste
sen telen,
op de
de zeer
En het
het isisdan
ookregel,
dat de
eerste
zich op
in het
hetmidden
middenvan
vanMaart
Maartop
opde
degroentenveilingen
groentenveilingenworden
worden
komkommers reeds in
Loosduinsche komkommers
zereeds
reedsop
ophet
heteinde
eindevan
vanDecember
Decemberofofbegin
beginJanuari
Januarigezaaid
gezaaid
aangevoerd. Daartoe
Daartoe worden
worden ze
aangevoerd.
s,
bij een
80-900
Fahr. opgekweekt.
opgekweekt. Men
Men leidt
leidt de
de planten
planten met
met de
de hoofdstengel
hoofdstengel~,
en bij
een temp.
temp. van
van80-90°
8o go 0 Fahr.
van den grond
grond tot aan
den
nok,
langs
het
glas
omhoog.
Daartoe
worden
ze
door
middel
van
aan den nok, langs het glas omhoog. Daartoe worden door middel van
soort bindbast,
bindbast, raffia
raffia geheeten,
geheeten, vastgemaakt
vastgemaakt aan
aan ijzerdraden,
ijzerdraden, die op
op onderlinge
onderlinge afstanafstaneen soort
12-15c.M.
e.M.
c.M.evenwijdig
evenwijdigaan
aan de
delengte-as
lengte-as door
door de
dekas
kasgespannen
gespannen zijn.
zijn:Hierdoor
Hierdoor
den van
van 12-15
den
vruchten alle
alle recht
recht naar
naar beneden
beneden tetehangen,
hangen,wat
watniet
nietalleen,
alleen,gelijk
gelijk uit
uitde
de afbeelding
afbeelding
komen de vruchten
blijkt, een fantastisch
fantastisch gezicht
gezichtoplevert,
oplevert,maar
maarwat
wattevens
tevenseen
eennormale
normaleontwikkeling
ontwikkeling
hieronder blijkt,
een gelijkmatige
gelijkmatige kleuring
en een
kleuring der
der komkommers
komkommers in
in de
dehand
handwerkt.
werkt.
De derde
derde kassoort,
kassoort, het z.g.
z.g. warenhuis,
"koude" kassen,
kassen, want
want de
de verwarverwarwarenhuis, behoort tot de „koude"
ming wordt
wordt hier
hier alleen
alleen door
door het
hetzonlicht
zonlichtenenniet
nietbovendien
bovendien
andere
wijzeverkregen.
verkregen.
opop
eeneen
andere
wijze
D~
De naam
naam „warenhuis"
"warenhuis" staat
niet
- zooals
zooalsde
de
staatininverband
verbandmet
metde
deomstandigheid,
omstandigheid,dat
datdeze
dezekas
kas
niet
speciale
groentenbeide
voorde
deteelt
teelteener
eener
beide andere
andere- voor
soort ingericht
soort
ingericht is, maar
maar voor
voor vele
veleuiteenloopende
uiteenloopende
er
culturen
kan worden
worden gebruikt.
gebruikt. Zoo
Zoo kweekt
kweekt men
men er
culturen kan
b.v. in
in:: spinazie, kropsla,
kropsla,bloemkool,
bloemkool,komkommers,
komkommers,
en dikwijls
nog vele
vele andere
meer. Met
tomaten,
dikwijls nog
andere meer.
Met wat
wat
tomaten, en
goeden wil kan
goeden
kan men
men in dit
dit opzicht
opzicht eenige
eenige overeenovereenkomst ontdekken
komst
ontdekken tusschen
tusschen deze
deze plantenkassen
plantenkassen en de
de
winkelmagazijnen, die door
winkelmagazijnen,
door de
de groote
groote verscheidenheid
verscheidenheid
der te koop
der
koop gepresenteerde
gepresenteerde artikelen
artikelen gekenmerkt
gekenmerkt zijn
zijn
warenen
die
om
deze
reden
ook
met
den
naam
van
en
om deze reden ook met den naam van
Inwendige
van een
een komkommerkas.
komkommerkas.
huizen
worden aangeduid.
huizen worden
Inwendige van
In de warmoezerij
In
warmoezerij hebben de
de warenhuizen
warenhuizen tot
tot
toe veel
veel succes
aanvankelijk van
nu
succes gehad.
gehad. Dit
blijkt reeds
het feit,
feit,dat,
dat,hoewel
hoewelze ze
van
nu toe
Dit blijkt
reeds uit
uit het
aanvankelijk
al grooter
grooterenengrooter
grooterwerden
werdengemaakt.
gemaakt.
bescheiden
latere al
bescheiden afmetingen
afmetingen werden
werdengebouwd,
gebouwd,de
de latere
Er
alleen meer
meer dan
dan Yz
H.A., dus
grondoppervlakte beslaan.
beslaan.
dus 5000
5000 M2.,
M2 ., grondoppervlakte
1/2 H.A.,
Er zijn
zijn er
er zelfs, die alleen
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Uit het toenemende gebruik van plat glas, uit den bouw van komkommerkassen,
tomatenkassen en warenhuizen blijkt dus wel, dat de groenteteelt gedurende de laatste kwarteeuw niet aUten in uitgebreidheid, maar ook in intensiviteit sterk vooruitgegaan is.
Of nu de thans in ons land voorkomende oppervlakte van 23458 H.A. groentenland
een groote dan wel een kleine oppervlakte moet worden genoemd, is op zich zelf niet zoo
dadelijk te beoordeélen. De juiste voorstelling eener grootheid krijgen we eerst door haar
met een andere grootheid te vergelijken. En wanneer we nu weten, dat in 1921 in Duitschland,
met zijn omstreeks 10 maal grootere bevolking, de met groenten beteelde oppervlakte 131.170
H.A. bedroeg en wanneer we daarbij in aanmerking nemen, dat daarvan 52.000 H.A. diende
alleen voor de teelt van witte kool en dat ook in andere opzichten de Duitsche groenteteelt
veel extensiever dan de Hollandsche beoefend wordt, dan krijgt het voor Nederland vermelde
cijfer toch aanstonds een duidelijker en een grootere beteekenis.
Er zijn echter nog andere middelen, met behulp waarvan de omvang der Nederlandsche
groenteteelt eenigszins kan worden gemeten.
Ik geloof niet, dat er veel landen bestaan,
""
"' ......... --- ... _-......................................................
..... _... __ .................... ------_., .. ---_ .
waar het groentenverbruik zóó algemeen voorkomt
:. -............................ ----_ ..... --_ ...... ---.---- ....... bij de bevolking en daardoor verhoudingsgewijs zóó
groot is als bij ons. Ieder, die wel eens in andere
landen - in Engeland, Frankrijk, Duitschland,
Zwitserland - heeft gereisd, doet voortdurend de
ervaring op, dat de buitenlandsche keukens onder een
permanente groentenschaarschte hebben te lijden.
Hoe groot de totale hoeveelheid is, die in ons
land jaarlijks aan groenten wordt geconsumeerd, kan
oa os os
or
niet onder cijfers worden gebracht, wijl daartoe de
"All"
benoodigde gegevens eenvoudig ontbreken. Alleen in
Uitvoer van versche groenten sedert
den
oorlogstijd was het, in verband met de distributie
1898•
van levensmiddelen, mogelijk daaromtrent enkele
cijfers te verzamelen. En toen werden b.v. in den winter van 1917 op 1918 gedistribueerd:
I7.849.II5 K.G.
aan winterwortelen •
ft rapen . . . . • .
21.129.946 ft
ft UIen. • . . • .
I4.349.II5
ft
ft gele savooie kool
15.525.464 ft
II.3I8.IIO ft
ft roode kool. • • .
Alleen van deze 5 soorten werd dus meer dan 80 millioen K.G. in één winter verbruikt.
Als men nu in aanmerking neemt het groote aantal groentensoorten, waarvan het gebruik
algemeen is, wordt met bovenstaande cijfers toch wel eenigermate geillustreerd, dat het groentenverbruik in Nederland enorm groot moet zijn.
En heel die binnenlands geconsumeerde hoeveelheid wordt door onzen eigen bodem
voortgebracht niet alleen, maar jaarlijks gaan bovendien aanzienlijke quantiteiten over de
grenzen, terwijl daartegenover de invoer van nagenoeg geen beteekenis is. Van den uitvoer
onzer ftversche groenten" sedert 1898 geeft bovenstaande grafische voorstelling, waarin de
lengte der verticale lijnen evenredig is aan de grootte vàn den export, een beeld.
• • • • • • • • • • • • • • • • __ • • • • • _ • • • • _._ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 ••••••••••••••

! • . . . . . . . . __ .••.. - .• - .. -.-.- . . _ • . . • . • . • . . . . . . . . . . . . • . • '-'----.--!l
- . . . . . . . . . . . _._ .. _ ...••• _._ •.•. _ . . • . . . . __ . . . . . __ • _____ ._ ....... .
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790blijkt,
blijkt, dat
dat in
in1898
1898de
de uitvoer
uitvoer bedroeg
bedroeg omstreeks
omstreeks IlS
millieen K.G., in 1915
1/, en
millicen
1915 ruim
ruim 351
351 %
en in
in 1921
1921 bijna
bijna 224
224 millioen
mi1lioen K.G.
Dat
ook tijdens
tijdens de
de oorlogsjaren,
oorlogsjaren, de
de export
export isis verminderd,
verminderd, lijkt
lijkt misschien
misschien we!
weI
Dat na 1915, ook
wat
vreemd,
maar
men
neme
in
aanmerking,
vooreerst,
dat
er
dikwijls
reden
was,
om
ten
bewat vreemd, maar
in aanmerking, vooreerst, dat er dikwijls reden
om ten behoeve
binnenland den uitvoer
uitvoer te beperken,
beperken, en voorts,
voorts, dat
dat de
de hier
hiervermelde
vermelde cijfers
cijfers
hoeve van
van het binnenland
alléén op verse
versche
alléén
he groenten
dat tijdens
tijdens de
de oorlogsjaren
oorlogsjaren de
de exporthandel
exporthandel
groenten betrekking
betrekking hebben
hebben en dat
in ingezouten en
en gedroogde
gedroogde groenten
groenten sterk
sterk is toegenomen.
toegenomen.
Zoo werden
93 millioen
werden in 1917 meer
meer dan
dan 93
millioen K.G. ingemaakte
en bijna
bijna 18
18 millioen
millioen K.G.
ingemaakte en
gedroogde groenten
terwijl het
het uitgevoerde
uitgevoerde kwantum
kwantum versehe
groenten uitgevoerd, terwijl
versche groenten
groenten 277
277 millioen
K.G. bedroeg.
bzdroeg. Houden
Houden we
We nu
nu rekening
rekening met
met het
het feit, dat
dat door
door het drogen het gewicht gemiddeld
gemiddeld
met
omstreeks 90
% vermindert,
vermindert, dan
18 millioen
millioen K.G.
K.G. gedroogde groenten
met omstreeks
go %
dan stonden
stonden de
de 18
groenten met
180
550
18o millioen
millioen K.G.
K.G. versche gelijk
gelijk en
en dan
dankrijgen
krijgenWe
weeen
eentotaaluitvoer
totaaluitvoervan
van277
277++93
93 +
-I- 180
180== 550
millioen K.G.
millioen
En hierbij
nog niet
niet meegerekend
meegerekendhet
hetartikel
artikel vroege aardappelen,
aardappelen, waarvan jaarlijks
hierbij is dan nog
omstreeks 75
75 millioen K.G.
omstreeks
K.G. geëxporteerd
geëxporteerd worden.
worden.
beOnze
groenten vormen
vormen dus
dus een
eenbelangrijk
belangrijk export-artikel
export-artikel en
zoodanig is haar
haar beOnze groenten
en als zoodanig
teekenis sedert 1898
1898 wel
wel heel
heelsterk
sterkvergroot!
vergroot!
Stellen we tegenover dezen export_de
eXl'0rt.de invQercijfers,
milinvoercijfers, die
die in
in 1913
1913 bedroegen
bedroegen ruim
ruim 20 mil1/, millioen
lioen K.G.,
K.G., in
in 1915
1915 omstreeks
omstreeks 10
10%
millioen en
en in
in 1921
1921 nog
nog geen
geen 77 millioen
millioen K.G.,
K.G.,dan
danisiszeker
zeker
dan
wel
duidelijk aangetoond,
aangetoond, dat in
in Nederland
Nederland veel
veelmeer
meergroenten
groentenworden
wordengeproduceerd
geproduceerd dan
wel duidelijk
voor
behoefte van
van het
het Nederlandsche
Nederlandsche volk
volk noodig
noodig zijn.
zijn.
voor de eigen behoefte
Dat de
d~ warmoezerij
warmoezerij zich
zoo sterk
sterk heeft
heeft kunnen
kunnen ontwikkelen,
ontwikkelen, hebben
hebben wil
wij
zich in ons land zoo
aan
de eerste
eerste plaats
plaats aan
aan de
de ligging onzer gronden
aan verschillende
verschillende oorzaken
oorzaken te
te danken.
danken. En wel in de
ten opzichte
opÛchte van
van het
hetgrondwater.
grondwater.
voor haar
haar ontwikkeling
ontwikkeling veel
polderGroenten hebben n.l. voor
veel water
water noodig
noodig en dat is in ons polderaltijd in ruime
ruime mate
mate voorhanden.
voorhanden. Schade
Schade door
door droogte
droogte komt
komt daar
daar slechts
slechts zelden
zeldenvoor,
voor,.
land altijd
terwijl door
door de uitnemende
uitnemende wijze,
wijze, waarop
waarop de
de waterstand
waterstand in
in de
depolders
polderskan
kanworden
wordengeregeld,
geregeld,.
terwijl
Inverband
verbandhiermede
hiermedewordt
wordt
het overtollige
overtollige vocht
vocht regelmatig
regelmatig kan
kan worden
worden weggevoerd.
weggevoerd. In
ook het
en wel
wel voornamelijk
voornamelijk in NoordNoorddan ook veel meer groentenland
groentenland in
in onze
onze Westelijke
Westelijke provincien
provincien --- en
en Zuid-Holland
Zuid-Holland --- dan
daninindede
Oostelijkeaangetroffen.
aangetroffen.
Oostelijke
In de
de tweede
tweede plaats
plaats heeft
heeft de
de ligging van Nederland
Nederland ten
ten opzichte
opzichte van
van andere
andere landen
landen
de uitbreiding
uitbreiding onzer
onzer groenteteelt
groenteteelt bijgedragen.
bijgedragen. Uit een
een oogpunt
oogpunt van
van vervoer
vervoer zijn
zijn wij
wij n.l.
n.l.
tot de
gelegen ten
ten opzichte
opûchte van
van landen,
landen, die
die in
inhun
hunbehoefte
behoefteaan
aangroenten
groentendoor
doorde
deproducten
producten
gunstig gelegen
en di
diee dus invoer noodig hebben, om hun
hun
bodem niet
niet voldoende
voldoende kunnen
kunnen voorzien
voorzien en
van eigen bodem
tekorten te dekken.
dekken. zulke
Zuikelanden
landenzijn
zijnn.l.
n.l.Duitschland
DuitschlandenenEngeland.
Engeland.Vooral
Vooraleerstgenoemd
eerstgenoemd
tekorten
de laatste
laatste decenniën
decenniën onze
onze groote
groote afnemer
afnemer geworden.
geworden. Dit
Dit staat
staat mede
mede in
inverband
verband met
met
Rijk is in de
Rijk
den bloe
bloeii van de
de Duitsche industrie,
industrie, die
die het
hetland
land in
inde
devoor-oorlogsche
voor-oorlogschejaren
jaren tot
tot groote
groote welwelgebracht heeft en het daardoor
daardoor in staat stelde steeds grootere
grootere hoeveelheden
hoeveelheden consumptieconsumptievaart gebracht
artikelen te
t~ importeeren.
importeeren.
nu liggen
liggen sommige
sommige belangrijke
belangrijke Duitsche
Duitsche verbruiksplaatsen,
verbruiksplaatsen, zooals
dicht bebeEn nu
zooals het
het dicht
kolen- en
en industriegebied
industriegebied van
van Rijnland
Rijnland en
en Westfalen,
Westfalen, zóó
zóódicht
dichtbij
bijdedeNederlandsche
Nederlandsche
volkte kolenuit Nederland
Nederland beduidend
beduidend lager
lager zijn
zijn dan
danvan
van uit
uit de
de
grens, dat
dat de
de transportkosten
transportkosten van
van uit
grens,
Duitsche
Duitsche productie-plaatsen
productie-plaatsen zelf.
zelf.
.
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D.!rgelijke
D~rgelijke
Oost-Friesland en in
in
~n
DesrgelijkeDUltsche
Duitscheproductie-plaatsen
productie-plaatsenkomen
komeno.a.
o.a.voor
voor in
in Oost-Friesland
Sleeswijk-Holstein.
Sleeswijk-Holstein.
de bloei
ware parallel
Geen
dus, dat
dat de
bloei van
van de
de Duitsche
Duitsche industrie
industrie als
als 't'tware
parallel
Geen wonder
wonderisis het
het dus,
gegaan
met de
de uitbreiding
uitbreiding van
van de
de Nederlandsche
Nederlandsche
gegaanisis met
groenteteelt.
daarom is
is het
hetook
ook zoo
zoo te
te vreezen,
vreezen,
vree zen, dat
dat
groente
teelt. En
groenteteelt.
En daarom
deze
terugslag zal ondervinden
deze laatste in sterke mate den terugslag
van
toestand
van den tegenwoordigen slechten economischen toestand
in
Duitschland.
De
invloed
trouwens
van
Duitschland's
in Duitschland.
invloed trouwens van Duitschland's
oeconomische
finantiëele positie
positie op
opden
denafzet
afzetonzer
onzer
oeconomische en
en finantiëele
groenten
den laatsten
laatsten tijd
tijd reeds
reeds heel
heel
groentenheeft
heeft zich
zich in
in den
duidelijk
geopenbaard in
in de
de sterk
sterk verlaagde
verlaagde prijzen,
prijzen, die
die
duidelijk geopenbaard
in
het
afgeloopen
jaar
voor
de
groenten
werden
besteed.
in
jaar voor de groenten werden besteed.
Hierboven wees ik er
provincie ZuidZuider op,
op, dat
dat in
in de provincie
Koolschuur, van
van buiten
gezien.
Koolschuur,
buiten gezien.
Holland zeer veel wordt gedaan
gedaan aan
aan de
de groenteteelt onder
aan de
de „glasculturen",
"glasculturen", zooals
zooals
zedoor
doorde
dekweekers
kweekers
zoo als ze
glas,
glas, aan
mee'Stal
kenmerkendevan
vanZuid-Holland
danook,
ook,dat
dathier
hier de
de vroege
Hetkenmerkende
Zuid-Hollandisisdan
meestal
wordengenoemd.
genoemd.Het
meetal worden
producten
worden verkregen,
verkregen, alsmede
alsmede de
deartikelen,
artikelen,die
dieininons
onsklimaat
klimaatzonder
zonderbijzondere
bijzondere
producten worden
hulpmiddelen niet tot
volle ontwikkeling
ontwikkeling kunnen
kunnen komen.
komen.
hulpmiddelen
tot volle
In Noord-Holland doet zich min
ofmeer
meer het
het omgekeerde
omgekeerde voor,
voor, doordat
doordat hier de
de vollevollemin of
grondsteelten, en dus
staan.
grondsteelten,
dus de
de late artikelen,
meer
op
den
voorgrond
In
de
meest
belangrijke
artikelen, meer
In de meest belangrijke
N.-Hollandsche
IQ verschillende
verschillende
bevolking van
van ro
10
tuinbouwstreek: de
Langedijk e.o., waar
waar de bevolking
N.-Hollandsche tuinbouwstreek:
de Langedijk
gemeenten
groenteteelt het hoofdbestaan
hoofdbestaan vindt,
men er
er zich
zich buitendien
buitendien op
optoe
toede
de
gemeenten in de groenteteelt
vindt, legt men
late artikelen
artikelen gedurende
winter, tot
tot in
inhet
hetvoorjaar,
voorjaar, in
in verschen
verschen toestand
toestand te
te bebegedurende den geheelen winter,
waren.
waren. Dit is
is in
in gebruik
gebruik bij
bij uien, wortelen
het bijzonder
bijzonder bij
bij de
de verschillende
verschillende soorten
soorten van
wortelen en in het
van
sluitkool.
van laatstgemeld
laatstgemeldartikel
artikelgebruikt
menspeciaal
speciaalingerichte
ingerichteschuren,
schuren,
sluitkool. Voor de bewaring van
gebruiktmen
waarvan
een veel gebruikt
gebruikt model
hierboven isisafgebeeld.
waarvan een
model hierboven
afgebeeld.
deze schuren
schuren wordt de kool
kool in
de maand
November opgestapeld,
opgestapeld, dikwijls
dikwijls in ro
of
in de
maand November
IQ of
In deze
meer
meer lagen
lagen boven
boven elkaar,
door geregeld
geregeld omleggen
omleggen
elkaar, en
en door
en verwijderen
verwijderen der
der rottende
rottende deelen,
deelen, in
in gaven
gaven toestand
toestand
gehouden. Een
Een gezicht
gezichtininhet
hetinwendige
inwendigevan
van een
een koolkool- ;
schuur, gelijk
gelijk nevenstaand
nevenstaand plaatje
plaatje geeft, zal
zal den
denlezer
lezer
wel een
b!hoorlijke voorstelling
voorstelling verschaffen
verschaffen van
van de
de
b~hoorlijke
eenbehoorlijke
wijze,
wijz!,waarop
wijz~,.waarop
geschiedt.
-waarop de
de overwintering
overwintering van sluitkool geschiedt.
teelt men
veel groenten,
die ....._L
Op andere
andere plaatsen
plaatsen teelt
men veel
groenten, die
nog
in den
den herfst,
herfst, en
zelfs ininden
denwinter,
winter,in
in
nog laat
laat in
en zelfs
~~~,."
verschen
verschen staat
staatvan
vanden
denvollen
vollengrond
grondworden
wordenverkregen.
verkregen.
Onder deze isis een
reuzen- w .......~
eenzeer
zeerbelangrijk
belangrijk artikel
artikel de
de z.g.
z.g. reuzenbloemkool,
bloemkool, welke
welke in De
De Streek
Streek tusschen
enEnkEnk- .....-......;:_...
tusschen Hoorn
Hoornen
Inwendige
een
huizen op groote
groote schaal
schaal wordt
wordt verbouwd
verbouwd als
als een
Inwendige van
van een
een Koolschuur.
Koolschuur •
huizen
nagewas
nagewas na
na vroege
vroege aaardappelen
en die
die de
demeeste
meestejaren
jaren
rdappelen en
inNovember
Novemberen
enDecember,
December,ininzachte
zachtewinters
winterszelfs
nog in
zelfsnog
nog
Januari,van
vanden
denopen
opengrond
grondkan
kan
nog
ininJanuari,
worden
worden geoogst.
geoogst.
Noord- en
en Zuid-Holland
Zuid-Holland zorgen
zorgen er
er dus
dus beide
beide voor,
voor, dat
datde
degapingen,
gapingen,die
diede
dewinter
winter in
in
Noord-
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de opbrengst
opbrengst van
van versche
versche groenten
groenten
gro~nten veroorzaakt,
veroorzaakt, weer
Maar in de
de beide
beide proprode
weer worden
worden gevuld. Maar
gebruiken de
dekweekers
kweekersdaarvoor
daarvoor verschillende
verschillende middelen
middelen en
enverschillende
verschillendemethoden.
methoden.
vinciën gebruiken
vinciën
In het
het eene
eene gewest
gewest leggen
leggen zij
zij zich
zich op
op de
de late
late culturen
culturen en op
op de
de bewaring
bewaring toe,
toe, in
in het
hetandere
andere
In
zij voor
voor de
de opbrengsten
opbrengsten in
in het
het vroege
vroege voorjaar,
voorjaar, als
als
zorgen zij
voorraden
eenvorig
vorigseizoen
seizoenzijn
zijnverbruikt.
Zij
voorrad~n van
van een
verbruikt.Zij
de voorraden
de
elkander
bereiken zoo
zameneen
vullen dus
dus elkander
elkand~r aan
aan en
en bereiken
zootetezamen
een
vullen
ononderbroken aanvoer
aanvoervan
vanhet
hetversche
versche
product
gedurende
ononderbroken
product
gedurende
geheele jaar.
jaar.
het geheele
overzichtvan
vandedegroentencultuur
groentencultuurin
Dit beknopt
beknoptoverzicht
in
Dit
laatste kwart-eeuw
kwart-eeuw zou
zou alal zeer
onvolledigzijn,
zijn,wanneer
wanneer
zeeronvolledig
de laatste
eenige regels
regelswerden
werdengewijd
gewijdaan
aande
deevolutie,
evolutie,die
diede
de
niet eenige
gedurende dat
dattijdvak
tijdvakdoorloopen
doorloopen heeft.
heeft.
groentenhandel gedurende
vooral de
de coöperatieve
coöperatieve vorm van
van verkoop,
verkoop,zooalsverkoop, zooalszooal& •
Het isisvooral
in onze
onze publieke
publieke veilingen
veilingen belichaamd
belichaamd is, welke
welke zich
zich
zich.
die in
Foto
Foto WILLY
WILLY MULLENS
HULLENS
KULLEN8
Aanvoer van
van groenten
groenten op
op de
de markt
markt in
in
dat tijdperk
tijdperk baan
baan gebroken
gebroken heeft.
heeft. Reeds
Reeds een
een io-tal
Io-tal Aanvoer
in dat
een onzer
onZer groote
onzer
groote steden.
steden,
steden.
jaren vroeger,
in 1887,
1887,werd
werdmet
metdat
datverkoopstelsel
verkoopstelsel
jaren
vroeger, n.l.
n.l. in
doordat toen
onzeeerste
begin gemaakt,
gemaakt, doordat
toenonze
eerstegroentengroenteneen begin
d,
d,e;: N.-Hollandsche
N.-Hollandschegemeente
gemeenteBroek
Broekop
opLangedijk,
Langedijk,dicht
dichtbij
bijAlkmaar
Alkmaargelegen,
gelegen,werd
werd
veiling in de
opgericht. In verband
verband met de gunstige
uitkomsten, vond het
het stelsel
al spoedig
navolging en
gunstige uitkomsten,
stelsel al
spoedig navolging
en
opgericht.
dergelijke veilingen
veilingen in
in het
het leven
levengeroepen,
geroepen,ook
ookvoor
voorden
denverkoop
verkoopvan
vanandere
andere
werden ook elders dergelijke
het bijzonder
bijzonder van
van fruit.
fruit.
artikelen, in het
artikelen,
G~woonlijk zijn
Gewoonlijk
de vereenigingen
vereenigingen van
van kweekers,
kweekers, die
die een
eenveiling
veilingoprichten,
oprichten,daarbij
daarbij
Gewoonlijk
zijn het de
regelen en
en voorwaarden,
voorwaarden, die
die in
in een
eenregle
regleovereenkomende, dat de producten der leden volgens regelen
ment worden
worden omschreven,
bepaald punt
punt door
door de
de beambten
beambten der
der vereeniging
vereeniging in het
het
ment
omschreven, op
op een
een bepaald
openbaar,zullen
verkocht.
openbaar
t zullen worden
worden verkocht.
Vóórdat deze
Vóórdat
deze veilingen
veilingenbestonden,
bestonden,verkocht
verkochtelke
elke
zich zelf
zelf de producten zijner
zijner eigen
groentenkweeker op
op zich
verschillendemanieren.
tuinderij. Dit
tuinderij.
Dit gebeurde
gebeurde opopverschillende
manieren.
Export-artikelenwerden
werden heel
heel veel
veel bij
bijvoorkoop
voorkoop „op
.,op
Export-artikelen
"op
contract" ver~ocht,
verkocht, d.w.z.
d.w.z. dat
contract"
dat geruimen
geruimen tijd
tijd vóór
vóór het
het
tijdstip, waarop
waarop de producten
producten leverbaar
leverbaar waren,
waren, met
met een
een
overeenkomst gesloten
gesloten werd,
werd,waarbij
waarbij de
exporteur
een overeenkomst
de
exporteur een
prijs
en
de
te
leveren
hoeveelheid
werden
vastgesteld.
prijs
de te leveren hoeveelheid werden vastgesteld.
Daar
de groentenprijzen
groentenprijzen
altijdaan
aan groote
groote schomschomDaar echter de
groenten prijzenaltijd
melingen
onderhevig
zijn
geweest,
kwamen
de
vooraf
melingen onderhevig
zijn
geweest,
kwamen
de
vooraf
Foto
WILLY MULLENS.
HULLEN8,
KULLEN8.
Foto WILLY
vastgestelde
contractprijzen
meestal
niet
met
de
werkevastgestelde
contractprijzen
meestal
niet
de
werkeHet
uitstallen
door de
de
tuinders
van
Het
uitstallen door
door
de tuinders
tuinders van
van
Het uitstallen
lijke
waarde op den
den leveringstijd
leveringstijd overeen.
overeen. En
En hierdoor
hierdoor
lijke waarde
groenten,alngevoerd
op de
groenten,
aangevoerd op
de marktplaats
marktplaats
hebben
die contracten
contracten steeds
veel haken
haken en
en oogen
oogen
hebben die
steeds tot veel
van
onzer groote
groote steden.
steden.
van een
een onzer
tusschen
betrokken partijen
partijen aanleiding
aanleiding gegeven.
gegeven.
tusschen de betrokken
veel op de
Voor
van het
het binnenland
binnenlandwerden
werdende
de,
groenten'. veel
der
voorziening van
de..groenten
de markten
markten der
Voor de voorziening
groote
of door
door commissionnairs
commissionnairs aan de kleinkleingroote steden aangevoerd
aangevoerd en
en daar
daar door
door de
de tuinders
tuinders zelf of
per schuit,
schuit,gelijk
gelijkbovenstaand
bovenstaandplaatje
plaatje
handelaren
aanvoer per
handelaren verkocht.
verkocht. Meestal
Meestal geschiedde
geschiedde de aanvoer
doet
doet zien.
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Elke partij
partij werd
werd aan
aan den
den wal,
wal, waar
waar de
de markt
markt werd
werd gehouden,
gehouden, uitgestald en aan de hanElke
handelaren
bieden verkocht.
verkocht. Hoe
Hoe die
dieuitstalling
uitstallingplaats
plaatshad,
had,wordt
wordtaardig
aardiggedegededelaren na
na lang
lang loven
loven en bieden
monstreerd door
door de
de afbeelding
afbeelding op
op blz.
monstreerd
bh;. 793
(onderaan).
793 (onderaan).
Het is zeker
zeker ieder duidelijk
duidelijk hoe bij deze
deze
individueeleverkoopwijze,
evenals bij
bij de
individueele
de vorige,
vorige,
individueele verkoopwijze, evenals
elke
organisatie ontbrak,
ontbrak, dat
er tusschen
tusschen de
de
elke organisatie
dat er
aanvoerders
dusdede
groentenkweekers —
aanvoerders- dus
groentenkweekers
bestond, doch
niet alleen geen
geen samenwerking
samenwerking bestond,
doch
marktplaats
dat
groot aantal
aantal op
op dezelfde
dezelfde marktplaats
dat zij, in groot
met gelijksoortige
gelijksoortige artikelen
artikelen aanwezig,
aanwezig, dikwijls
dikv.-ijls
dikwijls
een
scherpen onderlingen
onderlingen concurrentiestrijd
concurrentiestrijd
een scherpen
voerden.
nueen
eenprincipieele
principieele verandeverandeDaarin
Daarin is nu
publieke veilingen
veilingen doordoorring gekomen door
door de
de publieke
dat
deze den
denverkoop
verkoopder
derproducten
productenvan
van vele
vele
dat deze
in één
hand
hebben
afzonderlijke
afzonderlijke tuinders
tuinders in
één hand
één punt,
punt, volgens vaste regelen,
regelen,
gebracht en op één
Groentenveiling - te
Broek op Langendijk
Langendijk
te Broek
doen
plaats hebben.
hebben.
doen plaats
18S8.
omstreeks 18s8.
Zooals
echter meestal
meestal met
met nieuwere
nieuwere
Zooals het echter
zijdoor
door
dingen gaat,
gaat, zoo
ook met
met de
de veilingen:
veilingen: schoorvoetend
schoorvoetend en
enaarzelend
aarzelend werden
werdenzij
zoo ging het ook
de belanghebbenden
Omstreeks 18g8
1898 waren
waren in
in ons
ons land dan
15
of
de
belanghebbenden aanvaard.
aanvaard. Omstreeks
r8g8
dan ook
ook nog
nog slechts
slechts15
r5 of
16
16
r6 veilingen van geringen
geringen omvang
omvang aanwezig
aanwezig en
en de
de gezamenlijke
gezamenlijke omzet
omzet aan
aan groenten
groenten en
en fruit
fruit
zal ternauwernood
zal
ternauwernood een paar
paar millioen
millioen gulden
gulden per
per jaar
jaar hebben
hebbenbedragen.
bedragen.
Van den
den bescheiden
bescheiden voet,
voet,waarop
waarop ze
ze waren
waren ingericht, geven
geven de
de afbeeldingen
afbeeldingen der
der groengroente Broek
Broek op
op Langendijk
Llngendijk op
op deze
deze bladzijde
bladzijde een
eendenkbeeld.
denkbeeld.
tenveilingen
Loosduinen en te
tenveilingen te
te Loosduinen
De bovenste
bovenste isisdie
dievan
vandedeveiling
veilingteteBroek
Broek
r8g8, dus
dus ruim
ruim
op
Langendijk omstreeks
omstreeks het
het jaar
jaar 1888,
18g8,
op Langendijk
IQ
jaar na
hare oprichting;
de
10 jaar
na hare
oprichting;de
de onderste
onderste stelt
stelt de
Loosduinsche Groentenveiling
Groentenveiling voor, zooals
zooals die
die was
was
Loosduinsche
18g7
of1888,
18g8,
bij hare
hare oprichting in 1897
r8g7 of
r8g8,dusdus-juist
juistbij
bij het
het
bij
de periode,
periode, die
p~riode,
die hier
hierbeschreven
beschrevenwordt.
wordt.
begin van de
thans hebben
hebben we
in ons
ons land
land niet
niet minder
minder
we in
En thans
veilingen, die
die bestuurd
bestuurd worden,
worden, behalve
behalve door
door
dan 178 veilingen,
vereenigingen, door
door een
eenCentraal
Centraal
de
de plaatselijke
plaatselijke vereenigingen,
Bureau,
Bureau, dat
dat in
in Den
DenHaag
Haagzetelt,
zetelt,en
endoor
doorprovinciale
provinciale
commissiën, welke
meestbelangrijke
belangrijke provinciën
provinciën
comrnissiën,
welke in
in de
de meest
commissiën,
zijn. En
En onder
onder deze
deze 178
r78 veilingen
veilingen komen
komen er
er
178
gevestigd zijn.
Groentenveiling te Loosduinen
Loosduinen
Groentenveiling
welden
dendubbelen
dubbelen
die ininsommige
sommigejaren
jarenalléén
all
éénwel
alléén
voor, die
omstreeks '898.
18g8.
omstreeks
omzet
omzet hebben
hebben van
van alle
alle inin1898
18g8
r8g8voorkomende
voorkomende met
met
elkaar.
photo's op
op blz.
blz. 795
795 van
van de
de veilingen
veilingen der
der Langendijker
Langendijker Groentencentrale
Groentencentrale en van
van
De photo's
van de
Loosduinsche Groentenveiling
Groentenveiling geven
geven van
deuitbreiding,
uitbreiding,die
diedeze
dezeinstellingen
instellingenallengs
allengs
de Loosduinsche
verkregen, wel
duidelijk beeld.
beeld.
hebben verkregen,
wel een duidelijk
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Bovendien laat ik
ik hiernaast
hiernaast een
een grafische
grafische voorstelling
voorstelling volgen
volgen van den
den omzet der gegeBovendien
zamenlijke veilingen
veilingen sedert het
het jaar
jaar igo4.
1904.Het
Hetgeldelijk
geldelijk
zamenlijke
totaal-bedrag, waarvoor
waarvoor de
de aangevoerde
aangevoerde producten
producten ververtotaal-bedrag,
~ ~~ ~ -.~'--"""" -~.-." ~ ~ ~:: ~ ~ ~:~."."
~ ~'.- : ~- :~_:_~:._:
kocht
werden, isisvoor
voorieder
iederjaar
jaarafzonderlijk
afzonderlijkdoor
dooreen
een
kocht werden,
::.:~.:~~.-:._-.
• . . . ....... .................................
.
'0 ---.0----.---· .... ,··.·· .. --0_0--0--.-- .- --- ..... --..
verticale lijn voorgesteld.
voorgesteld. Eén enkele
enkele blik op het
het geheel
geheel
; ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~ ~~~::::~.~.~:~.~,~~-::._:~: --: :_:~:::::.~.~~
doet
zien hoe
hoesterk
sterkdedeomzet
omz;etsedert
sedert1904
1904gestegen
gestegenis.
is.
doet zien
In
dat jaar
jaar bedroeg
bedroeg hij
hij nog
nogniet
nietten
tenvolle
volle66millioen
millioen
In dat
gulden, terwijl
terwijl in
in 1921
1921 voor
vooreen
eentotaal-bedrag
totaal-bedrag van
van ruim
ruim
74 Y2
millioen gulden
gulden werd
werd omgezet.
omgezet. De
De grootste
grootste hoogte
hoogte
1/2 millioen
bereikt de lijn
lijn voor
voor het
hetjaar
jaar 1918,
19I5,het
hetlaatste
laatsteoorlogsjaar.
oorlogsjaar.
Toen
Toen werd
werd op
opdedeverschillende
verschillendeveilingen
veilingeneen
eentotaaltotaal- Groei
fruit-veilingen
Groéi der groenten- en fruit-veilingen
omzet van bijna
bijna 118
I IS millioen
millioen gulden
guldenverkregen.
verkregen.
sedert 1904.
Nu moet
moet bij
bij dedebeoordeeling
beoordeeling van
van dedesterke
sterke
Nu
stijging van den
den geldelijken
geldelijken omzet der veilingsvereenigingen tijdens de oorlogsjaren in aan-
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Loosduinsche Groentenveiling.
Groentenveiling.

m!rking worden
g~nomen, dat
dat toen
toenverschillende
verschillende nieuwe
nieuwe veilingen
veilingen werden
werden opgericht.
opgericht. Dit
Dit
marking
worden genomen,
stond
in
verband
met
de
omstandigheid,
dat
een
stond
verband met de omstandigheid, dat een
zeker
percentage van
groenten en
en vruchten,
vruchten, die
die
zeker percentage
van de groenten
op
een exportveiling
werden aangevoerd,
aangevoerd, voor
voor den
den
op een
exportveiling werden
uitvoer naar
naar het buitenland
buitenland werden
werden toegelaten.
toegelaten. Om
Om
uitvoer
dus het recht
recht van
van uitvoer
uitvoeren
endaardoor
daardoor de
dekans
kans op
opde
de
dus
hooge
re pprijzen,
die het
hetbuitenland
buitenland besteedde,
besteedde, tete
hoogere
rijzen, die
kunnen
noodig. En
En
kunnen verkrijgen,
verkrijgen, had
had men
men een
een veiling noodig.
hierdoor
het verklaarbaar,
verklaarbaar, dat
dat toen
toen het
hetaantal
aantal
hierdoor is
is het
veilingen,
endus
dusook
ookde
detotaal-omzet,
totaal-omzet,abnormaal
abnormaalsterk
sterk
veilingen, en
omhoog gegaan is.
Sommige
nieuwe veilingen
veilingen zijn
zijn later
later
Sommige van
van die nieuwe
echter
weer
opgeheven.
En
hierdoor,
alsmede
door
Veiling der Llngendijker
Groentencentrale.
echter
weer
opgeheven.
hierdoor,
alsmede
door
Lingendijker Groentencentrale
prijzen, welke
oorlog optrad,
optrad,
de verlaging
verlaging der prijzen,
welke na
na den oorlog
zien we
zien
we na
na 1918
19I5weder
wc!dereen
eendaling
dalingvan
vandedeveilingscijfers
veilingscijfers optreden.
optreden. In
In 1919
I9I9 bedroeg
bedroeg n.l.
n.l.
795

1/2 millioen.
het geveilde bedrag bijna 81
81 millioen gulden, in
in 192o
1920 ruim 67 en in
in 1921
1921 ruim 74
74Yz
millioen.
daling te zien
het staat
staat wel
wel vast,
vast, dat
dat 1922
1922 wederom een belangrijke
belangrijke daling
zien zal
zal geven,
geven,alalzijn
z;ijnde
de
En het
volledige cijfers
thans nog
nog niet
niet bekend.
bekend.
volledige
cijfers over
over dat
dat jaar thans
het verloop
verloop van
van de
degroenteteelt
groente teeltover
overhet
hetafgeloopen
afgeloopen 2525-jarige
jarige tijdvak
Beoordeelen we nu het
z'ngeheel,
geheel, dan zal
zal elk,
elk, die
die dit
ditoverzicht
overûchtheeft
heeftgevolgd,
gevolgd, zeker
zeker wel
wel tot
totde
deerkenning
erkenningkomen,
komen,
in z'n
in elke
elke richting
richting met
metgroote
groote schreden
schredenvooruitgegaan
vooruitgegaan is.
is. Maar,
Maar,wanneer
wanneerwe
we de
detoetoehet vak
vak in
dat het
inûen, zijn
z;ijn de
de vooruitzichten
vooruitzichten minder
minder hoopvol.
hoopvol. De
De oeconomische
oeconomische crisis
crisis in
in binnenbinnen-en
en
komst inzien,
buitenland heeft
heeftin
inhet
hetafgeloopen
afgeloopenjaar
jaaraan
aandedewarmoezerij
warmoezerijreeds
reedsgevoelige
gevoeligeslagen
slagentoegebracht.
toegebracht.
buitenland
dat de
de ingetreden
ingetredenmalaise
malaise spoedig
spoedigmag
mag worden
wordenoverwonnen
overwonnenen
endat
datde
degroenteteelt
groente teelt
Hopen wij, dat
tak van
van volkswelvaart,
volkswelvaart, die aan
aan duizenden
duizenden menschen
menschen een
eenmiddel
middelvan
vanbestaan
bestaanverschaft
verschaft
als tak
spo~dig mag ontwikkelen in een richting,
richting, die
die door
doorstijgende
stijgendelijnen
lijnenkan
kanworden
worden
heeft, zich weer spoedig
gedemonstreerd.
gedemonstreerd.
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IETS OVER
OVER DE ONTWIKKELING DER BLOEMISTERIJ
GEDURENDE DE LAATSTE 25
25 JAREN
DOOR

IR. P.
VRIES, Rijkstuinbouwconsulent;
Rijkstuinbouwconsulent;Directeur
Directeurderder
Rijkstuinbouwwinterschool
te Aalsmeer.
IR.
P. DE VRIES,
Rijkstuinbouwwinterschool
te Aalsmeer.

G
G

edurende
de laatste
laatste 25
25jaren
jarenhebben
hebbenin
inons
onsland
landvele
veleen
engroote
grooteveranderingen
veranderingen op
op het
het
edurende de
gebied van
van de
de bloemisterij
heeft deze
dezetak
takvan
vanden
dentuinbouw
tuinbouwzich
zich
gebied
bloemisterij plaats
plaats gehad
gehad en heeft
flink ontwikkeld.
ontwikkeld.
in die
die periode
periode zeer
zeer isis
Hoewel ook
ook de
decultuur
cultuurvan
vanpotplanten
potplantenvoor
voorperken
perkenen
enkamer
kamer in
Hoewel
tt)~genomen.
pzgenomen, geldt
geldt dit zeker
zeker in nog
nog veel
veel sterkere
sterkere mate
mate
voor die der
der snijbloemen.
snijbloemen.
In
het laatst
laatst der
dervorige
vorigeen
enhet
hetbegin
begindezer
dezer
In het
onze bloemenwinkels
bloemenwinkels in den
den winter
winter
eeuw ontvingen onze
uitBrussel,
Brussel.vooral
vooralrozen
rozenen
enseringen,
seringen.
nog bloemen
bloemen uit
doch enkele
enkele jaren
jaren later
later waren
waren reeds
reeds de
de rollen
rollen omgeomgekeerd en daarna
daarna is
de Fransche
Fransche bloemen
bloemen
keerd
is de
de invoer tot de
gebleven.
beperkt gebleven.
Deze verandering
verandering en
vooruitgang is
in de
de
Deze
en vooruitgang
is in
eerste plaats te
te danken
danken aan
aan de
de prachtige
prachtige Aalsmeersche
Aalsmeersche
seringen.
rozen, chrysanten
chrysanten en
en andere
andere culturen,
culturen. terterseringen, rozen,
Foto
P. DE
DEVRIES.
VRIES.
Foto P.
wijl daarbij
daarbij ook
elders. vooral
de omgeving
omgeving der
der
wijl
ook elders,
vooral in
in de
Trekkas met seringen.
seringen.
Trekkas
groote steden,
steden. de
de teelt
teeltvan
vansnijbloemen
snijbloemenbelangrijke
belangrijke
groote
uitbreiding heeft
gekregen en
men op
opmeerdere
meerdere
uitbreiding
heeft gekregen
en men
plaatsen speciaal
speciaal kweekerijen
kweekerijen van
vanAmerikaansche
Amerikaanscheanjelieren,
anjelieren. rozen,
rozen. chrysanten,
chrysanten. calla's,
calla's,
plaatsen
snij
groen. alsmede lelies,
lelies. amaryllis
amaryllis (hippeastrum)
(hippeastrum) en
enandere
anderebolgewassen
bolgewassenaantreft.
aantreft.
snijgroen,
kweeker. die
die in
in 1890
1890 voor
voor het
heteerst
eerstteteAalsmeer
Aalsmeerseringen
seringen's·swinters
wintersininbloei
bloeigetrokken
getrokken
De kweeker,
had en
en deze
dezeteteAmsterdam
Amsterdammoeilijk
moeilijk en
en slechts
slechts gegehad
deeltelijk kon
dit eerste
eerste
deeltelijk
kon verkoopen.
verkoopen, zal
zal zeker
zeker na
na dit
bedrijf in
in
resultaat niet
resultaat
niet hebben
hebben verwacht.
verwacht, dat
dat dit
dit bedrijf
betrekkelijk weinig
groote vlucht
vlucht zou
zou
betrekkelijk
weinig jaren
jaren zoo'n
zoo'n groote
nemen.
het winterwinterWel werden
werden snijbloemen
snijbloemen tijdens
tijdens het
Wel
seizoen meer
meer en
enmeer
meergevraagd
gevraagddoor
doorde
devoortdurend
voortdurend
in aantal
aantal toenemende
toenemende bloemenwinkels,
bloemenwinkels. doch een
een aanaanruim 15
15jaar
jaar
merkelijke uitbreiding
kwam ruim
merkelijke
uitbreidingdier
dier teelt
teelt kwam
geleden.
toen die
die bloemen
bloemen in
- voor
voor·
geleden, toen
inhet
hetbuitenland
buitenland
namelijk Duitschland —
- een
een goed
goed onthaal
onthaal vonden.
vonden.
namelijk
P. DE
DE VRIES.
VRIES.
Foto P.
Het afzetgebied,
afzetgebied. aanvankelijk
aanvankelijk beperkt
beperkt tot
tot
Het
Chrysanten.
Westfalen en de Rijnprovincie,
Rijnprovincie. werd spoedig
spoedig grooter,
grooter.
Westfalen
zoodat de
de Aalsmeersche
Aalsmeersche snijbloemen
snijbloemen naar
naar vele
werden gezonden,
gezonden. niet
niet
vele buitenlandsche
buitenlandsche steden werden
burg en
en Moskou.
Moskou.
alleen in Duitschland,
Duitschland. doch
doch zelfs
zelfsnaar
naar Weenen,
Weenen. Constantinopel,
Constantinopel.Petersburg
Petersburg
Peters
men begreep,
begreep. dat
dat de
de toekomst
toekomst voor
voor de
de snijbloemen-cultuur
snijbloemen-cultuur over
over de
de grenzen
grenzen lag,
lag.
Toen men
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wl!rd getracht, door
door inzendingen
inzendingen op groote
en enkele
enkele zeer
zeer belangrijke
belangrijke binnenbinnenwerd
groote buitenlandsche en
landsche
tuinbouwtentoonstellingen meer
meer bekendheid
bekendheid aan
aan aard
aard en
en kwaliteit
kwaliteit van
van dit
ditartikel
artikel
landsche tuinbouwtentoonstellingen
te geven.
geven.
Gent inin1908,
1908,Berlijn
Berlijninin1909,
I909,Haarlem
Haarleminin
Zoo werd
werd met veel succes
succes ingezonden
ingezonden te Gent
Zoo
1910, Londen in 1912, Gent in 1913
IgI3 en Petersburg in 1914.
IgI4.
Steeds
waren het
het geheel
geheel of
ofvrijwel
vrijwel uitsluitend
uitsluitend
Steeds waren
f.
groote collectieve inzendingen,
inzendingen, omdat
omdat men
men inzag
inzag op
op deze
deze
groote
wijze
het
best
de
aandacht
op
het
product
te
kunnen
veswijze het best de aandacht op het product te kunnen vestigen, den
den meesten
meesten indruk
indruk en
en de
de grootste
grootste reclame
reclame tete
tigen,
maken.
kunnen maken.
Deze prachtige
prachtige samenwerking
samenwerking heeft
heefttot
totbelangrijk
belangrijk
resultaat gehad
gehad een
eenflinke
flinketoename
toenamevan
vanverzending
verzendingnaar
naar
resultaat
groot, schier
schieronbeperkt
onbeperkt afzetgebied.
afzetgebied.
het buitenland, een groot,
Vooral na de
deBerlijnsche
Berlijnsche tuinbouwtentoonstelling
tuinbouwtentoonstelling
Vooral
Foto WILLY MULLEN /3.
Foto WILLY IIIULLENS.
nam
de uitvoer
uitvoer beduidend
beduidend toe,
toe, zoodat
zoodat de
degunstige
gunstige gegenam de
Calla
Childsiana.
Calla Childsiana.
van dededaar
daargemaakte
gemaaktereclame
reclamespoedig
spoedigmerkbaar
merkbaar
volgen van
waren.
export van
van levende
levende bloemen,
bloemen, bladeren,
bladeren, takken,
takken, siergrassen
siergrassen los of
ofgebonden
gebond(n tot
tot
De export
709.000 K.G.
IgIO 864.300 K.G.
K.G.
bouquetten of kransen
kransen bedroeg
bedroegvoor
voorons
onsland
landininIgOg:
1909:709.000
K.G. tegen in 1910
en gaf
gaf dus
dus ook
ook een
eenflinke
flinkevermeerdering
vermeerdering aan.
aan.
Deze collectieve
collectieve inzendingen
inzendingen naar
naar 't't buitenland
buitenland kwamen
kwamen met
met Rijkssteun
Rijkssteun tot
totstand
stand
met krachtige
krachtige hulp
hulp van
van "den
Nederlandsehen Tuinbouwraad",
Tuinbouwraad", die 14 Mei
„den Nederlandschen
door bemiddeling en met
Ig08 opgericht, reeds spoedig in staat
staat was
was in
in den
den vreemde
vreemde meerdere
meerdere bekendheid
bekendheid te
te geven
gevenaan
aan
1908
Nederlandsche producten.
producten.
de Nederlandsche
Als natuurlijk
natuurlijk gevolg werden
werden bestaande
bestaande bloemkweekerijen
bloemkweekerijen vergroot
vergroot of
of meer
meer intensief
intensief
verrezen ..
ingericht,
terwijl verschillende
verschillende nieuwe
nieuwe bedrijven
bedrijven verrezen.
verrezen.
ingericht, terwijl
•
de cultuur
cultuur in
in die
dietijden
tijdengroote
grooteuitbreiding
uitbreidingonderging,
onderging, kan
kan eveneens
eveneens blijken
blijken uit
uit
Dat de
het feit,
feit, dat
datinin1912
1912teteAalsmeer
Aalsmeero.a.
o.a.gesneden
gesnedenwerden
werden
het
takken seringen.,
seringefI, 4 millioen
millioen langstelige
langstelige
ruim 2 millioen takken
rozen en 11%
millioen Chrysanten.
Chrysanten.
rozen
1/z millioen
Omstreeks dezen tijd
tijdwerd
werd in
indit
ditbloemcentrum
bloemcentrum
Omstreeks
meer behoefte
behoefte gevoeld
gevoeld en
en
door
personen meer
meer en meer
door eenige personen
getracht verbetering
verbetering tetebrengen
brengeninindedeplaatselijke
plaatselijkewijze
wijze
getracht
van
verkoop en zijn
zijn tengevolge
tengevolgedaarvan
daarvande
decoöperatieve
coöperatieve
van verkoop
„De Centrale
Centrale
veilingsvereenigingen "Bloemenlust"
„Bloemenlust" en "De
veilingsvereenigingen
in
veiling" vrijwel
resp. in
vrijwel gelijktijdig
gelijktijdign.l.
n.l. resp.
Aalsmeersche veiling"
Dec. 1911
Ig1 I en jan.
Jan. 1912
IgI2 met het veilen
veilen begonnen.
begonnen.
Foto P.
P. DE
DEVMIEE%
VllIEIl
in betere
betere banen
banen
Zij
inderdaad den
den handel
handel in
Zij hebben inderdaad
Groep Amaryllis (Hippeastrum).
(HipPEastrum).
en
geleid
en ze
zetoonen
toonenden
denkweeker,
kweeker,welke
welke soorten
soorten en
geleid en
variëteiten het
het meest
meestgevraagd
gevraagd en
en het
hetbest
bestloonend
loonend zijn,
zijn,
variëteiten
waarmede deze
dan rekening
rekening kan
kan houden
houden bij
bij de inrichting en
en uitbreiding
uitbreidingvan
vanhet
hetbedrijf,
bedrijf,ten
ten
waarmede
deze dan
bate van kweeker
kweeker en exporteur
exporteur beiden.
beiden.
bate
Zij
Zij hebben
hebben bevorderd,
bevorderd, dat
dat koopers
koopers worden
worden gevonden
gevonden voor
voor elke
elke kwaliteit,
kwaliteit, ook
ook voor
voor
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goedkoop:
re soort,
soort, welke
welke men
men veel in de
go~dkoop~re
de groote
groote steden
steden op
opstraat
straat verhandelt,
verhandelt, en
ener
erzoodoende
zoodoende
niet weinig toe
toe bijgedragen,
bijgedragen, dat
dat het
het gebruik
gebruik van
van bloemen
bloemen meer
meer algemeen
algemeen is
is geworden.
geworden.
klein begonnen,
begonnen, bleken
bleken die
die veilingen
veilingenreeds
reedsspoedig
spoediglevensvatbaarheid
levensvatbaarheid
Eenvoudig
Eenvoudig en klein
maanden besloten
besloten tot
totoprichting
oprichtingvan
van veilingsgebouwen,
veilingsgebouwen,
te bezitten
bezitten en
en werd
werd daarom
daarom al na enkele maanden
eenige jaren
jaren te
te klein
klein waren
waren en
endaarom
daarom werden
werdenvergroot
vergrootofofdoor
dooreen
eenruimer
ruimerlokaliteit
lokaliteit
welke na eenige
vervangen.
Potplanten
nog immer
immer een
een belangrijke
belangrijke pl
plaats
doch aangezien
aangezien deze
deze minder
minder
Potplanten nemen nog
aa ts in, doch
inaanmerking
aanmerkingkunnen
kunnenkomen
komendoor
doormoeilijk
moeilijken
enkostbaar
kostbaartransport
transport
buitenlandschen handel
handelin
voor buitenlandschen
en dus
dus hoofdzakelijk
hoofdzakelijk op
op binnenlandsch
binnenlandsch verbruik
verbruik zijn
zijn aangewezen,
aangewezen, isishet
hetgeen
geenwonder,
wonder,dat
datdeze
deze
teelt niet in
in dezelfde
dezelfde verhouding
verhouding toenam
toenam als
als die
die der
dersnijbloemen.
snijbloemen.
Vooral het
kweeken van
van bloeiende
bloeiende kamerplanten
kamerplanten als
gloire de
de
Vooral
het kweeken
als cyclamen,
cyclamen, begonia
begonia gloire
Lorraine,
hortensia, primula
primula obconica,
in bloei
bloei brengen
brengen van
van azalea
azalea indica,
indica, alsmede
alsmede het
het
Lorraine, hortensia,
obconica, het in
teelen
bladplanten voor de
de kamer
kamer of
ofvoor
voorsnijgroen,
snij groen, als
alsvarens,
varens,asparagus
asparagus plumosus,
plurnosus,
teelen van bladplanten
asparagus sprengeri,
sprengeri, bladbegonia's
bladbegonia's wordt
wordt meer
meer beoefend
beoefend dan
dan voorheen,
voorheen, terwijl
terwijl de
deallengs
allengs
asparagus
vergroote
bedrijven zich
zich meer
meerdan
danvroeger
vroegerhebben
hebben
vergroote bedrijven
gespecialiseerd.
Vonden de
de potperkplanten
potperkplanten als
alspelargonium
pelargonium
Vonden
zonale, fuchsia
fuchsia enz. van
van het
het tuinbouwcentrum
tuinbouwcentrum Lent
Lent
zonale,
eertijds
groote afname
afname in de
de naburige
naburige Duitsche
Duitsche steden,
steden,
eertijds groote
door
de heffing
heffing van
vanDuitsche
Duitscheinvoerrechten
invoerrechten op
op dit
dit
door de
de ontwikkeling
ontwikkeling dier
dier culturen
culturen niet
niet
product,
werd de
product, werd
weinig belemmerd.
belemmerd.
In de
de laatste
laatste jaren
jaren is die
die teelt
teelt daar
daar weer
weer toegetoegehet binnenland,
binnenland, terwijl
terwijl
nomen, door
door ruimeren
ruimeren afzet in het
ook de
de veiling
veilingteteNijmegen
Nijmegenden
denverkoop
verkoopbevordert
bevordert
Folo 1'.
VRlIi:S.
Foto
ook
P. DE VRIES.
Begonia gloire
gloire de
de Lorraine
Lorraine en
en
met Begonia
en daardoor
daardoor ongetwijfeld
ongetwijfeld meewerkt
meewerkt tot
tot uitbreiding
uitbreiding Kas met
Cyclamen.
dier bedrijven.
Nadat in
in de
deeerste
eerstedagen
dagenvan
van Augustus
Augustus 1914
1914
Nadat
n er
ook
handel in
in bloemen
bloemen als
als 't'tware
warelamgeslagen
lamgeslagen was,
was, hebben vooral
vooral de
deveilingti
veilingw
er veel
veel
ook de handel
toe bijgedragen,
bijgedragen, dat
en zich veel
veel spoediger
spoediger kon
kon herstellen,
herstellen,
dat de
de toestand
toestand geleidelijk
geleidelijk verbeterde en
dan
velen aanvankelijk
a::mvankelijk verwacht
verwacht hadden.
hadden.
dan velen
naar het buitenland kon
kon na
na enkele
enkele weken
weken weer
weer worden
worden hervat,
hervat, terwijl
terwijl ook
ook
Verzending naar
de
binnenlandsche handel
1915-1916
de binnenlandsche
handel langzaam
langzaamherleefde.
herleefde.Als
Alsbewijs,
bewijs,dat
dat de
de uitvoer
uitvoer in
in 1915-1916
-— ondanks de groote en vele
vele moeilijkheden
moeilijkheden door
door de exporteurs
exporteurs in die
die tijden
tijden ondervonden
ondervonden —
nog belangrijk
belangrijk was,
kan
dienen,
dat
in
dit
seizoen
gedurende
±
6
maanden
uit
Aalsmeer
23000
was, kan dienen, dat in dit seizoen gedurende ± 6 maanden uit Aalsmeer 23000
kisten
over de
de grenzen
grenzen zijn
zijngegaan,
gegaan,waarin
waarin o.a.
o.a.verpakt
verpakt waren
waren 1.500.000
1.500.000takken
takken
kisten snijbloemen over
650.000 chrysanten
chrysanten en 450.000
450.000 rozen.
rozen.
seringen,
seringen, 65o.000
1916
De moeilijkheden
moeilijkheden zouden
zouden echter
echter weldra
weldra veel
veel grooter
grooter worden,
worden, daar
daar einde
einde Februari
Februari 1916
Duitschland --- onze
onze grootste
grootste afnemer
afnemer -de de
grenzen
voor
invoervan
vansnijbloemen
snijbloemenging
gingsluiten.
sluiten.
Duitschland
grenzen
voor
invoer
wisten de
de exporteurs
exporteurs nu
nu ininOostenrijk
Oostenrijkbelangrijk
belangrijk meer
meer afzet
afzet te
te bekomen
bekomen en
enbegon
begondan
dan
Wel wisten
ook de
de toestand
toestand weer
weer langzamerhand
langzamerhand te verbeteren,
verbeteren, totdat
totdat 19
ly December
December van
van hetzelfde
hetzelfdejaar
jaar
Oostenrijk het
voorbeeld van Duitschland
Duitschland volgde.
volgde.
Oostenrijk
het voorbeeld
Waren er
geen veilingen
veilingen geweest,
geweest,die
dieop
ophechten
hechten grondslag
grondslag rustten
rustten en
enhet
het ververWaren
er toen geen
799

trouw~n der kweekers
kw..!ekers bezaten en geen ondernemende
ondErnemende koopers,
koopers, die
die zich
zichbeijverden
beijverden het
hetbedrijf
bedrijf
trouwen
stand te
te houden
houden en
ennieuwe
nieuweafvoerkanalen
afvoerkanalen te
te vinden,
vInden,dedeschadelijke
schadelijkegevolgen
gevolgenzouden
zoudenveel
vet'!
in stand
grooter zijn geweest en
en herstel
herstel veel
veel langer
langer zijn
zijn uitgebleven.
uitgebleven.
Toen verwacht
werd, dat in den
verwacht werd,
den eersten
eersten tijd
tijd een
een flinke
flinke handel
handel op
ophet
hetbuitenland
buitenlandniet
niet
de bloemkweekers
bloemkweekers zich toe
toe tete leggen
leggenop
op't 'torganiseeren
organiseeren
meer
mogelijk zou
begonnen de
meer mogelijk
zou zijn, begonnen
inzenden op
opbinnenlandsche
binnenlandschetentoonstellingen,
tentoonstellingen,om
omininons
onsland
landdedebelangstelling
belangstellingvoor
voor
van en 't't inzenden
bloemen
potplanten aan
aan te
te wakkeren
wakkeren en
en tetevergrooten.
vergrooten.
bloemen en potplanten
Dikwijls
zag men
mendaar
daartevens
tevensfraaie
fraaieinzendingen
inzendingen
bloemenwinkeliers,waardoor
waardoor
Dikwijls zag
vanvan
bloemenwinkeliers,
het publiek
publiekzich
zichkon
konovertuigen
overtuigenhoe
hoebloemen
bloemengebruikt
gebruikten
enverwerkt
verwerktkunnen
kunnen worden
worden en
en op
op welk
welk
een hoogen
hoogen trap
trap de
de binderij
binderij staat.
staat.
Waar op die
die wijze
wijzededesmaak
smaakvoor
voor
goede
bloemstukkenwerd
werdontwikkeld,
ontwikkeld,was
washiervan
hiervan
Waar
goede
bloemstukken
't gevolg, dat
dat men
men hooger
hooger eischen
eischen ging
ging stellen,
stellen,welke
welkeweer
weertevens
tevensvoor
voorden
denbinder
bindereen
eenprikkel
prikkel
vinden
wij
zijn om
om zoo mogelijk
mogelijk nog
nóg fraaier
fraaier kunstwerk
kunstwerk te leveren. Niet
Nietalleen
alleeninin kwantiteit
kwantiteit
wij in
kwaliteit verbeterde
jaren een gestadige
g::stadige en
en belangrijke
bûangrijke vermeerdering,
vermeerdering,doch
dochook
ookde
de kwaliteit
de laatste 25 jaren
allengs, zoodat
zoodat men
men tegenwoordig
tegenwoordig in
in onze
onze groote
groote
allengs,
steden verschillende
verschillende bloemenmagazijnen
bloemenmagazijnen aantreft,
aantreft, die
die
ongetwijfeld
aan zeer hooge
hooge eischen
eischen voldoen.
voldoen.
ongetwijfeld aan
De maandelijksche
maandelijksche keuringen
vooral de
de
keuringen en
en vooral
"DeNederlandsche
Nederlandsche
groote keuringen,
keuringen, uitgaande
uitgaande van
van „De
groote
Maatschappij
Tuinbouw en
en Plantkunde"
Plantkunde" Maatschappij voor
voor Tuinbouw
' 4 Å,• i!ry:
i «^ ^
r
onder bescherming
bescherming van
van H. M. de
de Koningin-Moeder
Koningin-Moeder
- mogen
hier afzonderlijk
afzonderlijk gemeld
gemeld worden;
worden; ininheh(tt
mogen hier
bijzonder mochten
de laatste
laatste meestal
meestal in
in een
een
bijzonder
mochten zich
zich de
N
.w
talrijk
In den
den laatsten
laatsten tijd
tijd worden
worden
talrijk bezoek verheugen. In
door genoemde „Maatschappij",
Foto P.
DE VRIES
VRIES
door
"Maatschappij", vaak
vaak in
in samenwersamenwerFoto
P. DE
Kas met
met Hortensia's.
Hortensia's.
king met
met andere
andere vereenigingen,
vereenigingen, groote
groote speciaal
speciaal
Kas
king
keuringen gehouden, hoofdzakelijk
hoofdzakelijk van
van één
éénplante
plantenaskeuringen
soort
als sering,
sering,dahlia,
dahlia,chrysant,
chrysant,lathyrus
lathyrus op
opeen
eendaarvoor
daarvoor geschikt
g..!schikt tijdstip.
tijdstip. De
Deinzeninzensoort als
daarop zijn gewoonlijk
gewoonlijk zóó talrijk
talrijk en
be.en zóó waardevol,
waardevol, dat zij meermalen groote en bedingen daarop
langwekkende
Maatschappij" ontving
ontving bij
bij haar
haarstreven
streven
langwekkende tentoonstellingen
tentoonstellingenscheppen.
scheppen. "De
„De Maatschappij"
herhaaldelijk zeer
de leden
ledenvan
vanons
onsVorstelijk
Vorstelijk
herhaaldelijk
zeer gewaardeerde
gewaardeerde blijken
blijken van
van belangstelling
belangstelling van
van de
opnieuw bereid
bereid bleken,
bleken, door
door het
hetschenken
schenkenvan
vanmedailles,
medailles,tot
tothet
hetwelslagen
welslagEn
Huis, die steeds opnieuw
tentoonstellingen bij
bij te
te dragen
dragen en
en deze
deze meermalen
meermalenmet
meteen
eenbezoek
bezoekvereerden.
vereerden.
dier keuringen en tentoonstellingen
Wél daalden
daalden aanvankelijk
aanvankelijk de
prijzen der
der snijbloemen
snijbloemen sterk,
sterk, nadat
nadat ook
ookOostenrijk
Oostenrijkde
de
de prijzen
grenzen
had gesloten,
gesloten, doch
doch vooral
vooral door
doorde
deactiviteit
activiteitvan
vanexporteurs,
exporteurs,bloemenwinkeliers,
bloemenwinkeliers,
grenzen had
kw..!ekers en
vereenigingen nam
bloemenverbruik in
land meer
meer en
en meer
meer toe
toeen
enwerd
werd
kweekers
en vereenigingen
nam het bloemenverbruik
in ons land
toestand voor
voorden
denkweeker
kweekeraanmerkelijk
aanmerkelijk verbeterd.
verbeterd.
de toestand
zorgen en
en bezwaren
bezwaren kwamen
kwamen echter
echter weldra
weldra opdagen,
opdagen,ininhet
hetbijzonder
bijzondervoor
voorde
de
Nieuwe zorgen
bloemkweekers, die toch gedurende
gedurende den
den winter
winter hunne
hunnebakken
bakken en
enkassen
kassen dienen
dienenteteverwarmen.
verwarmen.
kolennood maakte,
maakte, dat
dat de
debrandstoffen
brandstoffengedistribueerd
gedistribueerdmoesten
moestenworden,
worden,waarbij
waarbij
De kolennood
zeer gering
gering deel van de benoodigde hoeveelheid
hoeveelheid goede
goede brandstof
brandstof
eerst een deel,
deel, later
later slechts
slechts een
een zeer
kon verstrekt worden, tegen
tegen buitengewoon
buitengewoonhooge
hooge'prijzen.
'prijzen.
kon
Groote
massa's
minderwaardig
brandmateriaal
daardoor tegen
tegen fabelachtige
fabelachtige
Groote massa's minderwaardig brandmateriaal moesten
moesten daardoor
-
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sommen
bijgekocht, waarbij
Lamberty briketten
briketten vrij
vrij wat
watopgang
opgangmaakten.
maakten.
sommen worden
worden bijgekocht,
waarbij de
de Lamberty
Niet alleen
alleen stegen
stegen de
de bedrijfskosten
bedrijfskosten daardoor
daardoor sterk, doch
doch meermalen
meermalen mislukten
mislukten culturen
culturen
Niet
ofgedeeltelijk
gedeeltelijk door
doorgebrek
gebrekaan
aan goed
goedstookmateriaal.
stookmateriaal.
geheel of
Dit laatste
laatste is vooral
vooral noodig
noodig bij
bij het
het trekken
trekken of
of forceeren
forceeren van
van planten
planten in
in den
den winter,
winter,
daar dit
dit meestal
inde
dekas
kasgeplaatst
geplaatstworden,
worden,waar
waar
daar
meestal met
met behulp
behulp van
van kachels
kachels geschiedt,
geschiedt, welke
welke in
schadelijke
gassen veel
veel onheil
onheilkunnen
kunnenveroorzaken.
veroorzaken.
schadelijke gassen
De Lamberty
Lamberty briketten
briketten hebben
hebben zeker
zeker als
als aanvullingsbrandstof
aanvullingsbrandstof goede diensten
diensten bewezen;
bewezen;
zuiver materiaal,
materiaal, dat geen schadelijke
schadelijke gassen
gassen
gaven wel
wel niet
niet veel
veel warmte,
warmte, doch het bleek
bleek zuiver
ze gaven
dan ook in die
die perioden
perioden van
vanhet
hettrekken,
trekken,waarin
waarin geen
geen groote
groote warmte
veroorzaakte, zoodat
veroorzaakte,
zoodat ze
ze dan
wenschelijk is, veel
veel in
in de
dekachels
kachels zijn
zijn gebrand.
gebrand.
noodig en wenschelijk
Noodgedwongen werd
vele kweekers
kweekers in
in die
dietijden
tijdenhoofdzakelijk
hoofdzakelijk eenige
eenigeweken
weken
Noodgedwongen
werd door vele
na nieuwjaar
getrokken, als het buiten
nieuwjaar getrokken,
buiten gewoonlijk
gewoonlijk minder
minderkoud
koudisisen
endaarbij
daarbijde
dezonnewarmte
ZOnnewarmte
vaak reeds
reeds behulpzaam
kan zijn
zijn om de
vaak
behulpzaam kan
de vereischte
vereischte temperatuur
temperatuur in de
de kas
kas tetekrijgen,
krijgen,terwijl
terwijl
dan tevens
tevens de
deplanten
plantenmet
met
heelwat
watminder
minderwarmte
warmtetot
tot
dan
heel
gebracht.
ontwikkeling kunnen worden gebracht.
potplantenkweekers zonder
zondertrekkerij
trekkerij hadden
hadden
De potplantenkweekers
het
in zoover
zoover nog
noglastiger,
lastiger,daar
daarzijzijmoesten
moestenzorgen
zorgen
het in
tijdens
ganschen winter
winter voldoende
voldoende te
te stoken,
stoken,om
ominin
tijdens den ganschen
staat te zijn
zijn hunne
hunne planten
planten tegen
tegenvorst
vorsttetevrijwaren.
vrijwaren.
Hadden velen
velen ongetwijfeld
ongetwijfeld gehoopt
gehoopt en
engedacht,
gedacht,
Hadden
dat
na het
heteindigen
eindigenvan
vanden
denoorlog
oorlogde
deexport
exportspoedig
spoedig
dat na
zou
zij hebben
hebben zich
zichhelaas
helaas inindie
dieverwachverwachzou herleven,
herleven, zij
tingen en wenschen teleurgesteld
teleurgesteld gezien.
gezien.Wel
Wel wordt
wordt langlang·
Foto P. DB
Foto
DB VBIE8.
VlIIES.
zamerhand meer naar
naar Engeland gezonden en
en heeft
heeft eenige
eenige
Verzending van
uitvoer naar
naar Denemarken
Denemarkenen
enScandinavie
Scandinavieplaats,
plaats,waar=
waar- Verzending
van potplanten
potplanten per
per motormotoruitvoer
schijnlijk
resultaat van
van inzendingen
inzendingen op
op de
detentoontentoonschuit.
schijnlijk als resultaat
stellingen
te Kopenhagen
Kopenhagen en
en Stockholm,
Stockholm, doch
doch onze
onze
stellingen te
oostelijke buren,
buren, die altijd
altijd onze
onze grootste
grootsteafnemers
afnemerswaren,
waren,zijn
zijndoor
doorden
denlagen
lagenmarkenkoers
markenkoers
oostelijke
niet tot
tot koopen
koopen in
in staat.
staat.
nog steeds niet
Een flinke
flinke export zou
zou des
des tete meer
meergewenscht
gewenscht zijn,
zijn,daar
daar de
de Fransche
Fransche bloemen,
bloemen, mede
mede
Een
grootere hoeveelheid
hoeveelheid in
in ons
onsland
landverschijnen
verschijnen en
en
door
verkleining van
haar afzetgebied,
afzetgebied, in grootere
door verkleining
van haar
laatsten tijd al meer potplanten uit Duitschland in
in het
het Oosten
Oosten van
van ons
onsland
land
bovendien in den laatsten
schade van
van vele
velekweekers.
kweekers.
worden
worden ingevoerd tot schade
25jaar
jaarvoor
voorhet
het
Stellig hebben ook
ook de
de tuinbouwbladen,
tuinbouwbladen, welke
welke bijna
bijna alle
alle in
in de
delaatste
laatste25
eerst
zijn
verschenen,
vrij
wat
bijgedragen
tot
bevordering
van
den
tuinbouw
in
het
algeeerst zijn verschenen, vrij wat bijgedragen tot bevordering van den tuinbouw in het algeinhet
hetbijzonder.
bijzonder.Zij
Zijhebben
hebbenmeerdere
meerderebekendheid
bekendheidgegeven
gegeven
die van
van de
debloemisterij
bloemisterij in
meen en die
en nieuw
nieuwgewonnen
gewonnenvariëteiten,
variëteiten,nieuw
nieuwingevoerde
ingevoerdeplanten,
planten,alsmede
alsmede
aan
voorkomende en
aan veel voorkomende
aanbevelenswaardige
die wijze
wijze de
de
aanbevelenswaardigecultuurmethoden
cultuurmethodenen
en tuinbouwbelangen
tuinbouwbelangen besproken,
besproken,en
en op
op die
belangstelling in de bloemisterij
bloemisterij doen
doen groeien
groeien en
endaardoor
daardoor de
de liefde
liefdevoor
vooren
enhet
hetgebruik
gebruikvan
vzn
belangstelling
planten en bloemen
bloemen niet
niet weinig
weinigvermeerderd.
vermeerderd.
planten
Kreeg men
men vroeger
vroeger veelal
veelal nieuwe
nieuwe planten
planten door
door import
import uit
uitandere
anderestreken
strekenen
enlanden,
landen,
Kreeg
in de
de laatste
laatste jaren
jaren legt men zich
zich meer
meer toe
toe op
op't'twinnen
winnenvan
vannieuwigheden
nieuwighedendoor
door zaad,
zaad, dat dan
door kruising
verkregen is.
kruising verkregen
dikwijls door
•
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Als
aantal variëteiten,
wijze is
is gewonnen
gewonnen
Als wij
wij slechts denken aan 't groot aantal
variëteiten, hetwelk op die wijze
van rozen,
en chrysanten,
chrysanten, dan
danblijkt
blijktdaaruit,
daaruit,dat
datdeze
dezemethode
methode veel
veel succes
succes heeft
heeft
van
rozen, dahlia's
dahlia's en
gehad. Door die groote
groote aanwinst
aanwinst van bloemen met andere vormen en tinten
tinten kunnen
kunnen bestaande
bestaande
gehad.
is
variëteiten,
minder goede
eigenschappen, wellicht
betere vervangen
vervangen worden
worden en is
variëteiten, met
met minder
goede eigenschappen,
wellicht door betere
men
daarbij meer
staat aan
aan het verlangen
verlangen der afnemers
afnemers te voldoen.
voldoen.
men daarbij
meer in
in staat
in zóó
zóógroote
groote waardeering
waardeering
Sommige
mogen zich
zich in
Sommige plantensoorten,
plantensoorten, als
als de
de drie genoemde, mogen
opgericht zijn,
zijn, welke
welke de
de belangen
belangen van
van één
één plantensoort
plantensoort
verheugen, dat er speciale vereenigingen opgericht
voorstaan als: ,,Nos
„Nos Jungunt Rosae",
Rosae", „De
"De Dahlia
DahliaVereeniging"
Vereeniging" en "De
ChrysanthemumClub".
Club".
„De Chrysanthemum
Het aantal
of grootendeels
grootendeels op
op bloemisterijgebied
bloemisterijgebiedbeweegt,
beweegt,
aantal vereenigingen,
vereenigingen, dat zich geheel of
de laatste
laatste 25
25 jaren
jaren aanmerkelijk
aanmerkelijk gestegen. Wel
Wel zijn
zijn natuurlijk
natuurlijk enkele weer
weer in
in den
den loop
loopder
der
is in de
jaren
tooneel
toonee1 verdwenen,
verdwenen, doch
doch daartegenover
daartegenover staat,
staat, dat
dat verschillende,
verschillende, reeds
reeds vroeger
vroeger
jaren van
van het tooneel
bestaande,
alleen hebben
hebben kunnen
kunnen handhaven,
handhaven, doch
doch tot
tot grooter
grooter bloei
bloei zijn
zijngekomen.
gekomen.
bestaande, zich
zich niet alleen
bijzonder tot het
het
Van
Var, de
de voornaamste
voornaamste vereenigingen,
vereenigingen, wier
wier werkzaamheden
werkzaamhedenzich
zichin
in 't bijzonder
terrein
te worden
worden „de
"deNederlandsche
NederlandscheMaatMaatterrein der bloemisterij
bloemisterij bepalen, behoort zeker genoemd te
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schappij
voor Tuinbouw
Tuinbouw en
enPlantkunde".
Plantkunde".Opgericht
Opgerichtinin1873,
1873,heeft
heeftzijzijhaar
haarledental
ledentalgestadig
gestadig
schappij voor
zien vermeerderen
bedraagt dit
dit thans
thans ruim
ruim 4400, terwijl
terwijl hare
hare afdeelingen
afdeelingen over
over bijna
bijna alle
alle
vermeerderen en bedraagt
provincies verspreid
z.g.1iefhebbers,
z.g.
liefhebbers,zoowel
zoowelonder
onderhare
hare leden,
leden,
verspreid zijn.
zijn. Zij telt
telt beroepskweekers
beroepskweekers en z.g.liefhebbers,
in de
de besturen
besturender
derafdeelingen
afdeelingenen
enininhet
hetHoofdbestuur.
Hoofdbestuur.Dit
Dit
eigenaardig
karaktermaakt,
maakt,
als in
eigenaardig
karakter
plaats inneemt,
inneemt, waarbij
waarbij een
een geschikte
geschikte gelegenheid
gelegenheid
"de Maatschappij"
Maatschappij" een
een bijzondere
bijzondere plaats
dat „de
anderen, die in den
den tuinbouw
tuinbouw belangstellen,
belangstellen, tot
tot samensamengeboden wordt
wordt aan kweekers
kweekers en
en alle
alle anderen,
werking en
en onderlinge
onderlingewaardeering.
waardeering.
opdedeherhaaldelijk
belangstelling van
van het
het
Werd reeds
reeds eerder
eerder gewezen
gewezen op
herhaaldelijkbetoonde
betoondebelangstelling
Werd
Koninklijk Huis
Huis in het
het streven
streven en
en werken
werken van
van „de
"deMaatschappij",
Maatschappij", nog
nogzeer
zeer kort
kort geleden,
geleden,
Koninklijk
tijdens het
het ter
terperse
gaanvan
vandit
ditartikel,
artikel,werd
werdhiervan
hiervan blijk
blijk gegeven,
gegeven, doordat
doordat het
Hare
persegaan
hetHare
tijdens
Majesteit
de
Koningin
behaagd
heeft
ter
gelegenheid
van
vijftigjarig bestaan
bestaan aan
aan deze
Majesteit de Koningin behaagd heeft ter gelegenheid van het vijftigjarig
Maatschappij
Maatschappij het praedicaat
praedicaat „Koninklijke"
"Koninklijke" teteverleenen.
verleenen.
het laatst
der vorige
vorige eeuw
eeuwisishet
hetaantal
aantalvereenigingen
vereenigingenvan
beroepskweekers
laatst der
vanberoepskweekers
Vooral sedert het
zcer
veilingsvereenigingen genoemd
genoemd
zeer toegenomen,
toegenomen, terwijl
terwijl als
als een
eenbijzonder
bijzondersoort
soortdaarvan
daarvande
de veilingsvereenigingen
mogen worden,
worden, van
van welke
welke eenige
eenige zich
voornamelijk toeleggen
toeleggen op
op het
hetveilen
veilenvan
snijbloemen
zichvoornamelijk
vansnijbloemen
mogen
en
en potplanten.
potplanten.
8802
02

Naast vereenigingen,
vereenigingen, welke
welke den
den verkoop
verkoop der
der tuinbouwproducten
bestaan er
er
tuinbouwproducten beoogen, bestaan
Naast
bedriJÏsbenoodigdheden
als glas, hout, kachels,
kachels, ketels,
ketels, bloempotten,
bloempotten, kunstmest
kunstmest enz.
enz.
fsbenoodigd heden als
andere, die bedrij
coöperatief inkoopen.
inkoopen.
cooperatief
plaatselijk karakter
tuinbouwvereenigingen, welke
welke een
een meer
meer plaatselijk
Aangezien vele der tuinbouwvereenigingen,
karakter bezitten,
bezitten,
meermalen gemeenschappelijke
langer hoe
hoe meer
meer de
de
toch meermalen
gemeenschappelijkebelangen
belangenhebben,
hebben,deed
deedzich
zich hoe
hoe langer
aan een
een lichaam,
lichaam, dat
dat den
den geheelen Nederlandschen tuinbouw kon
kon vertegenvertegenbehoefte gevoelen aan
woordigen.
Hierin werd
„den Nederlandschen
Hierin
werd in
in 1908
I908 voorzien
voorzien door
door oprichting
oprichting van
van "den
NederlandsehenTuinbouwTuinbouwraad", waarbij
waarbij zich reeds
reedsterstond
terstondvele
veletuinbouwvereenigingen
tuinbouwvereenigingenaansloten.
aansloten.Dit
Ditvoorbeeld
voorbeeld
raad",
vond dra
dra navolging,
navolging, vooral
vooral door
door de
de zeer
zeerverdienstelijke
verdienstelijke wijze,
wijze, waarop
waarop door
door dit
dit lichaam
lichaam de
de
belangen van
van den
dentuinbouw
tuinbouwworden
wordenbehartigd
behartigd
bevorderd,zoodat
zoodatmen
menreeds
reedssedert
sedertjaren
jaren
belangen
enen
bevorderd,
kan zeggen,
zeggen, dat
dat „de
"deNederlandsche
NederlandscheTuinbouwraad"
Tuinbouwraad"vrijwel
vrijwel den
dengeheelen
geheelenvaderlandschen
vaderlandschen
kan
omvat.
tuinbouw omvat.
feit, dat
datverschillende
verschillendetakken
takken van
vanden
dentuinbouw,
tuinbouw,naast
naastgemeenschappelijke
gemeenschappelijketevens
tevens
Het feit,
bijzondere belangen
belangen hebben,
hebben, deed
deed „den
"den Nederlandschen
Nederlandschen Tuinbouwraad"
Tuinbouwraad" besluiten
besluiten over
over tete
bijzondere
gaan
groepvorming; zoo ontstond
ontstond in 191I
I9I I de
degroep
groepbloemisterij,
bloemisterij, welke
welke 99 jaren
jaren later
later nog
nog
gaan tot groepvorming;
kringen werd verdeeld.
in kringen
bloemisterij,van
vanRegeeringswege
Regeeringswegezeer
zeer
Even zij nog
nog gemeld,
gemeld, dat
dathet
hetonderwijs,
onderwijs,ook
ookininbloemisterij,
wordt gesteund,
gesteund,zoodat
thans wordt
wordt gegeven
gegeven aan
aan verschillende
verschillende tuinbouwscholen,
tuinbouwscholen,benevens
benevens
zoodat dit thans
aan vele cursussen.
cursussen.
aan
Wij zien dus, dat
dat op
op bloemisterijgebied
bloemisterijgebied in
in de
delaatste
laatste25
25jaren
jaren veel
veelisistot
totstand
standgebracht.
gebracht.
Wij
dit onderdeel
onderdeel van
van den
den Nederlandschen
Nederlandschen tuinbouw
tuinbouw en
en een
een
Moge dit
dit alles
alles tot
tot zegen
zegen strekken
strekken van
van dit
krachtige samenwerking
samenwerking bestendigd
bestendigd blijven,
blijven, gedachtig
gedachtig aan
aan de
dezinspreuk
zinspreuk:
"Eendrachtmaakt
maakt
krachtige
: „Eendracht
macht".
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an de
deverschillende
verschillendetakken
takkenvan
vantuinbouw
tuinbouwisisdedebloembollencultuur
bloembollencultuur wel
wel het
hetmeest
meest
aangewezen
export.Daardoor
Daardoorkan
kanhaar
haarvoorspoed
voorspoedook
ookworden
wordenafgemeten
afgemetennaar
naar
aangewezen op export.
de
grootte van
vandien
dienexport,
export,alalis isdeze
dezemaatstaf
maatstafniet
nietininalle
alleopzichten
opzichtenbetrouwbaar.
betrouwbaar.
de grootte
Hij bedroeg
in de jaren
respectievelijk7,7, 25,
25, 11
Hij
bedroeg in
jaren 1898,
I898, 1913,
I9I3, 1918
1918 en
en 1922 respectievelijk
11 %
en ruim
ruim
1/2 en
1/2 maal
24 millioen
millioen K.G. In
In 15
15 jaar
jaar werd
werd de
de uitvoer
uitvoer dus
dus 33%
maal zoo groot.
groot. De
De wereldoorlog
wereldoorlog ververstoorde die snelle exportstijging en deed
stoorde
deed hem
hem zelfs
zelfs tot
tot I11I %
millioen K.G. dalen.
dalen. Dat
Dat hij
hij zich
zich
1/.x, millioen
daarna
heeft wel
welniemand
niemandkunnen
kunnenverwachten.
verwachten.
daarna zoo
zoo snel herstellen zou heeft
en stelselmatig
stelselmatig
Deze groote
groote uitvoer
uitvoer is voo
voornamelijk
danken aan
intensief en
rn amelijk te
te danken
aan het
het zeer intensief
bereizen
Met welk
welk een
een energie
energie dit
ditgeschiedt,
geschiedt,moge
mogeo.a.
o.a.blijken
blijkenuit
uithet
hetfeit,
feit,
bereizen van het buitenland. Met
dat
hetoorlogsjaar
oorlogsjaar 1918,
1918, ondanks
ondanks duikbootduikboot- en
enmijnengevaar,
mijnengevaar, nog
nog een
een7o-tal
7o-talhandelaren
handelaren
dat in het
overstakenvoor
voor den
den verkoop
verkoop hunner
hunner bollen
bollen en
en de inning
inning hunner
hunner
en reizigers
reizigers naar
naar Amerika
Amerika overstaken
vorderingen.
Vrijwel het geheele
geheele noordelijke
noordelijke halfrond
halfrond wordt
wordt aldus
aldus bereisd.
naar het
vorderingen. Vrijwel
be reisd. Export naar
zuidelijk halfrond
halfrond vindt
vindt echter
echter ook wel
zuidelijk
wel plaats.
plaats.
Het exposeeren
exposeeren op
op buitenla1ndsche
buitenlandsche tentoonstellingen
keuringen, het
het uitloven
uitloven van
van
tentoonstellingen en
en keuringen,
prijzen daarvoor,
daarvoor, het
het beschikbaar
beschikbaar stellen
stellen van
van bloembollen
bloembollenvoor
vooropplanting
opplantingininpublieke
publiekeparken
parken
prijzen
en het
het op
op andere
andere wijze
wijze maken
maken van
van reclame
reclame heeft
heeft eveneens
eveneens een
eengunstigen
gunstigeninvloed
invloedgehad
gehadop
op
den omzet.
den handel.
handel.
Vóór alles
alles moet
moet echter
echter het
het produkt
produkt beantwoorden
beantwoorden aan
aan de
de eischen
Vóór
eischen van
van den
leenen zich
in tuinen
tuinen en
enparken
parkenen
envoor
voorgebruik
gebruikals
als
Bloembollen leengin
zich bij
bij uitstek
uitstek voor opplanting in
bijzonder geschikt
geschikt zijn
zijn om
om vroeg
vroeg in
inbloei
bloeiteteworden
wordengetrokken.
getrokken.Ze
Zevormen
vormen
snijbloem, terwijl ze bijzonder
daarbij
doorhet
hetgroote
grooteaantal,
aantal,dat
datererinineen
een
daarbijeen
een goedkoop
goedkoopartikel,
artikel,dat
datzonder
zonderveel
veelkosten
kosten- door
- , en
en zonder
zonder nadeel
nadeel over
over zeer
zeer groote
grooteafstanden
afstanden kan
kan worden
worden vervoerd,
vervoerd, mits
mitsslechts
slechts
kist gaat —,
behoorlijke ventillatie
wordt gezorgd. De
De vraag
vraag naar
naar bloemen
bloemen isisdaarbij
daarbij overal
overal enorm
enorm
voor behoorlijke
ventillatie wordt
bloemengebruik schijnt een
een inniger
inniger levensbehoefte
levensbehoefte tetezijn
zijngeworden
gewordendan
dan
toegenomen. Het bloemengebruik
toegenomen.
inbijna
bijna
verwachten. Vandaar
Vandaar ook
ook de
de vele bloemenmarkten
bloemenmarkten en-winkels, welke
welke thans
thans in
men zou verwachten.
aangetroffen, ook
Dit verklaart
verklaart die export, zelfs
zelfs in
ineen
een
iedere stad worden aangetroffen,
ook in
in die van ons land. Dit
tijd als nu. Het
Het z.g.
z.g.luxeproduct
voor
sommige
bloemenliefhebbers
is
een
grondstof
geworden
luxeproduct voor sommige bloemenliefhebbers is een grondstof geworden
de kleurkleurbedrijven der
der beroepstuinbouwers
beroepstuinbouwers elders, terwijl
terwijl door den
den geringen
geringen prijs
prijs en
en de
voor de bedrijven
verscheidenheid juist
de bloemen
bloemen der
derbolgewassen
bolgewassenonder
onderhet
hetbereik
bereik
den
smaakder
der
verscheidenheid
juist de
enen
inin
den
smaak
massa vallen.
door den
den oorlog
oorlog de
de export
exportvan
vanbloembollen
bloembollennaar
naar de
de verschillende
verschillende landen
landensterk
sterk
Toch is door
gewijzigd, al is
is het
hetexportcijfer
exportcijfer van
van vóór
vóórden
denoorlog
oorlogreeds
reedsweer
weerbijna
bijnabereikt.
bereikt. Zoo
Zoo ging
ging als
als
gewijzigd,
enorme koersverschillen,
koersverschillen, invoerbeperking
invoerbeperking en
groote handelsrisico
handelsrisico de
de export
export
gevolg van enorme
en al
al te groote
naar CentraalCentraal- en Oost-Europa
Oost-Europa vrijwel
vrijwel geheel verloren.
verloren. Daarentegen
Daarentegen breidde
breidde de
de uitvoer
uitvoerzich
zich
naar
naar Noord-Europa
Noord-Europa belangrijk
laatsten tijd
tijd niet
niet zonder
zonder risico.
risico. De
Deuitvoer
uitvoernaar
naar
naar
belangrijkuit,
uit, in
in den
den laatsten
Engeland, in 1917
1917 verboden,
verboden, heeft
heeft zich
zich hersteld,
hersteld, terwijl
terwijl die
die naar
naar de
de Vereenigde
Vereenigde Staten
Statenvan
van
Engeland,
Amerika
Amerika sterk toenam.
toenam.
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Het tegenwoordige
tegenwoordige uitvoercijfer
uitvoercijfer geeft
geeft daarom
daarom reden
reden tot
tottevredenheid.
tevredenheid.De
Dealgemeene
algemeene
zoo ongunstig.
ongunstig. Bedenkelijk
Bedenkelijk is echter de
de door
door sommige
sommige landen
landen pas
pas ingeingetoestand schijnt niet zoo
stelde
pas verhoogde
verhoogde heffing
heffing van
van invoerrechten
invoerrechten op
opbloembollen.
bloembollen.Reeds
Reedsvoerde
voerdeAmerika
Amerika
stelde of pas
in 1898 een invoerrecht
invoerrechtvan
van25
25%,
%) der waarde in.
in. Desondanks
Desondanks
nam de
de uitvoer
uitvoer ererheen
heentoe.
toe.InIn
1909werden
werdendie
dierechten
rechten
nam
1909
verlaagd,
weer verhoogd.
verhoogd. Toch
Toch bleef
bleef de
deuitvoer
uitvoer
verlaagd, daarna
daarna weer
enFrankrijk
Frankrijkvolgden
volgden
steeds toenemen.
toenemen. Zweden,
Zweden,Zwitserland
Zwitserlanden
den laatsten
laatstentijd
tijdAmerika's
Amerika'svoorbeeld.
voorbeeld.Zelfs
Zelfsheft
heftZweden
Zweden
in den
Öreper
perK.G.
K.G.Niet
Niet
onwaarschijnlijkisis
een bedrag
bedrag van
van 5o50Ore
een
onwaarschijnlijk
daarom, dat
datdergelijke
dergelijke invoerrechten
invoerrechten in een
een tijd
tijd van
van
het daarom,
economische malaise
malaise eene
uitvoer
economische
eene vermindering
vermindering van
van den uitvoer
zullen veroorzaken.
veroorzaken.
Een veel
Een
veel dreigender
dreigender gevaar
gevaar voor
voor het
hetvak
vakkwam
kwam Ontginning
de binnenduinen
binnenduinen
Ontginning van
van de
bij
191o.
eveneens
Amerikaansche zijde,
dit land
landinin1919
1919
bij Lisse in IglO.
eveneens van
van Amerikaansche
zijde, toen
toen dit
sommige bolgewassen
bolgewassen ging verbieden
verbieden en
endie
die
den invoer van sommige
Import van
van
van
gevaar voor
plantenziekten. Import
van andere
andere bemoeilijken
bemoeilijkenop
op grond
grond van
van gevaar
voor invoer
invoer van plantenziekten.
onze meest
meest belangrijke
belangrijke artikelen
artikelenbleef
bleefalleen
alleenmogelijk
mogelijkbij
bijoverlegging
overleggingvan
vaneen
eencertificaat,
certificaat,een
een
gezondheidsattest van
van onzen
onzen plantenziektekundigen
plantenziektekundigen dienst.
dienst.Het
Hetbezwaar
bezwaardezer
dezerregeling
regelingligt
ligt
gezondheidsattest
den
last
kostender
der
contröle,alsals
welininhethet
gevaar,dat
dateen
eenalgeheel
algeheel
zoo zeer
zeerinin
niet zoo
den
last
enendede
kosten
controle,
wel
gevaar,
ofmeer
meer ziek
ziek partijtje
partijtje aan
aan de
de
invoerverbod zal kunnen
kunnen volgen,
volgen, wanneer
wanneer toevallig
toevallig eens
eens een
een min
min of
contrale ontsnapt
ontsnapt en
en eene
eene zending
zendingdaardoor
daardoorals
als„met
"met
ziekten
behept"
wordt
verklaard.
controle
ziekten
behept"
wordt
verklaard.
Andere landen kunnen
kunnen ook
ookAmerika's
Amerika'svoorbeeld
voorbeeld volgen.
volgen. Reeds
Reeds vordert
vordertEngeland
Engelandsinds
sinds 1921
een dergelijk certificaat,
certificaat, al
hetden
deninvoer
invoervan
van
geen
enkel
bolgewas.Daarom
Daarommoet
moet
al verbiedt het
geen
enkel
bolgewas.
er meer nog dan
dan anders
andersgestreefd
gestreefdworden
wordennaar
naareen
eenvolmaakten
volmaaktengezondheidstoestand
gezondheidstoestandonzer
onzer
bolgewassen, opdat
bol onze
onze grenzen
grenzenpasseert.
passeert.Toch
Tochmoet
moetererreeds
reedsnu
nurekening
rekening
bolgewassén,
opdat geen zieke bol
Amerika, ondanks
levering van
vangezonde
gezondewaar,
waar,zijne
zijnegrenzen
grenzeninin
mee worden gehouden,
gehouden, dat Amerika,
mee
ondanks levering
de toekomst voor nog meer
meer bolgewassen
bolgewassen sluit, b.v.
b.v. voor
voor narcissen.
narcissen.
De groote exporttoename had tot
tot natuurlijk
natuurlijkgevolg
gevolg uitbreiding
uitbreiding der
dercultuur.
cultuur.Daardoor
Daardoor
kwam Haarlem
Haarlem hoe langer
langer hoe
hoe meer
meerexcentrisch
excentrisch tete
kwam
liggen, aangezien
groote teeltuitbreiding
teeltuitbreiding in de
de
liggen,
aangezien de
de groote
.... ,
meer zuidwaarts
zuidwaarts gelegen
gelegen gemeenten,
gemeenten, voornamelijk
voornamelijk
meer
Oegstgeest, plaats
plaats vond.
vond.
tusschen
Heemstede en
tusschen Heemstede
en Oegstgeest,
Weilanden
werden
omgeploegd,
uitgestrekte
binnenWeilanden
werden
omgeploegd,
uitgestrekte
binnen.._ . . .
duinen
genivelleerd, fraaie
fraaie buitenplaatsen
buitenplaatsen gesloopt,
gesloopt,
duinen genivelleerd,
en
hakhout
gekapt.
Zoo viel
viel
hoog
opgaand
geboomte
hoog opgaand geboomte hakhout gekapt. Zoo
........
.
aan den
den landhonger
landhonger der
derbloembollenkweekers
bloembollenkweekers veel
veel
aan
onherstelbaar natuurschoon
offer. Woeste
Woeste duinduinonherstelbaar
natuurschoon ten
ten offer.
Overzicht
eene duinontginning
duinontginning bij
bij
Overzicht van eene
gronden werden
werden daardoor
daardoor echter
echter herschapen
herschapen in
in de
de
gronden
Lisse
Lisse in IglO.
Iglo.
14.006
cultuurgronden, welke
welke met
met f 8 tot f 14.000
kostbaarste cultuurgronden,
H.A. worden
wordenbetaald.
betaald.Op
Opgeen
geengrooter
grooterschaal
schaalisis
per H.A.
ooit eene dergelijke
dergelijke duinontginning
deze 25
25 jaar.
jaar. In
In 1912 was de beteelde
beteelde
duinontginning voltrokken
voltrokken dan
dan in deze
oppervlakte
1898 al
al meer
meerdan
danverdubbeld.
verdubbeld.Echter
Echter
ook
groenteteeltcentra,het
het
oppervlakte sinds
sinds 1898
ook
in in
groenteteeltcentra,
Westland,
de
Streek,
en
in
sommige
landbouwstreken
was
men
in
het
begin
dezer
periode
Westland, Streek, en in sommige landbouwstreken was men in het begin dezer periode
~~--

---.A
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eerder met
met de
de teelt
teeltvan
vantulpen
tulpenenennarcissen
narcissenbegonnen,
begonnen,vooral
vooralals
alsgevolg
vanmalaise
in
en
en eerder
gevolgvan
malaisein
eigen culturen,
culturen, doch
dochmèt
mètdie
diemeerdere
meerdereofofmindere
minderewelvaart
welvaartvan
vanhet
hethoofdbedrijf
hoofdbedrijfnam
namdede
eigen
uitbreiding van
vande
debloembollenteelt
bloembollenteeltdaar
daarveelal
veelal
ookweer
weerafafofoftoe.
toe.Noordwaarts
Noordwaartsvan
vanHaarlem
Haarlem
uitbreiding
ook
tot
tot op
op Texel
Texelen
enzuidwaarts
zuidwaartsvan
van Leiden
Leiden tot
totin
inZeeland
Zeeland
teelt vasten
vasten voet.
voet.
kreeg de teelt
Zoo'n
Zoo'n vlucht
vlucht nam
nam de
de teelt
teeltzelfs,
zelfs,dat
datkweekers
kweekers
uit
het
centrum
der
cultuur
tot
grondaankoop
in
het
centrum
der
cultuur
tot
grondaankoop
in den
den
uit
.
Anna Paulownapolder
Paulownapolder overgingen,
geen
Anna
overgingen, omdat
omdat ze
ze geen
.. , .
grond meer
meer in
ineigen
eigenomgeving
omgevingkonden
kondenbemachtigen
bemachtigen
grond
tegen nog
nog loonende
loonende prijzen,
prijzen, echter
echterniet
nietbevroedende,
bevroedende,
,
'
dat
dat enkelen
hunner groote
groote verliezen
verliezen zouden
zoudenlijden
lijden
enkelen hunner
.
W·
~
door de
de overstrooming
deel van
van den
overstrooming van
van een
een deel
den polder
polder
door
Bloembolle nkweekerijen op pas
Bloembollenkweekerijen
pas afgeafgeI9I6.
Bloembollenkweekerijen
in 1916.
1916.
graven duingrond
in 191o.
1910.
IglO.
graven
duingrond bij
bij Lisse
Lisse in
Aan
Aan deze
deze onafgebroken
onafgebroken teeltuitbreiding
teeltuitbreiding stelde
stelde
de oorlog
en perk,
oorlog echter
echter spoedig
spoedig paal
paal en
perk, zelfs werd
werd ze
ze
daardoor belangrijk
te weinig
weinig rekening
rekening met
metden.
den
daardoor
belangrijkingekrompen.
ingekrompen.Doch
Doch deze
deze inkrimping
inkrimping hield
hield te
en het
hetontbreken
ontbrekenvan
vanelke
elkebinnenlandsche
binnenlandschevraag.
vraag.Daardoor
Daardoordaalden
daalden
uitvoer en
sterk afnemenden uitvoer
de bloembollen
enorm in
bloembollen enorm
inprijs.
prijs.Zelfs
Zelfswerden
werdener er
grootehoeveelheden
hoeveelhedenvoor
voorveevoer,
veevoer, tot
tot
de
groote
koffie verwerkt,
zeertot
kweekers.Ook
stijfsel en
enkoffie
verwerkt, zeer
totgeldelijk
geldelijknadeel
nadeelder
derkweekers.
Ookvele
velehandelaren
handelaren
meel, stijfsel
groote verliezen,
verliezen, eensdeels
eensdeelsdoor
doorbeperking
van afzetgebied,
afzetgebied, andersdeels
anders
deels door
door koersverkoersverbeperkingvan
andersdeels
leden groote
of het
hetoninbaar
oninbaar blijken
blijken van
van groote
grootevorderingen.
vorderingen.Andere
Anderehandelaren
handelarenzijn
zijnminder
minderzwaar
zwaar
schillen, of
schillen,
zakenjuist
juistdoor
doorkoersverschillen
getroffen en maakten
maakten ten deele
deele zelfs
zelfs zeer
zeergoede
goedezaken
koersverschillenten
tenhunnen
hunnen
getroffen
oorlog daardoor
daardoor ongelijk,
ongelijk, wat zich
zich ook
ook na
na den
denoorlog
oorlog
klappen vielen
vielen door
door den
den oorlog
gunste. De klappen
gunste.
voordeed. Groote
verliezen zijn
zijn er
waardoor de
steunverleening aan
aan de
de bloembloemer echter
echter geleden,
geleden, waardoor
de steunverleening
Groote verliezen
jaren van den oorlog
oorlog toegedacht,
toegedacht, alleszins
alleszinsop
ophaar
haarplaats
plaats was.
was.
bollenkweekers, tijdens de laatste jaren
den oorlog
oorlog herstelde
herstelde zich
zich het
hetbedrijf
bedrijfgeleidelijk.
geleidelijk. Toch
Tochwas
wasdedevakmalaise
vakmalaiseoorzaak
oorzaak
Na den
geweest van
van eene
eenevrij
vrij algemeene
algemeenebedrijfsverwaarloozing.
bedrijfsverwaarloozing.
tenoodlottiger,
noodlottiger,omdat
omdatdaardoor
Dat was
was des
des te
daardoor sommige
sommige
ziekten
eene grootere
uitbreidinghebben
hebbenverkregen.
grootere uitbreiding
verkregen.
ziekten eene
ongelukkig, dat
dat juist
juisttegen
tegen en
en
Het trof
trof daarbij
daarbij al heel
heel ongelukkig,
oorlog veel
veel zieke
ziekewaar
waar was
was gein de eerste jaren van
van den oorlog
importeerd. Het
Het resultaat
resultaat van
van jarenlangen
jarenlangen nauwgezetten
nauwgezetten
arbeid op het gebied
gebied van
ziektebestrijding ging
van ziektebestrijding
gingdaardoor
daardoor
in een paar
paar jaar
jaar tijds
verloren. Want
Want
tijds voor
voor een groot deel verloren.
grooteaandacht
aandacht gegesteeds
is aan
aandedeziektebestrijding
ziektebestrijdinggroote
steeds is
wijd.
In 1898
18g8
I898waren
warenb.v.
b.v.dedebestrijdingsproeven
bestrijdingsproeven tegen
tegen
wijd. In
de
kwaden grondziekte
grondziekte nog
vollen gang.
gang. Werd
Werd dus
dus
de kwaden
nog in
in vollen
in het
het begin
begin van
vandit
dit25-jarig
25-jarigtijdvak
tijdvak de
de ziektebestrijding
ziektebestrijding
krachtig
ter hand
hand genomen,
genomen, nog
nogintensiever
intensiever werd
werd dit
dit
Hyacinthenvelden in
in bloei.
Hyacinthenvelden
bloei.
krachtig ter
aangevat
heteinde
eindevan
vandit
dittijdvak,
tijdvak,vooral
vooral vanaf
vanaf
aangevat tegen het
I9I7.
Van bijzonder
bijzonder belang
belang isisditdit
onderzoekgeworden
gewordendoordat
doordatsommige
sommigerijken
rijken sindsdien
sindsdien
1917.
1917. Van
onderzoek
den
van haren
haren gezondheidstoestand
gezondheidstoestand afhankelijk
afhankelijk stellen.
den import van bloembollen van
De verminderde levering
levering aan
aan particulieren
particulieren en
en de
de toenemende
toenemendeafzet
afzetaan
aanberoepskweekers
beroepskweekers
-'~
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deed de vraag naar groote variëteiten-collecties
variëteiten-collecties af-,
af-,die
dienaar
naargroote
grootepartijen
partijenvan
vanslechts
slechtsenkele
enkele
cultuurvormen
meer en meer
meer een
een sterk
sterk doorgevoerde
doorgevoerde
cultuurvormen toenemen. Daardoor trad in de bedrijven meer
specialisatie
voorgrond. Groote
Groote oppervlakten
oppervlakten beplant
beplant met
met één
ééncultuurvorm
cultuurvormtrof
trofmen
men
specialisatie op
op den voorgrond.
daardoor
steeds
meer
aan.
Dit
had
een
groote
bedrijfsvereenvoudiging
tot
gevolg,
mede
daardoor steeds meer aan. Dit had een groote bedrijfsvereenvoudiging
gevolg, mede
door het verkrijgen
verkrijgen van
in de
de ziektebestrijding.
ziektebestrijding. De
Degrondbewerking
grondbewerkingmet
metdede
van een juister inzicht in
inde
delaatste
laatstejaren
jarentevens
tevensdoor
doordie
die
spade
vervangen door
door die met
met de
de ploeg
ploeg en
en in
spade werd
werd ten deele vervangen
freesmachine. Ook
Ook nam
nam het
het gebruik
gebruik van
vanstalmest
stalmestaf,
af,dat
datvan
vankunstmest
kunstmesttoe,
toe,waaraan
waaraan
met de freesmachine.
invloed van
van de
de oorlogsjaren
oorlogsjaren niet
niet vreemd
vreemd is.
is.
de invloed
Van
buitengewonen invloed op
op de
de cultuur
cultuuren
enop
opdedegebruikswaarde
gebruikswaardeder
derbloembollen
bloembollen
Van buitengewonen
is voorts
voorts het
het bewaren
bewaren der
derbollen
bollenininverwarmde
verwarmdeschuren
schurengeweest,
geweest,eensdeels
eensdeelster
tervertraging
vertraging
van het opkomen der bollen in het
het voorjaar,
voorjaar, andersdeels
andersdeels ter
den bloei
bloei en
en het
het
van
ter verbetering
verbetering van
van den
beter
geschikt
maken
van
de
bollen
voor
het
zeer
vroeg
forceeren,
terwijl
tevens
de
groei
en
beter
maken van
bollen voor het zeer vroeg forceeren, terwijl tevens de groei en
snelheid van
van voortkweeking
voortkweeking er
erbelangrijk
belangrijk door
doortoenamen.
toenamen.Reeds
Reedsjarenlang
jarenlanghadden
haddenvoorvoorde snelheid
aanstaande vaklui
scherpzinnigheid den
der warmte
warmte op
op de
debloembollen
bloembollen
aanstaande
vaklui met
met groote
groote scherpzinnigheid
den invloed der
nagegaan. Maar
verwarming vóór 1910
IglO nog
nog zeer
zeer weinig
weinigininzwang,
zwang,terwijl
terwijlthans
thans
nagegaan.
Maar toch
toch was die verwarming
modem bloembollenbedrijf
bloembollen bedrijf over
bloembollenschuur met centrale
centrale verwarming
verwarming bebeelk modern
over eene bloembollenschuur
schikt. Het
Het aldus
aldus voor
voor den
den vroegsten
vroegstenbloei
bloeibestemde
bestemdehandelsprodukt:
handelsprodukt:„de
"degeprepareerde
geprepareerdebollen"
bollen"
kon daardoor
daardoor de
concurrentie weerstaan
Zuid-Fransche bollen,
bollen, waaronder
waaronder in
in
kon
de concurrentie
weerstaanvan
vande
de z.g.
z.g. Zuid-Fransche
Holland gekweekte
gekweekte bloembollen
bloembollen worden
worden verstaan,
verstaan, welke
welke alleen
alleen voor
voorhet
hetlaatste
laatstegroeiseizoen
groeiseizoen
Zuid-Frankrijk zijn opgeplant ter
ter verkrijging
verkrijging van eene grootere
grootere geschiktheid
geschiktheid om
om te
te worden
worden
in Zuid-Frankrijk
geforceerd.
om
hangt samen
samen de
de klimmende
klimmende belangstelling
belangstelling voor
voor de
de beste
bestemethode
methodeom
Nauw hiermede hangt
bloei te
te trekken.
trekken. Eertijds liet men
men dit
dit trekken,
trekken, vreemd
vreemd genoeg,
genoeg, aan
aan den
den buitenbuitenbollen vroeg in bloei
landschen afnemer
afnemer over, zoodat slechts een
een enkele
enkele zaak
zaak vóór
vóór 1910
IglO over
over een
eentrekkas
trekkas beschikte.
beschikte.
modem
bedrijf van
van niet
niet tetekleinen
kleinenomvang
omvangdaarmede
daarmede toegerust
toegerust en
en spant
spant het
het
Thans is elk
elk mode
Thans
rn bedrijf
in, om
om de
debeste
bestemethoden
methodenter
tervervroeging
vervroegingder
derveelvuldige
veelvuldigeartikelen
artikelenvast
vast te
geheele vak zich in,
geheele
stellen en de
de beste
beste cultuurvormen,
cultuurvormen, voor
voor dit
dit forceeren
forceeren geschikt,
geschikt, op
op tete speuren.
speuren.Want
Wantzoowel
zoowel
dit gebied,
gebied, als
als op dat
dat van
van de
de behandeling
behandeling der
derbollen
bolleninindedethans
thansverwarmde
verwarmdeschuren,
schuren, valt
valt
op dit
veel in
in het
hetbelang
belangvan
van het
hetvak
vakna
natetegaan,
gaan,ondanks
ondanksdat
datreeds
reedsbuitengewone
buitengewonevooruitgang
vooruitgang
nog veel
valt waar
nemen tusschen
tusschen de
de resultaten
resultaten der
der eerste
eerste en
endie
dieder
derlaatste
laatstevan
vandedegehouden
gehouden
valt
waar te
te nemen
tentoonstellingen voor
voor Kerstmisbroei.
Kerstmisbroei.
Eigenaardig
invloed van
van dit
ditprepareeren
prepareeren en
en forceeren
forceeren op
op de
devraag
vraagnaar
naar ververEigenaardig is
is ook de invloed
schillende cultuurvormen
cultuurvormen geweest. „Soorten",
"Soorten", waarop
waarop eertijds
eertijds geen
geen acht
acht werd
werdgeslagen,
geslagen,zijn
zijn
ze bijzonder
bijzonder geschikt
geschikt bleken
bleken
handelssoorten van
Isten rang
rang geworden,
geworden, omdat
omdat ze
plotseling handelssoorten
van den
den Isten
denvroegsten
vroegstenbroei
broeien
endaarbij
daarbij in
ingetrokken
getrokken staat
staat soms
soms beter
beter voldeden
voldeden dan
dan in
in bloeienden
bloeienden
voor den
staat
buiten .
staat buiten.
.•Merkwaardig
tallooze nieuwe
nieuwe cultuurvormen.
cultuurvormen. Het
Het
Merkwaardigis isdeze
deze periode
periode voorts
voorts door
door de tallooze
meest
de enorm
enormsnelle
snelleontwikkeling,
ontwikkeling, vooral
vooral in
inde
delaatste
laatstejaren,
jaren,van
vande
de DarwinDarwinmeest valt
valt wel
wel op de
tulpen.
In 1898
18g8 nog
nog nauwelijks
nauwelijks bij
bij name
name bekend,
bekend, hoewel
hoewel reeds
reeds sedert
sedert 1889
1889 in
in den
den handel,
handel,
tulpen. In
trokken
tentoonstellingen, hoe
hoe langer
langer hoe
hoe meer
meer de
deaanaantrokken zij,
zij, mede
mede door
door het
het exposeeren
exposeeren op vele tentoonstellingen,
dacht, vooral
in 1910
IglO te
te Haarlem
Haarlem gehouden
gehouden tentoonstelling
tentoonstellingen
ende
degebleken
gebleken
vooral ten gevolge van de in
geschiktheid
voor het
hetforceeren.
forceeren. Sindsdien
Sindsdienwerden
werdende
debeste
bestevormen
vormenerervan
vanals
alsom
omstrijd
strijddoor
door
geschiktheid voor
de vakgenooten
vakgenooten opgekocht
opgekocht en voortgekweekt.
voortgekweekt. Daardoor
Daardoor neemt
neemt de
de teelt
teeltvan
vanDarwintulpen
Darwintulpen
de
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reeds thans
thans eene zeer
zeer beduidende
beduidende plaats
plaats in de
de bloembollencultuur
bloembollencultuur in.
in. Uit
Uitde
deDarwintulpen
Darwintulpen
reeds
in dit
ditgeval
gevalzeggen
zeggendoor
doorbloemkleurverandering,
bloemkleurverandering, de
de
ontstonden door
door „verloopen",
"verloopen", dat wil
wil in
ontstonden
bontbloemige
Rembrandt-tulpen, sinds 1910
1910 meer
meer bekend
bekend geworden,
geworden, doch
doch voor
voor de
de cultuur
cultuur
bontbloemige Rembrandt-tulpen,
van zeer geringe beteekenis. Door
Door de
de Darwin-tulpen
Darwin-tulpenkwamen
kwamenook
ookde
deenkele
enkelelate
latetulpen,
tulpen,welke
welke
Darwin-tulpen veel
veel overeenkomst
overeenkomst vertoonen,
vertoonen, opnieuw
opnieuw in
in trek,
trek, vooral
vooral tegen
tegen hct
het einde
einde
met de Darwin-tulpen
daterertoen
toenongekend
ongekendhooge
hoogeprijzen
prijzenvoor
voorbetaald
betaald
vlak na den
den grooten
grooten oorlog,
oorlog, zelf
zelfzóó,
zóó,dat
van en vlak
Watanders
anderstetewenschen,
wenschen,
zijn.
Ook daarin
daarin openbaart
openbaart zich het
het algemeen
algemeen streven,
streven,om
omsteeds
steedsWat
zijn. Ook
dan
Zoo is
is dan
dan ook
ook sinds
sinds kort
kort het
het verlangen
verlangen naar
naar zuiver witte en gele DarwinDarwindan wat men heeft. Zoo
tulpen ten deele
deele reeds
reeds vervuld.
vervuld.
tulpen
oude roem
roem der
der enkele
enkele en
en dubbele
dubbele tulpen,
tulpen, vooral
vooral van
van die,
die, welke
welke voor
voor den
den vroegsten
vroegsten
De oude
buitengewoon interessant
interessant zijn
zijn de
de tallooze
tallooze vormen,
vormen,.
broei geschikt zijn, bleef gehandhaafd. Doch buitengewoon
welke juist
juist in
in dit
dittijdvak
tijdvak door
door„verloopen"
"verloopen" uit
uitdedebekende
bekende
welke
tulpenvormen, La Reine,
Reine, Witte
Witte Valk
Valk en
enMurillo
Murillozijn
zijnontstaan
ontstaan en
en
tulpenvormen,
waarvan
beste handelssoorten
handelssoorten behooren.
behooren.
waarvan zeer
zeer vele thans tot de beste
kruising ontstonden
ontstonden voorts
voorts de
de leliebloemige
leliebloemige tulpen
tulpen
Door kruising
met
iets teruggeslagen
teruggeslagen bloemdekslippen,
bloemdekslippen, terwijl
terwijl pas
pas sinds
sinds kort
kort
met iets
tusveelbelovende
cultuurvormen verkregen
verkregen zijn
zijn uit kruisingen
kruisingen tusveelbelovende cultuurvormen
schen
Duc van
vanThol
Tholtulpen
tulpenenen
verschillendeDarwin-tulpen..
Darwin-tulpen.
schen Duc
verschillende
Ook van talrijke
talrijke andere zaailingen mag
mag nog
nog veel
veel worden
wordenverwacht..
verwacht.
In snelheid van ontwikkeling overtreft de narcis
narcis in de
de laatste
laatste
25 jaar
jaar elk
wat de
debeteelde
beteeldeoppervlakte,
oppervlakte,
elk ander bolgewas, zoowel wat
z5
buitenals wat
wat de
de toename
toename der
der vormenrijkdom
vormenrijkdom betreft. Vooral het buitenland,
met name
name Engeland,
Engeland, heeft
heeft tot
totdie
dieverscheidenheid
verscheidenheidbijgebijgeland, met
dragen,
minder Nederland,
Nederland, dat
dat op
op tallooze
tallooze aanwinsten
aanwinsten
dragen, doch niet minder
van
den eersten
eersten rang
rang kan
kan wijzen.
wijzen. Een
Eendier
dierfraaiste
fraaiste vormen
vormen trof
trof
van den
H. M.
M. de
deKoningin
Koningininin1912
19I2bij
bijHaar
Haarbezoek
bezoekaan
aande
dekweekerij,
kweekerij, ,
Satijnachtig witte
witt~ „Narcissus
.. Narcissus
waarop
zóó, dat
dat aan
aan de
de nog
nogg onbenoemde
p ze gewonnen werd,' zóó,
Stolberg".
„
zaailing op Haar
Haar verzoek
verzoek den
dennaam
naam „Stolberg
"Stolberg" werd
werd gegeven..
gegeven ..
zaailing
Ook
de sterke
sterke ontwikkeling
ontwikkeling van
van de
de Gladiolus-cultuur
dient te
te worden
worden gewezen,
gewezen,
Ook op de
Gladiolus - cultuur dient
1910 dateert,
dateert, doch
dochkort
kort daa
daarna
tijdelijk aanleiding
han-·
welke van vóór 1910
aanleiding gaf tot ongekend hooge hanrna tijdelijk
deIstransactiën.
Talrijke grootbloemige
werden overal
overal met de
de hoogste
hoogste
delstransactiën. Talrijke
grootbloemige Nederlandsche hybriden werden
onderscheidingen bekroond.
19I4 kwamen
kwamen de Heraut-Gladiolussen
Heraut-Gladiolussen op
op de
demarkt
markt,.,
onderscheidingen
bekroond. Vlak
Vlak vóór
vóór 1914
terwij.1
daarna
de
Gladiolus
primulinus-vormen
een
verrassend
snellen
opgang
maakten.
Al
terwijl daarna de
primulinus-vormen
verrassend
opgang maakten. Al
het minst
minst de
de laatste
laatste zullen
zullen in
inde
detoekomst
toekomstnog
nogeen
eenrol
rolvan
vanbeteekenis
beteekenis spelen.
spelen..
deze, doch niet het
van de
de Dahlia
Dahlia-cultuur,
waaraan zoo
Nederlandsche firmanamen
firmanamm
zoo vele Nederlandsche
Een snelle opbloei van
- cultuur, waaraan
van vroeger
vroeger dagen,
dagen, zoowel als
als van
vantegenwoordig
tegenwoordigonafscheidelijk
onafscheidelijk zijn
zijn verbonden,
verbonden, viel
viel inindede
van
laatste tien jaren
jaren eveneens te
te constateeren,
constateeren, eigenlijk
eigenlijk reeds
reeds vanaf
vanaf het
het begin
begin dezer
dezereeuw.
eeuw.Op.
Op'
laatste
iedere najaarstentoonstelling
najaarstentoonstelling der
jaren staken
staken de kweekers
kweekers elkaar
elkaar met
met hunne
hunne nieuwe
nieuwe
der laatste
laatste jaren
naar de
succes, doch
doch tot
tot meerderen
meerderenbloei
bloeivan
vande
deNederlandsche
Nederlandsche
hybriden naar
de kroon
kroon met wisselend succes,
Dahlia-cultuur.
Iris-groep;
In
het begin
begin dezer
dezer eeuw
eeuw werd
werd voorts
voorts de
degrondslag
grondslaggelegd
gelegdvoor
vooreen
eennieuwe
nieuwe Iris
-groep:
In het
tt
"de
Hollandsche Irissen",
Irissen",welke
welke nog
nog vroeger
vroeger dan „de
"de Spaansche"
Spaansche bloeien.
bloeien. En
En welke
welke schitterende
schitterende
„de Hollandsche
vormen zijn er niet verkregen van
van de
de andere
andere irissen,
irissen, in het bijzonder van
van het Regeliocyc1us-type.
Regeliocyclus-type.
.

.
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De in bakken
bakken en kassen geteelde bolgewassen
bolgewassen deelden
deelden in
in den
den bloei
bloeivan
vanhet
hetvak,
vak,waarvan
waarvan
waren o.a.
o.a. van
van de
degeslachten
geslachtenHippeastrum
Hippeastrum(Amaryllis)
(Amaryllis)
belangrijkeaanwinsten
aanwinstenhet
het gevolg
gevolg waren
belangrijke
en Freesia.
In
periode van
van 1898
werdenzeer
zeerbelangrijke,
belangrijke, namens
namens eene
eeneHollandsche
Hollandsche
1898tot
tot1914
1914werden
In de periode
firma
verzamelde bolgewassen
bolgewassen uit KleinKlein- en
enCentraal-Azië
Centraal-Azië ingevoerd.
ingevoerd. Helaas
Helaas ververfirma in
in het wild verzamelde
stoorde
dezen voor
voor de
de ontwikkeling
ontwikkeling van
van de
de cultuur
cultuur zoo
zoonuttigen
nuttigenaanvoer.
aanvoer.
stoorde de oorlog dezen
Het
voor de
de hand,
hand, dat
dat mèt
mètde
deenorme
enormebedrijfsbedrijfs- en
envakontwikkeling
vakontwikkeling die van
van het
het
Het ligt voor
niet
ten
achter
bleef.
De
1860
opgerichte
Algemeene
Vereeniging
voor
vereenigingsleven
in
vereenigingsleven niet ten achter bleef.
in 1860 opgerichte Algemeene Vereeniging voor
Bloembollencultuurtete Haarlem
Haarlemzag
zaghaar
haarledental
ledentalvan
vanruim
ruim1600
i600 in
in 1898 stijgen
Bloembollencultuur
stijgen tot 320o
3200 in
in
1914,
thans ruim 240o
2400 bedraagt.
bedraagt. De Vereeniging
Vereeniging waakt
waakt voor
algemeene vakvak1914, hoewel
hoewel dit thans
voor de
de algemeene
belangen.
bezit der
der door
door haar
haar in
in 1860
1860opgerichte,
opgerichte, teteHaarlem
Haarlem gevestigde,
gevestigde, doch
dochpas
pas
belangen. Om
Om het bezit
bloei gekomen
gekomen bloembollenbeurs
bloembollenbeurs werd
herfst van
1922
van 1922
sinds
sinds 1893
1893 tot
tot grooten
grooten bloei
werdinin den
den herfst
het
te
vergeefs door
doorenkele
enkeleGemeenten
Gemeentengestreden.
gestreden. Ook
Ook hierin
hierin kwam
kwam de
deverplaatsing
verplaatsing van
van het
te vergeefs
1907 werd
het door
teeltcentrum
werd het
door die
dievereeniging
vereeniging
teeltcentrum meer zuidwaarts
zuidwaarts van
van Haarlem
Haarlem tot
tot uiting.
uiting. In 1907
gestichte scheidsgerecht geinstalleerd en
en tevens
tevens een
eenhandelsreglement
handelsreglementvastgesteld.
handelsreglementvastgesteld.
vastgesteld.Dit
Ditscheidsscheidsgerecht is voor de
de verdere
verdere ontwikkeling
ontwikkeling van
van den
den bloembollenhandel
bloembollenhandel van
vanbuitengewone
buitengewonebeteebeteekenis
ken
is geweest en zóó
zóó zeer
zeer heeft
heeft
het aller
aller sympathie
sympathie weten
weten te
te
het
verwerven, dat
dat op de
verwerven,
de laatste
laatste
algemeene December-vergadeDecember-vergadesterk voor uitbreiding
ring sterk
uitbreiding van
van
zijne bevoegdheid
bevoegdheid werd
werd gepleit.
gepleit.
Zeer gewaardeerd
Zeer
gewaardeerd is
is
voorts
voorts het
het werk
werk harer
harer CornCommissie van
van nomenclatuur,
nomenclatuur, die
die
missie
Nationale bloemententoonstelling te
te Haarlem
1910.
De Nationale
Haarlem in
in 191o.
hare moeilijke
1 904
haret
taak in
moeilijke taak
in 1904
EMRIKS en
en BINGER;
BINGERi Haarlem).
(Beschikbaarstelling
firmaEMRIKS
(Beschikbaarstelling
firma
Haarlem).
waardoor sindsdien
begon en
en waardoor
sindsdien
begon
in een
eenstamboek
stamboekalle
alledoor
doorhaar
haar
cultuurvormen zijn
zijn opgenomen
opgenomenen
enbeschreven.
beschreven.Ook
Ooknam
namzij
zijde
de opnaamstelling
opnaamstelling
onderscheiden cultuurvormen
tal van
van geslachten
geslachten en
en cultuurvormen
cultuurvormen ter
ter hand,
hand,waarbij
waarbij de
de door
doorde
deVereeniging
Vereeniginggee
geexploivan tal
xploiteerde proefproef- en
en monstertuin
monstertuin groote
groote diensten
diensten bewees.
bewees.
teerde
Hare 5-jaarlijksche
5-jaarlijksche tentoonstellingen
roep verworven
verworven tot
tot ver
verover
over
Hare
tentoonstellingenhebben
hebben zich
zich een
een roep
Die van
1900en
1905werden
geprezen
en1905
werdennog
nogbinnenshuis
binnenshuisgehouden,
gehouden,maar
maar de
deveel
veelgeprezen
de grenzen.
grenzen. Die
van 190o
1910, waarvan
waarvan de
de afbeelding
afbeelding een
een onderdeel
onderdeel weer
weer geeft,
geeft, was
waseene
eene vollevolletentoonstelling van
tentoonstelling
van 1910,
grondstentoonstelling. Reeds
hadden verschillende
verschillende afdeelingen
afdeelingen der
der vereeniging
vereeniging deze
deze
grondstentoonstelling.
Reeds eerder hadden
gebracht en met
met succes!
succes! Met
Met de
de oude
oude opstellingswijze
opstellingswijze onzer
onzer hyacinthen
hyacinthen
methode in toepassing gebracht
het decoratief
decoratiefschoon
schoononzer
onzerbolgewassen
bolgewassenininallerlei
allerleitoonaarden
gedemonstreerd.
toonaardengedemonstreerd.
was gebroken en het
Naast
Naast deze
deze vereeniging
vereeniging ontwikkelden
ontwikkelden zich
zich de
deBond
Bondvan
vanBloembollenhandelaren
Bloembollenhandelaren en
en
Hollandsch Bloembollenkweekers
Bloembollenkweekers Genootschap,
Genootschap, beide
eveneens te
te Haarlem
Haarlem gevestigd.
gevestigd.
het Hollandsch
beide eveneens
De Bond
Bond bevordert
bevordert zooveel mogelijk de handelsbelangen
informatieDe
handelsbelangen zijner
zijnerleden.
leden. Hij
Hij heeft een informatieenstelt
steltalgemeene
algemeenehandelsvoorwaarden
handelsvoorwaardenvoor
voorzijne
zijneleden
ledenvast.
vast.Hij
Hijtracht
trachtininincassobureau en
en incassobureau
uitvoerbelemmeringen op te heffen
te verzachten
verzachtenen
enverschepingscontracten
verschepingscontractentetesluiten,
sluiten,
en uitvoerbelemmeringen
heffen en te
heden zeer
zeergoed
goedwerkend
werkendcooperatief
coöperatief
terwijl met
terwijl
met zijne
zijne medewerking
medewerkingeen
eensinds
sinds kort,
kort, doch
doch tot heden
809
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expeditiebedrijf tot
stand kwam.
kwam. De Bond
Bond isis gesplitst
gesplitstininzes
zesafdeelingen
afdeelingennaar
naardedeverschilverschilexpeditiebedrijf
tot stand
belangen van
van even
even zoo
zoovele
velelandengroepen.
landen groepen.AlsAls
secrétaris-administrateurfungeert
fungeert
lende belangen
secretaris-administrateur
rechtskundige.
een rechtskundige.
Genootschap tracht
tracht voo
voornamelijk
kweekersbelangen voor te
te staan.
staan.Het
Het bewerkte
bewerkte
rn amelijk kweekersbelangen
Het Genootschap
afschaffing van
van een
eenverouderd
verouderd kortingstelsel
kortingstelsel op
op leveringen
leveringen en
en verkorting
verkorting van
van het
hetvan
vanouds
ouds
afschaffing
het
verleende lange
lange krediet.
krediet. .Het
·Het streeft
streeft naar
naar verdere
verdere kredietverkorting.
kredietverkorting. Telken
Telken jare
jare maakt
maakt het
verleende
prijsramingen op
te verwachten
verwachten oogst,
oogst, terwijl
terwijl een
een rechtskundig
rechtskundig adviseur
adviseur den
den leden
leden
prijsramingen
op voor
voor den te
zijde staat
staat bij
bij kwesties
kwesties van
van allerlei
allerlei aard.
aard. Mede
Mededoor
doorzijne
zijnebemoeiingen
bemoeiingenmaakt
maaktde
deveela
veelall
ter zijde
onderhandsche verkoop
verkoop van
van bloembollen
bloembollenten
tendeele
deeleplaats
plaatsvoor
voorverkoop
verkoopop
oppublieke
publieke
gebruikelijke onderhandsche
zooals deze
deze reeds
reeds sinds
sinds jaren
jaren in het
het Westland
Westland in
in zwang
zwang is.
is.Dit
Ditverkoopsysteem
verkoopsysteemis.
is.
veilingen, zooals
ook op
op meerdere
meerdere plaatsen
plaatsen in
in de
de bloembollenstreek
bloembollenstreek ingevoerd.
ingevoerd.Het
Hetinin 1922
1922 te Lisse ge-.
gethans ook
daar mede
bewijs van,
van, alal
•stichte
stichte bloembollenhuis,
bloembollenhuis, grootsch
grootsch en
en praktisch
praktisch van
van opzet,
opzet, is
is daar
mede een
een bewijs
wordt dit
dit niet
nietbeheerd
beheerddoor
dooreen
eenkweekersorganisatie.
kweekersorganisatie.Evenals
EvenalsdedeAlgemeene
AlgemeeneVereeniging
Vereeniging
wordt
het Genootschap
Genootschap een
een weekblad,
weekblad, zij
zij het
het van
van kleiner
kleiner omvang,
omvang, uit;
uit; de
de Bond
Bondeen
eenmaandblad.
maandblad~
geeft het
B~halve deze
deze drie
drie groote
groote vereenigingen
vereenigingen zijn
zijn er
er vooral
vooral inindedelaatste
laatstejaren
jarenmeerdere
meerdere
&halve
meestal van
vanmeer
meerspeciaal
speciaalkarakter,
karakter,opgericht;
opgericht;ook
ookwerklieden
werkliedenorganisaties,,
organisaties,.
vakvereenigingen, meestal
belangen der
der werklieden
werklieden op het oog
oog hebben.
hebben. De
Deverhouding
verhoudingtusschen
tusschenpatroon
patroon
welke meer de belangen
knecht werd
werd daardoor
daardoor somtijds
somtijds wel
wél verscherpt,
verscherpt, waardoor
waardoor conflicten
conflicten niet
niet ofofnauwelijks
nauwelijks
en knecht
uitbleven.
samenwerking tusschen
tusschen de
de drie
drie groote
groote vakvereenigingen
vakver.eenigingen
Evenmin was altijd
altijd de
de noodige samenwerking
artoe
niet
Yhèeft
ontbroken.
Zeer
werd dat
aanwezig,
hoewel
het
aan
pogmgen
daartoe
niet'heeft
ontbroken.
Zeer
ernstig
dat o.a..
o.a~
aanwezig,
het aan pogingen da
b~proefd onder
onder leiding van
van den
den eminenten
eminenten toenmaligen
toenmaligen voorzitter
voorzitter der
der Algemeene
Algemeene
19oo beproefd
in i:900
in de
delaatste
laatste jaren
jaren bedreigde
bedreigde export
export leidde
leidde evenwel
evenwel
Vereeniging, doch zonder resultaat.
resultaat. De in
Vereeniging,
m~er overeenstemming.
overeenstemming. Wel
Wel isis nog
nogniet
nieteen
eenCentrale
CentraleBioembollenraad
Bloembollenraaduit
uitdeze
dezeorganisaties
organisaties
tot meer
gegroeid, doch
doch met
met de
detegenwoordige
tegenwoordige werkwijze
werkwijze van
van het
hetCentraal
Centraal Bloembollen
Bloembollen Comité
Comité iis.s
gegroeid,
toch reeds een inniger samenwerkirig ter bespreking der groote vakbelangen verkregen.
tochredsnigamwerktbspingderotvakblnerg.
Op velerlei
velerlei wijzen
wijzen heeft
heeft de
de Regeering
Regeering steeds
steeds de
de bloembollencultuur
bloembollencultuur gesteund.
gesteund. In
In
Op
19II
de Gemeente
Gemeente Lisse
Lissegestichte
gestichtefraaie
fraaie en
enruime
ruimegebouw
gebouwder
derRijkstuinbouw
Rijkstuinbouw-.
1911 werd het door de
1909een
eenrijkstuinbouwleeraar
ri;kstuinbouwleeraar in
in de
de streek
streek was
was gestationneerd,
gestationneerd,
winterschool ingericht,
ingericht, nadat
nadat in
in 1909
in 1911
1911 tevens
tevensbelast
belastwerd
werdmetmet·het
het directoraat
directoraat der
der school.
school. Onderwijs
Onderwijs aan
aan tuinbouwcurtuinbouwcur-.
die in
sussen van
van allerlei
allerlei aard
aard werd
werd reeds
reeds vanaf
vanaf het
het begin
begin dezer
dezer periode
periode gegeven.
gegeven.InIn1917
1917plaatste
plaatste
het Rijk
Rijk te Lisse een
een phytopatholoog
phytopatholoog ten
ten behoeve
behoeve van
van het
het onderzoek
onderzoek der
derbloembollenziekten.,
bloembollenûektm~
Zeer
belangrijke resultaten
onderzoekingen reeds
heden opgeleverd.
opgeleverd. In
In
Zeer belangrijke
resultaten hebben
hebben diens
diens onderzoekingen
reeds tot
tot heden
1921/22
voorts, ter
ter oplossing
oplossingvan
vanbelangrijke
belangrijkevakvraagstukken,
vakvraagstukken, bij
bij het
hetschoolgebouw
schoolgebouw
1921/22 werd voorts,
n
voornoemd
goed toegeruste
toegeruste proefinrichting
proefinrichting gesticht, ten
ten behoeve
behoeve van
van de
de reeds
reeds voor
voorde
den
voo rn oemd een goed
oorlog
opgerichte vereeniging:
vereeniging: „Proefstation
"Proefstation voor
Bloembollencultuur te
Lisse", welke
welke
oorlog opgerichte
voor de Bloembollencultuur
te Lisse",
Pr':>vincie Zuid-Holland en
en de
de voor
voor-·
vereeniging finantieel
finantieel gesteund
gesteund wordt door het
het Rijk,
Rijk, de
de Provincie
naamste
vakvereenigingen.
naamste vakvereenigingen.
D~
groote bloei
bloei der
der bloembollencultuur
bloembollencultuur van
van vóór
vóór den
den oorlog
oorlog komt
komt ook
ook in
in de
de welvarende
welvarende
De groote
dorpen
der streek
streek tot
totuiting.
uiting.Fraaie
Fraaievillareeksen
villareeksenen
engroote
grootegebouwencomplexen
gebouwencomplex-!nvormen
vormendede
dorpen der
d
vleugels der
der oude
oude dorpskernen,
dorpskernen, terwijl
terwijl het
het inwonertal
inwonertal steeds
steeds grooter
grooter wordt
wordt door
door het
hettoenemen
toenemend
aantal
personen,
dat
in
de
bloembollencultuur
rechtstreeks
of
zijdelings
een
bestaan
vindt~
aantal personen,
in de bloembollencultuur rechtstreeks of zijdelings een bestaan vindt..
Welk een enorm handelsverkeer is daarbij
daarbij niet
niet het
het gevolg
gevolg van
van den export
export van honderdduizenden
honderdduizenden
.

.
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niet op
op post-,
post-,telegraaftelegraaf-en
entelefoontelefoonkisten en welk eene groote drukte veroorzaakt deze handel niet
en expeditiebureaux!
expeditiebureaux!
kantoren, op
op bankinstellingen
bankinstellingen en
kantoren,
indirect bevordert
bevordertde
debloembollencultuur
bloembollencultuurhet
hetverkeer.
verkeer.Wie
Wiehethet
jaarlijkschbezoek,
bezoek,
Ook indirect
jaarlijksch
de bloembollenvelden
bloembollenvelden tijdens
tijdens den
denbloei
bloeivan
vanheinde
heindeenen
verreten
tendeel
deelvalt,
valt,eens
eensheeft
heeft
dat de
verre
seizoenwordt
wordtdie
diestreek
streekook
ook
meegemaakt,
mee te
te spreken.
spreken. Vooral
Vooral inindatdat
meegemaakt, weet
weet daarvan
daarvan mee
seizoen
door vele buitenlanders
buitenlanders bezocht.
bezocht.Groote
Grooteexcursies
excursiesvan
vanvaklui
vakluiworden
wordenerervoor
voorgeorganiseerd.
georganiseerd.
Bij
voortduring mag
mag de
de bloembollencultuur
bloembollencultuur zich
ûch in
in eene
eene groote
groote belangstelling
belangstelling van
van
Bij voortduring
18g1
toch
staat
de
Algemeene
Vereeniging
ons
Koninklijk
Huis
verheugen.
Reeds
sinds
ons Koninklijk Huis verheugen. Reeds sinds 1891 toch staat de Algemeene Vereeniging
Bloembollencultuur onder
hooge bescherming
bescherming van H.
H. M.
M. de
de Koningin-Moeder
Koningin-Moeder en
en
voor Bloembollencultuur
onder de hooge
sinds 1900 mede
mede onder die
die van
van H.
H. M. de
de Koningin.
Koningin. Nu eens was
was het
Koninginhet H. M. de KoninginH.M.
M.dedeKoningin
Koninginmet
metZ.Z.
denPrins
Prinsder
derNederlanden,
Nederlanden,die
die hare
hare
Moeder, dan
dan weer
weer H.
Moeder,
K.K.H.H.den
5-jaarlijksche
bezocht. Ook
Ook door
doorbezoeken
bezoekenaan
aankweekerijen
kweekerijen houdt
houdt Ons
Ons
5-jaarlijksche tentoonstellingen
tentoonstellingen bezocht.
Vorstenhuis
voeling met
metdedebloembollencultuur,
bloembollencultuur,terwijl
terwijlmet
metbijzondere
bijzonderewaardeering
waardeeringgewag
gewag
Vorstenhuis voeling
successen,
mag worden
worden gemaakt
gemaakt van
van het
hetmeeleven
meelevenvan
vanHare
HareMajesteit
Majesteitdede
Koninginininsuccessen,
mag
Koningin
welke
ook op
op buitenlandsche
buitenlandschetentoonstellingen,
tentoonstellingen,werden
werdenbehaald.
behaald.
welke door de bloembollencultuur, ook
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edurende de tweede
tweede helft
helftderder
negentiende
eeuw
verkeerdenlandbouw
landbouwenenveeteelt
veeteelt
edurende
negentiende
eeuw
verkeerden
in een
eenbloeienden
bloeiendentoestand.
toestand.
Vooralinindedezeventiger
zeventigerjaren
jarenbleek
bleekdit
ditsteeds
steeds
allerminst in
allerminst
Vooral
duidelijker en werden
werden reeds
reedstaltalvan
vanpogingen
pogingenaangewend,
aangewend,teneinde
teneindedaarin
daarin verbeteverbeteduidelijker
te brengen.
brengen. Wat
Wat het
hetgebied
gebiedder
derveeteelt
veeteeltaangaat,
aangaat,betroffen
betroffendeze
dezemaatregelen
maatregelenzoowel
zooweldede
ring te
rundveefokkerij en
de paardenteelt.
paardenteelt.
rundveefokkerij
en -houderij als de
men in 1874
Ging men
r874 en
en 1879
r879 reeds
reeds over
over tot
tot de
deoprichting
oprichtingvan
van het
hetNederlandsch
Nederlandsch en
en het
het
Friesch Rundveestamboek
Rundveestamboek en beloofde
beloofde de
deoprichting
oprichtingdezer
dezerbeide
beidestamboeken
stamboekenop
opveeteeltveeteeltFriesch
tot belangrijke
belangrijke resultaten te zullen
zullen voeren,
voeren, de
degroote
grootestoot
stoottot
totverbetering
verbeteringder
der
kundig gebied tot
rundveehouderij werd
gegeven door
door de
demoderniseering
moderniseering der
derzuivelbereiding.
zuivelbereiding. De
De
rundveehouderij
werd vooral
vooral gegeven
Nederlandsche boter,
gegolden had,
had, kon
kon zich
zich op
op de
deEngelsche
Engelsche
Nederlandsche
boter, die
die eeuwen
eeuwen lang
lang als
als de beste gegolden
markt niet
plaats handhaven
handhaven en werd
werd door
door de
de Deensche
Deenscheboter
botermeer
meeren
enmeer
meer
markt
niet meer op de eerste plaats
verdrongen. Bij
r878 in
in Denemarken
Denemarken ingesteld
ingesteld onderzoek
onderzoek bleek,
bleek, dat
dat men
men de
dezuivelzuivelverdrongen.
Bij een
een in 1878
spoedig
bereiding daar
daar volgens nieuwe,
nieuwe, meer
meer wetenschappelijke
wetenschappelijke methoden
methoden beoefende
beoefende en
en alalspoedig
bereiding
kwam in Nederland
Nederland de
de eerste
eerste stoomzuivelfabriek,
stoomzuivelfabriek, die te
te Veenwouden,
Veenwouden, tot
totstand.
stand.
kwam
moderniseering van
van het zuivelbedrijf,
zuivelbedrijf, die
die in
in steeds
steedssneller
snellertempo
tempotot
totuitvoering
uitvoering
De moderniseering
kwam, heeft
heeft niet
niet nagelaten
nagelaten krachtigen
krachtigen invloed uit
uit tete oefenen
oefenenop
opdedeveehouderij
veehouderijenendaardoor
daardoor
kwam,
indirect ook op
op de
deveefokkerij.
veefokkerij.
indirect
Ook op het gebied
gebied der
der paardenfokkerij
paardenfokkerij zat
In 1879
r879 werd
werd het
het
Ook
zat men
men inmiddels
inmiddels niet
niet stil. In
In 1883
1883 sloten
sloten GroninGronineerste paardenstamboek
paardenstamboek opgericht
opgericht en
en wel
wel voor de provincie Friesland. In
gen
Drente zich
zichbij
bijdit
ditstamboek
stamboekaan.
aan.Toen
Toenkwam
kwamdedeinternationale
internationalelandbouwtentoonlandbouwtentoongen en Drente
stelling te Amsterdan
Amsterdan in 1884,
1884, op
opwelke
welke tentoonstelling
tentoonstellingduidelijk
duidelijkbleek,
bleek,dat
datNederland,
Nederland,vooral
vooral
op het
het gebied
gebied der
der paardenfokkerij,
paardenfokkerij, zich
het buitenland
buitenland niet
niet kon
kon meten.
meten.
zich met het
en
Deze
tentoonstelling deed den
den werkelijken
treden en
werkelijken toestand
toestand duidelijk
duidelijk aan
aan het
het licht treden
Daze tentoonstelling
opende velen de
de oogen.
oogen.Zeer
Zeerwaarschijnlijk
waarschijnlijk werd
werd onder
onder invloed
invloedder
derdáár
dááropgedane
opgedaneervaringen
ervaringen
in 1886
r886 het
het Nederlandsch
Nederlandsch Paardenstamboek
Paardenstamboek opgericht en volgde
volgde in
in 18go
r890de
deoprichting
oprichtingvan
van het
Utrechtsch
en
het
Gddersch
Paardenstamboek,
terwijl
in
r896
Groningen
en
Drente
zÏèh
Utrechtsch
het Geldersch Paardenstamboek, terwijl in 1896 Groningen en
zich
van
Friesland afscheidden
afscheidden en overgingen
overgingen tot
tot stichting
stichtingrespectievelijk
respectievelijk van
van het
hetGroningsch
Groningsch
van Friesland
en het
het Drentsch
DrentschPaardenstamboek.
Paardenstamboek.
Niettegenstaande
gehalte van
van het
het
Niettegenstaandedeze
deze verschillende
verschillende maatregelen
maatregelenwas
washet
het met
met het
het gehalte
Nederlandsche
aan het eind der
der negentiende
negentiende eeuw
eeuw matig
matig gesteld
gestelden
enhet
heteenige
eenigewerkelijk
werkelijk
Nederlandsche vee
vee aan
goede, waarop
waarop Nederland
Nederland terecht kon bogen,
bogen, het
het toen
toenreeds
reedsberoemde
beroemdezwartbonte
zwartbontemelkvee,
melkvee,
had
tachtiger jaren
jaren een duchtige
duchtige aderlating
aderlating ondergaan
ondergaan door het in grooten
grooten getale
getale tegen
tegen
had in de tachtiger
hooge
prijzen aankoopen
aankoopen van
beste dieren
dieren vooral
vooralvoor
voorAmerikaansche
Amerikaansche rekening.
rekening.
hooge prijzen
van de beste
hoewel alle
Het kan
kan dan
dan ook
ook niemand
niemand verwonderen,
verwonderen, dat
dat - hoewel
alle teekenen
teekenen op een
een beteren
beteren
toekomst
hopen - de
verschillende stamboeken
stamboeken nog
ten goede
goede konden
konden
de verschillende
nog weinig ten
toekomst konden
konden doen hopen
en bepaalden
bepaalden zich
zich tot
tot het
het
uitrichten.
meeste hadden
hadden geen
geen vastomlijnd
vastomlijnd doel
doel voor oogen
oogen en
uitrichten. De meeste
inschrijven van dieren, die aan
aan bbepaalde
epaalde minimumeischen betreffende een krachtigen lichaams8r2
812

bouw voldeden,
in geen
bouw
voldeden, terwijl
terwijl daarbij
daarbij in
geen enkel
enkel opzicht
opzicht rekening
rekening gehouden
gehouden werd
werd met
met het
het ras,
waartoe de
de ingeschreven dieren behoorden.
waartoe
behoorden.
Dit zou
zou ook
ook vrijwel
vrijwel onmogelijk
onmogelijk zijn
zijn geweest,
geweest, omdat
omdat in
in die
diejaren
jaren nog
nogalle
allemogelijke
mogelijke
rassen
typen doorelkander
doorelkander werden
werden gekruist.
gekruist. Dit
Ditgeldt
geldtvooral
vooraldedepaardenfokkerij,
paardenfokkerij,terwijl
terwijl
rassen en typen
ten opzichte van
van de
de rundveefokkerij
rundveefokkerij de kruising
kruising met
met buitenlandsche
buitenlandsche rassen
rassen nagenoeg
nagenoeg tot
tot het
het
in Noord-Brabant in 1897 nog vijf Durhamstieren
verleden behoorde, waar alléén in
Durhamstieren gestationeerd
gestationeerd
waren.
Daarentegen
Nederlandsche rundvee
rundvee meer
meer op
op een
een geograDaarentegen berustte
berustte de indeeling van het Nederlandsche
begrenzing dan
indeeling in één
één of
of meer
meer rassen
rassen of
of slagen.
slagen. Zoo
Zoosprak
sprak
fische begrenzing
dan op een rationeele indeeling
men
alleen b.v.
b.v. van
vanGroningsch,
Groningsch, Friesch,
Friesch, Hollandsch,
Hollandsch, Zeeuwsch
Zeeuwsch en
enBrabantsch
Brabantsch vee,
vee,
men niet alleen
maar
gevallen nog meer
meer door o.a. te
te spreken
spreken van Hunsingo'er,
Hunsingoter,
maar begrensde
begrensde men
men de
de typen in vele gevallen
Twentsch, Coevordensch,
Coevordensch, Zwolsch,
Zwolsch, Amsterdamsch
Amsterdamsch en Cuycksch
Cuycksch vee.
vee.
Hoe
doordacht de pogingen
pogingen tot
tot verbetering
verbetering waren,
waren, hoe weinig
weinig men
men zich
zicheen
een
Hoe weinig doordacht
doel voor
voor oogen
oogen stelde, moge blijken
goed omlijnd
omlijnd doel
blijken uit het feit, dat
dat in
in 1897
1897 onder
onder de
de ruim
ruim 70
70
volgens de Verslagen
Verslagen van
van den
den Nederlandschen
Nederlandschen Landbouw
Landbouw in
inNederland
Nederlandgestationeerde
gestationeerdehenghengsten
vertegenwoordigers van
van de
de volgende
volgendebuitenlandsche
buitenlandscherassen
rassenvoorkwamen:
voorkwamen:Hackney,
Hackney,
sten vertegenwoordigers
Holsteiner, Anglo-Normand, Oostfries,
Oostfries, Oldenburger,
Oldenburger, Bovenlandsch
Bovenlandsch ras,
ras, Percheron,
Percheron, ClydesClydesen Belg.
Belg.Dit
Ditwaren
warenalle
allehengsten,
hengsten,die
diedoor
doordaartoe
daartoeopgerichte
opgerichte
daler,
ras, Ardenner
Ardenner en
daler, Vlaamsch ras,
vereenigingen gestationeerd
gestationeerd waren,
waren, doch
dochdaarnaast
daarnaast kwamen
kwamen nog
nogandere
andererassen
rassenvoor
voorals
alsOrloff,
Orloff,
Amerikaansche draver,
enz.
Amerikaansche
draver, Engelsch
Engelsch Volbloed enz.
Ondanks
staalkaart van
opzicht, een
eenzekere
zekererichrichOndanks deze staalkaart
van rassen
rassen viel
viel echter, althans
althans in één opzicht,
ting waar
waar te nemen. In
InGroningen
Groningentoch,
toch,waar
waarhet
hetgrootste
grootsteaantal
aantalhengsten
hengsten(29)
(29)gestationeerd
gestationeerd
trof men
men in
inhoofdzaak
hoofdzaak Oldenburgers
Oldenburgers en
engekruiste
gekruisteOldenburgers
Oldenburgersaan.
aan.Het
Hetaantal
aantalofficieel
officieel
was, trof
gestationeerde
van zware
zware (trekpaard)
(trekpaard) rassen
gering en
en
gestationeerde hengsten van
rassenwas
was daarentegen
daarentegen nog
nog uiterst gering
bedroeg voor
Nederland slechts
slechts vijf,
vijf, geplaatst
geplaatst in
in Zuid-Holland
Zuid-Holland (1(1Ardenner;
Ardenner;groot
groot
bedroeg
voor geheel Nederland
slag), Zeeland (I
(1 Clydesdaler
Clydesdaler en
en 11 Vlaamsche
Vlaamsche hengst) en
en Noord-Brabant
Noord-Brabant (2
(2 Belgische
Belgische hengsten).
hengsten).
aan het eind
eind der
der negentiende
negentiende eeuw
eeuween
eenbelangrijk
belangrijk gedeelte
gedeelte van
van het
hetnationaal
nationaal ververDat aan
mogen in den
den veestapel
veestapel belegd
belegd was,
was, moge
moge hieruit
hieruit blijken,
blijken, dat
dat in
in 1897
1897in
inNederland
Nederlandgehouden
gehouden
werden:
2735211 paarden.
paarden.
27352
9592
stieren.
19592
stieren.
1
936022 melkkoeien,
melkkoeien,
850
stuks
594850 stuks jongvee,
jongvee,
594
65847
65847 „tt mestvee
mestvee en
en
5007
te samen
1.621318
stuks
5007 „ ttwerkvee,
werkvee,
te samen
1.621318
stuksrundvee,
rundvee,
729091
729091 schapen,
schapen, waarvan
waarvan 230979
230979 heideschapen,
heideschapen,
175007
175007 geiten en
en
varkens.
6653478
5347 8 varkens.
export van
van slachtvee
slachtvee naar
naar het
het buitenland
buitenland was
was in
indie
diejaren
jarenreeds
reedsaanzienlijk
aanzienlijk en
en
Ook de export
bedroeg in 1897
1897 o.m.
o.m.voor
voorvarkens:
varkens: aan
aan levende
levende dieren
dieren 3351
3351 en
en aan
aan geslachte
geslachte dieren
dieren 3381332
81 332
Schapen daarentegen
daarentegen werden
werden nog
nog maar
maar in kleinen
kleinen getale
getale uitgevoerd;
uitgevoerd; in
in 1897
1897b.v.
b.v.slechts
slechts
stuks. Schapen
265 stuks.
stuks.
2X>0 beknopt
beknopt mogelijken
mogelijken vorm
vorm den
den toestand
toestandteteschetsen,
schetsen,waarin
waarin
getracht in zoo
Wij hebben getracht
813
81 3

de Nederlandsche
en -fokkerij
aan het eind
de
Nederlandsche veehouderij
veehouderij en
-fokkerij aan
eind der
dernegentiende
negentiende eeuw
eeuwverkeerde.
verkeerde.
Er
duidelijk uit
uit blijken,
blijken, dat,
dat,hoe
hoebelangrijke
belangrijketak
tak van
van volkswelvaart
volkswelvaart zij
zij toentertoenterEr moge voldoende duidelijk
tijd
zijn,
er er
toch
nognog
veelveel
- ioo
veTbeterenviel.
viel.Ten
Ten
tijd ook
ookreeds
reedsmoge
mogegeweest
geweest
zijn,
toch
zoo niet
nietalles
alles- te te
verbeteren
opzichte van de veehouderij
veehouderij waren
waren de eerste schreden reeds
men tot
tot de
deerkenning
erkenning
reeds gezet, toen men
gekomen
methoden verlaten
verlaten moesten worden
worden en nieuwe
nieuwe wegen
wegen dienden
dienden tete
gekomen was,
was, dat
dat de oude methoden
worden
veefokkerij betrof,
oprichting van
van verschillende
verschillende stamstamworden ingeslagen,
ingeslagen, terwijl
terwijl wat
wat de veefokkerij
betrof, de oprichting
boeken
het
duidelijk
bewijs
leverde,
dat
men
zich
ook
daaromtrent
de
tot
nog
toe
gemaakte
boeken
duidelijk bewijs
men zich ook daaromtrent de tot nog toe gemaakte
fouten bewust was.
fouten
was.
In de na
ná 1897
18g7volgende,
volgende,thans
thansbijna
bijnaverloopen
verloopenkwarteeuw
kwarteeuwzijn
zijnveehouderij
veehouderijen
en-fokkerij
-fokkerij
in zeer
zeer sterke
sterke mate
mate vooruit
vooruit gegaan
gegaan en
enware
warededewereldoorlog
wereldoorlogniet
niettusschenbeide
tusschenbeidegekomen,
gekomen,
dan
deze vooruitgang
vooruitgang ongetwijfeld
ongetwijfeld nog
nogbelangrijker
belangrijker zijn
zijn geweest.
geweest.
dan zou deze
Verschillende
tot dezen
dezenvooruitgang
vooruitgangmedegewerkt.
medegewerkt. Enkele
Enkele
Verschillende omstandigheden
omstandigheden hebben
hebben tot
der voornaamste
voornaamste mogen
worden. De
De steeds
steedstoenemende
toenemendebevolking
bevolkingvan
vanEuropa
Europa
mogen hier genoemd worden.
en de steeds
steeds grooter
grooter welvaart,
welvaart, waarin
waarin die bevolking
bevolking verkeerde,
verkeerde, deed
deed de
de behoefte
behoefteaan
aanvleesch,
vleesch,
zuivelproducten,
huiden steeds
steedsmeer
meerstijgen.
stijgen.Hiermede
Hiermedeging
gingnatuurlijk
natuurlijkgepaard
gepaardeen
een
zuivelproducten, wol
wol en huiden
voortdurende stijging der
voortdurende
der prijzen.
prijzen.
De steeds
steeds beter
beter wordende
wordende verkeersmiddelen
verkeersmiddelen maakten
maakten aan
aan de eene
eene zijde
zijde het
hetvervoer
vervoer
van
zuivel over
over steeds
steedsgrooter
grooter afstanden
afstanden mogelijk
mogelijk en
en zorgden
zorgden aan
aan de
de andere
andere zijde
zijde
van vleesch en zuivel
voor een vrijwel
vrijwel ongelimiteerden
ongelimiteerden aanvoer
aanvoer van krachtvoedermiddelen,
kraéhtvoedermiddelen, die voor een intensieve
intensieve
teelt
vleesch- en
en melkproductie
melkproductie natuurlijk
natuurlijk in
eerste plaats
plaats noodig
noodig waren.
waren. Met
Met dezen
dezen
teelt op vleeschin de eerste
ruimen aanvoer
aanvoer van
van krachtvoedermiddelen
krachtvoedermiddelen ging
ging gepaard
gepaard een
een gedurende
gedurende den
denloop
loopder
derjaren
jaren
regelmatig
doorgaande stijging
gebruik van
van kunstmeststoffen.
kunstmeststoffen. Mét
Mét het
hetgebruik
gebruiknamen
namen
regelmatig doorgaande
stijging in
in het gebruik
ook het aantal
aantal dezer hulpmeststoffen en de hoeveelheden,
hoeveelheden, die
dieter
terbeschikking
beschikkingkwamen,
kwamen,voortvoortdurend
maakten het
het mogelijk
mogelijk een
een steeds
steeds in
ingrootte
groottetoenemende
toenemendeoppervlakte
oppervlaktegrond
grondinin
durend toe en maakten
cultuur te brengen. D
D.::e mede
- mede
tengevolge
van
betereinzichten
inzichtenop
ophet
hetgebied
gebiedvan
vangrondgrondtengevolge
van
dede
betere
verbetering -— door deze
deze hulpmeststoffen
hulpmeststoffen mogelijk
mogelijk gemaakte
gemaakte ontginning van
van woeste
woeste gronden
gronden
verbetering
niet geringe
geringe mate
mate bijgedragen
bijgedragen tot
tot de
de vermeerdering
vermeerdering van
van het
hetaantal
aantal stuks
stuks vee.
vee.
heeft in niet
en koeltechniek
koeltechniek deed
deed haar
haar invloed
invloed gelden,
gelden,
Ook de voortdurende
voortdurende verbetering der zuivelzuivel- en
waardoor een
beter, langer
langer houdbaar
houdbaar en
en over
overgroote
grooteafstanden
afstandenvervoerbaar
vervoerbaar product
product
waardoor
een steeds beter,
verkregen werd.
deze toenemende
toenemendebevolking
bevolkingen
enwelvaart,
welvaart,verbeterde
verbeterdeverkeersmiddelen,
verkeersmiddelen,
verkregen
werd. Met deze
aanvoer van
van kunstmeststoffen
kunstmeststoffen en
enkrachtvoedermiddelen
krachtvoedermiddelenenensteeds
steedsvolmaakter
volmaakterzuivelzuivelruimen aanvoer
en koeltechniek
koeltechniek ging nu gepaard
gepaard een
helderder inzicht
de wetten,
wetten, die
dieteelt
teelten
~nproproeen steeds helderder
inzicht in de
ductie beheerschen.
beheerschen.
wel een
een in
in hooge
hoogemate
matebelangrijk
belangrijk feit,
feit, dat
dat in
in 1900, dus vrijwel
vrijwel in het begin
begin dezer
dezer
Het is wel
MENDEL o.a. door
door HUGO
HUGO DE
DE VRIES
VRIES opnieuw werden
werden ontdekt
ontdekt
25-jarige
wetten van
van MENDEL
25jarige periode, de wetten
daarmede de
de basis
basis werd
werd gelegd
gelegd voor
voor de
de moderne,
moderne, wetenschappelijke
wetenschappelijke veeteelt.
veeteelt.De
Denieuwe
nieuwe
en dat daarmede
inzichten
inûchten betreffende:
betreffende:
ontwikkeling van den
den erfelijken
erfelijken aanleg
aanleg en
en de
de daarop
daarop gebaseerde
gebaseerde selectie,
selectie,
de ontwikkeling
aard en wezen der
der productieteelt,
productieteelt,
aard
beteekenis eener
eener rationeele
rationeele beoordeeling
beoordee1ing der
der dieren
dieren en
eneen
eenzoo
zoovolledig
volledigmogelijke
mogelijke regisregisde beteekenis
tratie hunner
hunner eigenschappen,
eigenschappen,
tratie
noodzakelijkheid eener deugdelijke
deugdelijke geboortecontrole
geboortecontröle en
en
de noodzakelijkheid
hier niet
niet verder
verder zullen
zullen ingaan,
ingaan, hadden
haddentengevolge,
tengevolge,dat
datnaast
naastdede
zaken, waarop
waarop wij hier
zoovele zaken,
814

stijging van
van de
dekwantiteit
kwantiteitook
ookde
dekwaliteit
kwaliteitder
derdieren
dierenbeter
beterwerd.
werd.Het
Hetgemiddeld
gemiddeldpeil
peilsteeg
steeg
daarmede nam
nam ook
ook de
deproductiewaarde
productiewaardede
derr dieren
dieren meer
meer en meer
meer toe,
toe, steeg
steeg
voortdurend en daarmede
<ie productie
productie in kwantiteit
kwantiteit niet alleen,
alleen, maar
maar werd zij
zij door
door de
de voortdurende
voortdurende selectie
selectie ook
ook in
in
.de
kwaliteit steeds
steeds beter.
beter.
kwaliteit
in den
den loop
loopdezer
dezerkwarteeuw
kwarteeuw de
de grootte
grootte van
van den
denNederlandschen
Nederlandschenveestapel
veestapel - zij
Dat in
dan ook
ook met
meteen
eentijdelijke
tijdelijkeonderbreking
onderbreking gedurende
gedurende den
den wereldoorlog
wereldoorlog —
- steeds
steedstoenam
toenam
het dan
de schapen
schapen maken
maken hierop
hierop een
eenuitzondering)
uitzondering)moge
mogeuituithet
hetvolgende
volgendeoverzicht
overzichtblijken.
blijken.
(alleen de
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Diersoort

Paarden.
Paarden
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Stieren
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Jongvee
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Mestvee
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te zamen
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Vee te
waarvan
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Wij
komen op de
de beteekenis
beteekenis dezer
dezer cijfers
cijfers nog nader
nader terug
terug en
en willen
willen eerst
eerst nog
nogwijzen
wijzen
Wij komen
op enkele
enkele exportcijfers
exportcijfers van
van levend
levend en
en geslacht
geslacht vee,
vee,waarbij
waarbij wij
wij ons
ons bepalen
bepalen tot
totde
devarkens
varkensen
en
Het volgend
volgend overzicht
overzicht geeft
geeftook
ookhiervan
hiervan een
een duidelijk
duidelijk beeld.
beeld.
de schapen. Het
UMW

Diersoort.
D iersoort.
Varkens:
Varkens :
levend . • .
geslacht .•
Schapen:
levend .. • .
ges
lach t .•
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19 21
1921
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381332
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47.368000

99768
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33.146000
K.G.
33. 1 46000 K.G.
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45537
6.840000
6.840000 K.G.

22457
22 457
4.178900 K.G.
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Uit dit
dit alles
alles blijkt
blijkt wel,
wel, dat
dat de
de verhoudingen
verhoudingen op
op het
hetgebied
gebiedder
derveehouderij
veehouderij sinds
sindshet
het
laatst der vorige eeuw steeds
steeds beter
beter werden
werden en
endat
dathaar
haar beteekenis
beteekenis voortdurend
voortdurend grooter
grooter werd.
werd.
Wij
te wijzen,
wijzen, dat
dat ook
ook de
de veefokkerij
veefokkerij meer
meer en meer
meer in
in de
de juiste
juistebanen
banen
Wij hadden gelegenheid er op te
geleid·werd
willen den
den gang
gangvan
van zaken,
zaken, de
de oopeenvolging
wat meer in details nagaan.
nagaan.
pe envolging der feiten wat
geleidtwerd en willen

laatste 25 jaren.
De Paardenfokkerij
gedurende de laatste
Paardenfokkerij gedurende
Wij
gezien, dat
dat er
er aan
aan het eind der
sprake was
der Ige
ige eeuw in ons land nog weinig sprake
Wij hebben gezien,

8I5
81 5

een rationeele
rationeele paardenfokkerij.
paardenfokkerij. Het groot
groot aantal
aantal rassen,
rassen, waarvan
waarvan' één
één of
ofmeer
meerhengsten
hengsten
van een
gestationeerd
waren, isis hiervan
het duidelijk
gestationeerd waren,
hiervan het
duidelijk bewijs.
bewijs. Toch konden
konden we
we er
erreeds
reedsop
opwijzen,
wijzen,
dat althans
althans in Groningen
Groningen de
de fokkerij
fokkerij met
met het
het Oldenburgsche
ras reeds meer op den
den voorgrond
voorgrond
Oldenburgsche ras
trad en niet alleen
alleen in
in Groningen,
Groningen, doch
doch in
in de
demeeste
meesteprovincies
provinciesvan
vanNederland
Nederlandwaren
waren één
éénofof
trad
Oldenburgsche hengsten gestationeerd
gestationeerd en het
het grootst
grootst aantal
aantal der
der ruim
ruim 7o
70 in
in 1897
1897gestagestameer Oldenburgsche
tioneerde
hengsten behoorde
behoorde tot dit
dit ras.
ras.
tioneerde hengsten
Wat zijn gebruikswaarde
gebruikswaarde betreft
Oldenburger noemen een
een der
der beste
beste
Wat
betreft kunnen
kunnen wij
wij den Oldenburger
zware
tuigpaarden; dieren,
naast hunne
hunne goede
goede eigenschappen
eigenschappen als
alssolied
soliedtuigpaard
tuigpaardook
ook
zware tuigpaarden;
dieren, die naast
het verrichten
verrichten van landarbeid bezitten. Voor
Voor dit
dit ras
ras past
past dus
dus bij
bij uituitgroote geschiktheid voor het
de omschrijving:
omschrijving: "landbouwtuigpaard".
zal zonder
zonder meer
meer duidelijk
duidelijk zijn,
zijn, dat
dat
„landbouwtuigpaard". Het zal
nemendheid de
ras, hetwzlk
hetwdkgroote
groote geschiktheid
geschiktheidvoor
voorlandarbeid
landarbeidpaart
paart aan
aan goede
goede kwaliteiten
kwaliteiten als
als tuigpaard,
tuigpaard,
een ras,
een land
land als
als Nederland
Nederland een
een goeden
goeden toekomst
toekomst hebben
hebben moet.
moet.InInden
denloop
loopder
derjaren
jarenzien
zienwij
wij
in een
dan
ook
de
verhouding
tusschen
het
aantal
Oldenburgsche
hengsten
en
dat
der
hengsten
van
dan
verhouding tusschen het aantal Oldenburgsche hengsten en dat der hengsten van
andere
tuigpaardrassen zich
gunste van den
den Oldenburger
Oldenburger wijzigen
wijzigen en ontontandere tuigpaardrassen
zichsteeds
steeds meer
meer ten
ten gunste
wikkelen zich
twee belangrijke
belangrijke fokdistricten
ras n.l. een
een groot
groot gedeelte
gedeelte van
van de
de
wikkelen
zich o.m. twee
fokdistricten voor
voor dit
dit ras
Groningen en
en de
deHaarlemmermeer.
Haarlemmermeer.
provincie Groningen
Zooals wij
Nederwij reeds
reeds hebben opgemerkt, bestonden aan
aan het eind der vorige
vorige eeuw het Nederlandsch,
Groningsch, Drentsch,
Drentsch, Geldersch
Geldersch en
enUtrechtsch
UtrechtschPaardenstamboek.
Paardenstamboek. Deze
Deze
landsch, Friesch, Groningsch,
stamboeken
of geen
geen rekening
rekening met
methet
hetras,
ras,waartoe
waartoedededieren,
dieren,die
dieter
ter
stamboeken hielden
hielden echter
echter weinig of
inschrijving werden aangeboden, behoorden. Inmiddels
Inmiddels begon
begonzich
zichininhet
hetZuiden
Zuidenvan
vanons
onsland
land
meer en meer een fokrichting af
af te
te teekenen,
teekenen, die
die niet
nietging
gingininde
derichting
richting„landbouwtuigpaard",
"landbouwtuigpaard",
maar meer
van het
het meer
meer vroegrijpe
vroegrijpe (op
(op jonger
jonger leeftijd
leeftijd tot
totarbeid
arbeidgeschikte),
geschikte),zware
zwaretrektrekmaar
meer in die van
paard; een
fokrichting, die zich
zich geheel
geheel baseerde
baseerde op
ophet
hetzware
zwareBelgische
BelgischePaard.
Paard.
paard;
een fokrichting,
Dit ras,
ras, het
het vroegere
vroegere Brabantsche
Brabantsche ras,
ras, had
in den
den loop
loopder
dertijden
tijdenhoofdzakelijk
hoofdzakelijk
had zich in
de provincies
provincies Brabant
Brabant en
en Henegouwen
Henegouwen gevormd,
gevormd, had
hadnaar
naar het
hetOosten
Oostenden
denArdenner
Ardenneren
en
in de
naar het Westen
Westen het
het Vlaamsche
Vlaamsche Paard,
Paard, waaruit
waaruit het
het voor
vooreen
eengroot
grootgedeelte
gedeelteisisvoortgekomen,
voortgekomen,
naar
meer en meer
meer verdrongen
verdrongen en
enin
invrij
vrij korten
korten tijd
tijd als
als het
het Belgische Trekpaard
Trekpaard groote vermaardheid
verkregen. De snelle groei van dit
dit ras,
ras, de vroege
vroege bruikbaarheid
bruikbaarheid en
en de
de goede
goedekruisingsproducten,
kruisingsproducten,
de hengsten
hengsten doorgaans
doorgaans met
kruisingsproducten,die
diebeter
beter
die de
met allerlei
allerlei merriën
merriënopleverden
opleverden- kruisingsproducten,
solieder van
van bouw
bouwwaren
waren —,
- ,waren
waren
waren naarmate de daarvoor gebruikte merriën zwaarder en solieder
oorzaak,
men ininhet
hetZuiden
Zuiden
van
ons
land
meerenenmeer
meervoor
voorde
deteelt
teeltvan
vanen
ende
dekruising
kruising
oorzaak, dat men
van
ons
land
meer
voelen.
met dit ras ging voelen.
uiting daarvan
daarvan zien wij
wij in
in 1904
1904de
deopheffing
opheffingvan
vande
deafdeeling
afdeelingLimburg
Limburgvan
van
Als eerste uiting
h~t
Nederlandsch
Paardenstamboek
en
de
oprichting
van
het
Limburgsche
Paardenstamboek,
hit Nederlandsch Paardenstamboek en de oprichting van het Limburgsche Paardenstamboek,
hetzelfde jaar
jaar gevolgd
gevolgd door
door de
de stichting
stichting van
van het
hetStamboek
Stamboekvoor
voorhet
hetZeeuwsch-Belgisch
Zeeuwsch-Belgisch
in hetzelfde
Trekpaard en
Iglo door
doorde
deoprichting
oprichtingvan
vanhet
hetGroningsch-Belgisch
Groningsch-BelgischPaardenstamboek.
Paardenstamboek.
Trekpaard
en in 1910
Parallel
streven ging
ging de
deopheffing
opheffing van
vande
deafdeeling
afdeelingZeeland
Zeelandvan
vanhet
hetNederlandsch
Nederlandsch
Parallel met
met dit streven
Paardenstamboek
19II.
Paardenstamboek in
in 1911.
snelle vlucht,
vlucht,die
diededetrekpaardfokkerij
trekpaardfokkerij hoofdzakelijk
hoofdzakelijk in
in het
hetZuiden
Zuidenvan
vanNederland
Nederland
De snelle
gepaard aan
aan het zich
zich meer
meer en
enmeer
meerconsolideeren
consolideerender
dertuigpaardfokkerij
tuigpaardfokkerij in
in de
derichting
richting
nam, gepaard
van
den Oldenburger,
Oldenburger, maakte
maakte een
eenreorganisatie
reorganisatie van
vanhet
hetNederlandsch
NederlandschPaardenstamboek
Paardenstamboek
van den
meer noodzakelijk. En zoo zien
zien wij
wij dan
dan de Vereeniging „Het
"Het Nederlandsche
Nederlandsche PaardenPaardenmeer en meer
stamboek"
191 I opgeheven
opgeheven en
en vervangen
vervangen door
door de
deininhetzelfde
hetzelfdejaar
jaaropgerichte
opgerichteNationale
Nationale
stamboek" in 1911
816

Vereeniging
B~vordering der
derPaardenfokkerij
Paardenfokkerij in
in Nederland,
Nederland,welke
welkevereeniging
vereemgmgdaarna
daarna
Vereeniging tot &vordering
overging
de stichting
stichting van
van twee
twee stamboeken:
stamboeken:
overging tot
tot de
het
Nederlandsch Stamboek
Stamboek voor
voor het
het Landbouwtuigpaard
Landbouwtuigpaard (NSTg) en
en
het Nederlandsch
„ "„ "
„ Landbouwtrekpaard
"
"tt
"
Landbouwtrekpaard (NSTr),
(NSTr),
waarmede
Nederlandsche
waarmede tevens
tevens waren
waren aangegeven
aangegeven de
de beide hoofdrichtingen, waarin de Nederlandsche
paardenfokkerij
heden steeds
steeds scherper
scherper hebben
hebben
paardenfokkerijzich
zichhad
hadgesplitst
gesplitst en
en welke
welke richtingen
richtingen zich tot heden
afgebakend.
Inmiddels
breidde de fokkerij
fokkerij van
trekpaard zich
uit. Over
Over geheel
geheel
Inmiddels breidde
van het trekpaard
zich meer
meer en meer uit.
Nederland trof men Belgische hengsten (voor
(voor een gedeelte
gedeelte uit
uit Belgie
Belgie ingevoerd,
ingevoerd,voor
vooreen
eenander
ander
gedeelte reeds in Nederland
Nederland gefokt)
gefokt) aan;
aan; de
de goede
goedeprijzen,
prijzen, die
diereeds
reedsop
opjeugdigen
jeugdigenleeftijd
leeftijdniet
niet
alleen
de raszuivere
raszuivere dieren,
dieren, maar
maar ook
ookvoor
voorgoede
goedekruisingsproducten
kruisingsproductenkonden
kondenworden
worden
alleen voor de
gemaakt,
de vraag
vraag naar
naar goede
goedehengsten
hengstenen
endaarmede
daarmededen
denbloei
bloeivan
vandedetrekpaardfokkerij
trekpaardfokkerij
gemaakt, deden de
in Nederland
Nederland steeds
steedsmeer
meertoenemen,
to~nemen,maar
maartevens
tevensook
ook
behoefte
gevoelen
aanmeerdere
meerdere
de de
behoefte
gevoelen
aan
samenwerking
fokkers onderling
onderling en
en opheffing
opheffing der
derprovinciale
provincialestamboeken.
stamboeken.
samenwerking tusschen
tusschen de fokkers
Dit voerde in 1914
I9I4 tot
tot oprichting
oprichting van
van de
de vereeniging
vereeniging „Stamboek
"Stamboekvoor
voor het
het Nederlandsche
Nederlandsche
Type)",
werkend over geheel Nederland,
Nederland, welke
welke oprichting
oprichting gepaard
gepaard ging
ging
Trekpaard
Trekpaard (Belgisch
(Belgisch Type)
", werkend
met de opheffing
opheffing van alle
alle stamboeken
stamboeken in ons
ons land
land (óók
(66k de
de afdeeling
afdeeling NSTr
NSTr van
van de
de Nationale
Nationale
Vereeniging),
zich tot
totdat
datjaar
jaar op
ophet
hetgebied
gebiedder
derTrekpaardfokkerij
Trekpaardfokkerij bewogen
bewogen hadden
hadden en
en
Vereeniging), die zich
hiermede
waren de belangen
belangen van
van de
de geheele
geheeletrekpaardfokkerij
trekpaardfokkerij (Belgisch Type)
Type) in
inNederland
Nederland
hiermede waren
gelegd
handen van
van ééne
ééne vereeniging,
vereeniging, de
de registratie,
registratie, de
de beoordeeling
beoordeeling der
der dieren
dieren en
en alles,
alles,
gelegd in handen
wat tot de
de administratie
administratie en
en de
detechniek
techniekeener
eenerfokkerij
fokkerij behoort,
behoort,ondergebracht
ondergebrachtbij
bijééne
éénecentrale
centrale
vastgelegd in
in één
één stamboek.
stamboek. Sinds
Sinds 1914
I9I4heeft
heeftdeze
dezevereeniging
vereenigingzich
zichmeer
meerenenmeer
meer
leiding en vastgelegd
ontwikkeld
krachtige organisatie
organisatie en thans verkeert
verkeert zij
toestand, die
die haar
haar ongeongeontwikkeld tot een krachtige
zij in een toestand,
twijfeld in staat zal stellen de
de tegenwoordige
tegenwoordige moeielijke
moeielijke tijden
tijden met
met succes
succes het
hethoofd
hoofdtetebieden.
bieden.
NSTr bleef
bleefbij
bij de
de Nationale
Nationale Vereeniging
Vereeniginghet
hetStamboek
Stamboek
Na de opheffing van de afdeeling NSTr
voor
Landbouwtuigpaard over.
vereeniging: „de
"de ontontvoor het Landbouwtuigpaard
over. Beantwoordend
Beantwoordendaan
aanhet
het doel
doel der
der vereeniging:
wikkeling en bevordering
bevordering der
der paardenfokkerij
paardenfokkerij door oprichting
oprichting van
van één
éénofofmeer
meerpaardenstampaardenstamI9I9 over tot oprichting van een tweede stamboek voor het Luxe-Tuigpaard.
boeken" ging zij in 1919
Luxe-Tuigpaard.
Dit stamboek
stamboek is
is nog
nog jong
jongen
enheeft
heeftdaardoor
daardoor nog
nog weinig
weinigbeteekenis.
beteekenis.
Dit
daarentegen is het
het Stamboek
Stamboek voor
vaorhet
LanQbouwtuigpaard, voor
voor het
het
Van groot belang daarentegen
het Landbouwtuigpaard,
waarvan de
Vereeniging zich als fokdoel
fokdoel heeft gesteld
gesteld het
het type
type LandbouwLandbouwvoeren waarvan
de Nationale Vereeniging
tuigpaard, waaronder
solied gebouwd
gebouwd tuigpaard
tuigpaard met
metgoede
goede
tuigpaard,
waaronder wordt
wordt verstaan:
verstaan: "een
„een sierlijk
sierlijk en solied
voldoende zwaar
zwaar voor
voor de
de Nederlandsche
Nederlandschelandbouwbedrijven"
landbouwbednjven" en
en waarbij
waarbij men
men zich
zich
gangen en voldoende
be
nubedenkt,
bedenkt,
bepaalt
het Oldenburgsche,
Oldenburgsche, Groningsche
Groningsche of
ofOostfriesche
Oostfriesche ras.
ras. Wanneer
Wanneer men
mennu
paalt tot het
Oldenburger en de
de Oostfries
Oostfries beide
beide beantwoorden
beantwoorden aan
aan de
de gegeven
gegeven omschrijving
omschrijving van
van het
het
dat de Oldenburger
Landbouwtuigpaard en dat de
de Groninger
Groninger isis ontstaan
ontstaan met
metbehulp
behulpvan
vandedebeide
beideandere
andere
type Landbouwtuigpaard
rassen en daar
daar thans
thans feitelijk
gelijk te
dan heeft
heeft men
men zich
zichook
ookten
tenopzichte
opzichte
rassen
feitelijk mede
mede gelijk
te stellen is, dan
de Landbouwtuigpaardfokkerij
Landbouwtuigpaardfokkerij een vastomlijnd
vastomlijnd doel
doel gesteld.
gesteld.
van de
één opzicht
opzichtstaat
staatde
detechniek
techniekvan
vande
deteelt
teeltvan
vanhet
hetlandbouwtuigpaard
landbouwtuigpaardachter
achterbij
bijdie
die
In één
trekpaard n.l. hierin,
hierin, dat
dat naast
naast het
het stamboek
stamboek der
der Nationale
NationaleVereeniging
Vereenigingnog
noghet
hetGroGrovan het trekpaard
en het
het Drentsch
Drentschstamboek
stamboek zijn
zijn blijven
blijven bestaan,
bestaan, die
diebeide
beideongeveer
ongeveerhetzelfde
hetzelfdefokdoel
fokdoel
ningsch en
beoogen. Samenvoeging
Samenvoeging dezer
dezer drie
drie stamboeken
stamboeken zou
zou de
defokkerij
fokkerij van
vanhet
hetlandbouwtuigpaard
landbouwtuigpaard
beoogen.
Nederland in hooge
hooge mate
mate ten
ten goede
goede komen.
komen.
in Nederland
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Hoewel
Hoewel er
er nog
nog talrijke
talrijke meer en minder
minder belangrijke
belangrijke mededeelingen
mededeelingen aangaande
aangaande de
de NederNederwij ons
onstot
totdedehoofdzaken
hoofdzaken
paardenfokkerij zouden
moeten wij
landsche paardenfokkerij
zouden kunnen
kunnen worden
worden gedaan, moeten
beperken
gaan thans
thans over
over tot
tot een
eeneveneens
eveneensbeknopte
beknoptebeschrijving
beschrijving van
van
perken en gaan
be

De Rundveefokkerij
Rundveefokkerij gedurende
gedurende de laatste
laatste 25 jaren.
jaren.
De
bij het
het begin
b~gin dezer
dezerperiode
periode op
ophet
hetgebied
gebiedder
derpaardenfokkerij
paardenfokkerij het
hetterrein
terrein nog
nog
Lag bij
vrijwel geheel
geheel braak
braak en
en moesten
moesten dus
dus in
inbijna
bijna alle
alleopzichten
opzichtendedenoodige
noodigemaatregelen
maatregelennog
nog
vrijwel
worden, ten
tenopzichte
opzichtevan
vandederundveeteelt
rundveeteeltwas
wasdedetoestand
toestandaanmerkelijk
aanmerkelijkgunstiger.
gunstiger.
genomen worden,
het Nederlandsch
Nederlandsch Rundveestamboek
Rundveestamboek nog dieren
dieren van
van allerlei
allerlei kleur
kleur en
en type
type
Wel schreef het
in, zich
zichdaarbij
daarbij plaatsende
plaatsende op
op het
het standpunt,
standpunt, dat
dat alle
alleininNederland
Nederlandvoorkomende
voorkomenderunderen
runderen
in,
tot één
één ras
ras (het
(hetNederlandsche)
Nederlandsche)behoorden,
b~hoorden,daartegenover
daartegenoverhad
hadhet
hetFriesch
FrieschRundveestamboek
Rundveestamboek
de oprichting
oprichting in
in 1879
1879 hiermede
hiermede reeds
reeds gebroken,
gebroken, ging het
het uit
uit van
van de
deoverweging,
overweging, dat
daterer
bij de
ons land
landmeerdere
meerdere rundveerassen
rundveerassen of
ofslagen
slagen voorkwamen
voorkwamen en
en besloot
beslootuitsluitend
uitsluitenddieren
dierenvan
van
in ons
te schrijven.
schrijven. Aanvankelijk
Aanvankelijk schreef men ook
ook hier
hier dieren
dieren van
van verver..onvermengd Friesch ras"
ras" in te
„onvermengd
schillende kleur
kleur in; later
later echter bepaalde
bepaalde men zich alléén
alléén tot
tot zwartzwart- en
en roodbonte
roodbonte dieren
dieren"en
en
in afzonderlijke
afzonderlijke registers
registers in.
in.Langzamerhand
Langzamerhand nam
nam het
hetaantal
aantal roodbonten
roodbontenafaf(de
(de
schreef deze in
laatste maal
op de
de landbouwtentoonstelling
landbouwtentoonstelling te Leeuwarden
Leeuwarden in 1912)
1912) en
en thans
thans
laatste
maal zagen
zagen wij
wij ze op
bepaalt het
het Friesch
FrieschRundveestamboek,
Rundveestamboek,dat
datzijn
zijnarbeid
arbeidalléén
alléénover
overde
deprovincie
provincieFriesland
Friesland
bepaalt
uitstrekt, zich
bijna uitsluitend
uitsluitend tot het
het zwartbonte
zwartbonte vee.
Dit stamboek
stamboek had
had dus
dusvan
vanden
den
uitstrekt,
zich bijna
vee. Dit
aanvang af een
een goed
goedomschreven
omschrevenfokdoel;
fokdoel;inin
laatst
der
vorigeenen
hetbegin
begindezer
dezereeuw
eeuw
aanvang
hethet
laatst
der
vorige
het
zijn beteekenis
beteekenis dan
dan ook
ook van
van jaar
jaar tot jaar
jaar toe, terwijl
terwijl de laatste
laatste hinderpaal
hinderpaal verdween,
verdween, toen
toen
nam zijn
1898 de
de afdeeling
afdeelingFriesland
Frieslandvan
vanhet
hetNederlandsch
NederlandschRundveestamboek
Rundveestamboekwerd
werdopgeheven.
opgeheven.
in 1898
in andere
andere gedeelten
gedeelten van
vanNederland
Nederlandbakenden
bakenden zich
zichlangzamerhand
langzamerhand hier
hier en
en
Doch ook
ook in
daarjbepactlde
fokgebieden
af
(Groningen
en
het
noordelijk
deel
van
Zuid-Holland
met
het
daar bepaalde fokgebieden
het noordelijk deel van Zuid-Holland met het
zwartblaarde
en Zuid-Holland
Zuid-Holland met
met zwartbont
zwartbont vee,
vee, de
de streken
streken
zwartblaardevee,
vee, een
een gedeelte
gedeelte van
van Noord- en
Ijssel en Maas
Maas met roodbont vee).
vee). Het
HetNederlandsch
NederlandschRundveestamboek
Rundveestamboekverkeerde
verkeerdeechter
echter
langs IJssel
ineen
eenkwijnenden
kwijnendentoestand,
toestand,tot
totinin1906
1906dedereorganisatie
reorganisatietot
totstand
standkwam
kwam
begin dezer
dezer eeuw
eeuwin
bij het begin
en het
het stamboek
stamboek verdeeld werd
werd in drie
drie afdeelingen
afdeelingen n.l.
n.l. voor
voor het
hetZwarbonte
Zwarbonte Friesch-HollandFriesch-Hollandsche (later
(later Hollandsche)
Hollandsche) Veeslag, het
het Roodbonte
Roodbonte Maas-,
Maas-, Rijn-,
Rijn-,IJssel-Veeslag
Ijssel-Veeslagen
enhet
hetZwartZwartblaard
Zwartwitkop Groninger
Groninger Veeslag.
Veeslag.
blaard en Zwartwitkop
Met deze indeeling
indeelingin
indrie
drieveeslagen,
veeslagen,gebaseerd
gebaseerdop
opkleurverschillen
kleurverschillenenendaarnaast
daarnaastvooral
vooral
op de gemiddelden
gemiddelden van
van een
eengroot
grootaantal
aantal lichaamsmaten,
lichaamsmaten, vestigde
vestigde het
hetNederlandsch
NederlandschRundveeRundveestamboek
uit een
een veeteeltkundig
veeteeltkundig oogpunt
oogpunt vasten
vasten grondslag
grondslag en
en thans
thans bebestamboek zijn
zijn arbeid
arbeid op
op een uit
heerscht
de Rundveefokkerij
Rundveefokkerij in
g~heel Nederland
Nederland met
met uitzondering
uitzondering van
van de
deprovincie
provincie
heerscht het de
in geheel
1908een
eenaantal
aantal fokkers
fokkers meenden
meenden
Friesland en een gedeelte
gedeelte van
van de
de provincie
provincieGroningen,
Groningen,waar
waarin
in1908
te moeten
moeten overgaan
overgaan tot stichting
stichting van
van een
eenafzonderlijk
afzonderlijk stamboek
stamboek voor
voor het
het Groninger
Groninger ZwartZwartwij nu in
in Nederland
Nederlandmeer
meeren
enmeer
meer
bi
aard en
blaard
en Zwartwitkop
Zwartwitkop Veeslag.
Veeslag. In de jaren na 1906 hebben wij
gekregen
veeslagen en wel
wel voor
voor wat
watbetreft
betreft
gekregen goed
goed afgebakende
afgebakendefokgebieden
fokgebiedenvoor
voordeze
deze drie
drie veeslagen
gedeelte van
van de
deprovincie
provincieGroningen
Groningen(hoofd(hoofdhet
Zwartbonte Hollandsche
het Zwartbonte
Hollandsche Veeslag
Veeslag in
in een gedeelte
zakelijk
oostelijk deel), de
de provincie
provincie Noordholland,
Noordholland, de
deprovincie
provincieZuidholland
Zuidholland
zakelijk het
het zuidelijk
zuidelijk en
en oostelijk
(vooral
Lek), het
het zuidwestelijk
zuidwestelijk gedeelte van Drente,
Drente, de
de zuidzuid(vooral het
het gedeelte
gedeelte ten
ten zuiden
zuiden van
van de Lek),
oosthoek van Overijssel, het westen van
van Brabant
Brabant en het
het meest
meest zuidelijk
zuidelijk gedeelte
gedeeltevan
vanLimburg.
Limburg.
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Roodbonte Maas-,
Maas-, Rijn-,
Rijn-,IJsselIJssel-Veeslag
Veeslagtreffen
treffenwij
wijhoofdzakelijk
hoofdzakelijkaan
aanlangs
langsIjssel,
IJssel,Rijn
Rijn
Het Roodbonte
Maas tusschen
tusschen Wijhe
Wijhe en
enSittard
Sittardongeveer
ongeveerenenhet
hetZwartblaard
ZwartblaardenenZwartwitkop
ZwartwitkopGroninger
Groninger
en Maas
in het
het noorden
noorden en
en westen
westenvan
van de
de provincie
provincieGroningen
Groningenen
enhet
hetnoorden
noordenvan
van Zuid-Holland
Zuid-Holland
Veeslag in
Veeslag
in hoofdzaak tusschen Leiden en Woerden langs den Ouden Rijn.
inhofdzaktusceLinWordlagseOunRij.
Tot de
de vorming
vorming dezer
dezer fokgebieden nu hebben
hebben mede
mede bijgedragen
bijgedragen de z.g. fok- en
en contr6lecontroleTot
vereenigingen. Er
Er is
is reeds
reeds op
op gewezen,
gewezen, dat
dat de
de moderne
moderne zuiveltechniek
zuiveltechniekaanleiding
aanleidingheeft
heeftgegeven
gegeven
vereenigingen.
de oprichting
oprichting van
van een
eengroot
grootaantal
aantal zuivelfabrieken.
zuivelfabrieken. Deze
Dezefabrieken
fabriekengingen
gingenerermeer
meerenenmeer
meer
tot de
over de
de geleverde
geleverde melk
melkniet
nietalleen
alleennaar
naarde
dekwantiteit,
kwantiteit,maar
maarook
ooknaar
naardedekwaliteit
kwaliteit(gehalte
(gehalte
toe over
te betalen.
betalen. Hiermede
Hiermede werd
werd de
de aandacht
aandacht van
van den
den veehouder
veehouder niet
niet meer
meeruituitaan botervet)
botervet) uit te
aan
gevestigd op
op de
de koeien,
koeien, die
dieeen
eengroote
grootehoeveelheid
hoeveelheidmelk
melkgaven,
gaven,maar
maar werd
werd het
hetvoor
voor
sluitend gevestigd
van het
hetallergrootste
allergrootstebelang,
belang,ook
ook
kwaliteit
der
melk
vanelk
elkzijner
zijnerdieren
dierenafzonderlijk
afzonderlijktete
hem van
dede
kwaliteit
der
melk
van
leeren
kennen.
Dit
gaf
aanleiding
tot
het
ontstaan
van
melkcontrolevereenigingen,
vereenileeren
Dit gaf aanleiding tot het ontstaan van melkcontrólevereenigingen, vereenigingen, waarvan
waarvan de leden kwantiteit
kwantiteit en
en kwaliteit
kwaliteit van
van de
de melk
melk hunner
hunner koeien
koeien op
opgeregelde
geregeldetijden
tijden
gingen,
oftweeweeksche
tweeweeksche perioden)
perioden) door
door een
een z.g.
z.g.melkcontroleur
melkcontroleur laten
laten onderzoeken,
onderzoeken,
vier-, driedrie- of
(in vier-,
zij een
een goed
goedinzicht
inzichtkrijgen
krijgenin
inde
deproductiewaarde
productiewaardevan
vanelk
elkhunner
hunnerkoeien.
koeien.
door welk onderzoek zij
De resultaten
resultaten van
van dit
ditonderzoek
onderzoekhadden
haddennatuurlijk
natuurlijk tot
tot gevolg
gevolgverwijdering
verwijderinguit
uithet
hetbedrijf
bedrijf
De
endeden
dedendaarnaast
daarnaast den
den wensch
wenschnaar
naar voren
voren komen,
komen,
dieren en
en behoud
behoudder
dergoede
goedeen
van de slechte dieren
van de
de goede
goede productiedieren
productiedieren de
de nakomelingen
nakomelingen aan
aan te
te houden
houdenininhet
hetvertrouwen,
vertrouwen,dat
datzijzij
om van
beurt weer
weer over
over goede
goede productiekwaliteiten
productiekwaliteiten zouden
zouden beschikken.
beschikken.Tevens
Tevenswerd
werdhet
hetmeer
meer
op hun beurt
met het
het oog
oog op
op den
den handel
handel in
in fokvee
fokvee (vooral
(vooral in
in jonge
jonge fokstieren),
fokstieren),de
deafkomst
afkomst
en meer van belang, met
der jonge dieren
dieren officieel
officieel vast
vast te
te leggen,
leggen,opdat
opdatlater
latereen
eenbepaalde
bepaaldeuitstekende
uitstekendeafkomst
afkomstkon
kon
der
ontstond de
de dekdek-en
engeboorte-controle,
geboorte-controle,welke
welkecontrole
controleverzorgd
verzorgdwordt
wordt
worden aangetoond. Zoo ontstond
door een vereeniging
vereeniging van
van veefokkers,
veefokkers, de
de z.g.
z.g. fokvereeniging.
fokvereeniging. Beide
Beide vereenigingen,
vereenigingen, tetezamen
zamen
door
controlevereeniging. Deze directe
directe gevolgen
gevolgenvan
vande
deoprichting
oprichting
gebracht, vormen nu 'de
'de fokfok- en contrólevereeniging.
der moderne
moderne zuivelfabrieken
zuivelfabrieken hebben
vroegeren eenvoudigen
eenvoudigen melkveehouder
melkveehouder in vele
vele
der
hebben den vroegeren
gevallen gemaakt tot veehouder en -fokker, den man,
man, die
die door
doorvoortdurende
voortdurendeselectie,
selectie,gebaseerd
gebaseerd
deugdelijk onderzoek
onderzoek en betrouwbare
betrouwbare registratie, de
de gemiddelde
gemiddelde productiewaarde
productiewaarde van
van zijn
zijn
op deugdelijk
Inverschillende
verschillendeprovincies
provincieshebben
hebbendeze
dezefokverfokversteeds hooger
hooger peil
peil tracht
tracht te
te brengen.
brengen. In
vee op steeds
rn van
eenigingen
kern
van
eenigingen zich
zich nu
nu vereenigd
vereenigdin
in bonden
bondenen
en deze
deze bonden
bondenvormen
vormensteeds
steeds meer
meer de ke
het Nederlandsch
Nederlandsch Rundveestamboek.
Rundveestamboek.

Kleinveeteelt gedurende
gedurende de
delaatste
laatste2525jaren.
jaren.
De Kleinveeteelt
verstaat men de fokkerij
varkens, schapen en geiten,
Onder Kleinveeteelt
fokkerij van varkens,
geiten, van
van welke
welke
Kleinveeteelt verstaat
teelten
de varkensfokkerij
varkensfokkerij voor
groote beteekenis
beteekenis is.
is.De
Desterke
sterketoename
toename
teelten vooral de
voor ons
ons land van groote
van
het aantal
aantal varkens
varkens van
van 653478
in 1897
I897 tot
tot I.5I9245
in 1921,
I92I, die
dieonmiddellijk
onmiddellijk verband
verband
van het
1.519245 in
653478 in
houdt met de groote
groote hoeveelheden
hoeveelheden nevenproducten
nevenproducten van
van de
de zuivelbereiding
zuivelbereiding(wei
(weien
enondermelk),
ondermelk),
wijst hierop reeds in
eeuw was het met de NederNederin voldoende mate. Aan het eind der negentiende eeuw
landsche
varkensfokkerij ongeveer
als met
metdedepaardenfokkerij
paardenfokkerij.. Van
Van allerlei
allerlei
landsche varkensfokkerij
ongeveer hetzelfde
hetzelfde gesteld als
rassen
gekruist Yorkshire, Geldersch,
Geldersch,
rassen (Berkshire,
(Berkshire, Poland-China,
Poland-China, Groot- en Midden-Yorkshire, gekruist
Gewoon,
Inlandsch enz.)
enz.) waren
waren in de
de verschillende
verschillende provincies
provincies beeren
beeren gestationeerd.
gestationeerd. Doch
Doch
Gewoon, Inlandsch
daarbij
ras, het
het Groot-Yorkshire,
Groot-Yorkshire, de
deoverhand
overhand(evenals
(evenalsbij
bijdedepaardenfokkerij
paardenfokkerijdede
daarbij had
had één
één ras,
Oldenburger).
ruime mate
mate in
in Nederland
Nederlandgefokt
gefoktwordt,
wordt,
Oldenburger) .Van
Vandit
dit ras,
ras, dat
dat tegenwoordig
tegenwoordig in
in zoo ruime
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toen reeds
reedsop
opvele
veleplaatsen
plaatsenbeeren
beerenaan.
aan.Van
Vanhet
hetVerede
Veredeld
DuitschLandvarken
Landvarkenvinden
vinden
trof men toen
ld Duitsch
tijd nog
nog slechts
slechts sporen,
sporen, terwijl
terwijl het
het tegenwoordig
tegenwoordig met
met het
hetGroot-Yorkshire
Groot-Yorkshire om
om den
den
wij in dien tijd
wij
voorrang strijdt.
Inderdaad zijn deze
deze beide
beiderassen,
rassen,waarvoor
waarvoor momenteel
momenteel ininverschillende
verschillende
voorrang
strijdt. Inderdaad
provincies stamboeken
stamboeken gevestigd zijn,
zijn, thans
thans nog
nog vrijwel
vrijwel alléén
all éénvertegenwoordigd
vertegenwoordigd en
enhebben
hebben
de varkensfokkerij
varkensfokkerij heeft
in de
de laatste
laatste 25
25 jaren
jaren
zij de andere
andere rassen
rassen verdrongen. Ook
Ook de
zij
heeft zich dus in
gefundeerd.
de schapenho
schapenhouderij
hierin zien
zienwij
wij een
eensterken
sterkenachteruitgang.
achteruitgang. Van
Van 729091
729091
Wat de
uderij betreft, hierin
1921. Wel vloeit dit
stuks in 1897
1897 daalde
daalde het
hetaantal
aantal tot
totongeveer
ongeveerde
dehelft,
helft,352832
352832stuks,
stuks,in
in 1921.
dit voor
uitden
denenormen
enormenteruggang
teruggangvan
vanhet
hetaantal
aantalheideschapen
heideschapen van
van230979
230979op
op
een groot
groot deel
deel voort
voort uit
64861welke vermindering
vermindering in
in sterke
sterke mate
mate tetewijten
wijtenisisaan
aandede
beperkingvan
vande
dehoeveelheid
hoeveelheid
64861— welke
beperking
woeste gronden—,
gronden-, doch
doch naast
naast dit
ditmeer
meerenenmeer
meerverdwijnen
verdwijnenvan
vandedeheideschapen
heideschapenisisook
ookhet
het
woeste
aantal
polderschapen zeer verminderd.
verminderd. Toch
Toch blijft
blijfthet
hetpolderschaap
polderschaap vooral
vooral voor
voor NoordNoordaantal z.g. polderschapen
en Zuid-Holland
Zuid-Holland van
van groote
grootebeteekenis
beteekeniseneninindedelaatste
laatstejaren
jarenziet
zietmen
menook
ookde
deveehouders
veehouders in
in
en Groningen
Groningenzich
zichweer
weer
meer
aan
deze
teelt
wijden.
Wat
schapenfokkerijbetreft,
betreft,
Friesland en
meer
aan
deze
teelt
wijden.
Wat
dedeschapenfokkerij
hiermede
omstreeks 1900, met uitzondering van Texel,
Texel, vrij
vrij treurig
treurig gesteld.
gesteld. Wel
Wel was
was
hiermede was het omstreeks
oude Texelsche
Texelsche schaap
schaap in
in de
detweede
tweedehelft
helftvan
vandede19e
1geeeuw,
eeuw,met
metbehulp
behulpvan
vanEngelsche
Engelsche
het oude
(Leicesteren
uitstekend vleeschvleesch- en
enwolschaap,
wolschaap,
rassen (Leicester
en Lincoln), verbeterd en geworden tot een uitstekend
maar
weinig aan
aan de
In het
het begin
begindezer
dezer eeuw
eeuwbegon
begonmen
men
maar buiten
buiten dit
dit eiland
eiland deed
deed men
men weinig
de teelt. In
er wat
wat meer
meer aandacht
aandacht aan
aan te
te schenken
schenken en
en beproefde
beproefde men,
men,door
doorkruising
kruisingmet
metverschillende
verschillende
Engelsche rassen
rassen en zelfs
zelfs door
door middel
middel van
vande
dezuivere
zuivereteelt
teeltdezer
dezerrassen,
rassen,verbetering
verbeteringaan
aantete
Engelsche
brengen.
Tot
heden
toe
vrijwel
zonder
resultaat.
Inmiddels
heeft
men
de
fokkerij
van
het
brengen.
heden toe vrijwel zonder resultaat. Inmiddels heeft men de fokkerij van het
Texelscheschaap
schaapininNoord-Holland
Noord-Hollandsinds
sinds1908
1908met
metenergie
energieter
terhand
handgenomen
genomenen
enin
in
nieuw Texelsche
de laatste
laatste jaren
jaren zien wij
wij dit
dit voortreffelijke
voortreffelijke dier
dier meer
meer en
enmeer
meerterrein
terreinveroveren
veroverenen
enworden
worden
met
zuivere teelt
van dit
dit ras
ras thans
thans proeven
proeven genomen,
genomen, voo
voornamelijk
Friesland,
met de
de zuivere
teelt van
rn amelijk in Friesland,
Groningen,
Limburg,
Noord-Brabant
en
Gelderland.
Groningen, Limburg, Noord-Brabant
Gelderland.
de geitenfokkerij.
geitenfokkerij. Hieromtrent kunnen weinig gunstige
gunstige mededeelingen
mededeelingenworden
worden
Tenslotte de
1921)en
en
verstrekt. Wel
aantal geiten sterk gestegen (van 175007
175007 in 1897
1897 tot
tot 272298
272298 in
in1921)
verstrekt.
Wel is het aantal
werd tijdens
tijdens den
den wereldoorlog
wereldoorlog een nog
nog grooter
grooter aantal
aantal bereikt,
bereikt, wel
wel verkeert
verkeert dus
dus de
degeitengeitenwerd
houderij
tijdperk van grooten
grooten bloei,
bloei, maar
maar met
met de
de kwaliteit
kwaliteit der
dergeiten
geitenindividueel
individueelenen
houderij in
in een tijdperk
Indedeeerste
eerstehelft
helft
geit is
is het
het in
inhet
hetalgemeen
algemeennog
nogtreurig
treuriggesteld.
gesteld.In
met de rationeele teelt van de geit
van
deze 25-jarige
25-jarige periode
periode heeft
heeft men
men getracht
getracht verbetering
verbetering aan
aan te brengen
brengen door
door de
de NederNedervan deze
geiten te
te kruisen
kruisen met
met de
dez.g.
z.g.Saanengeiten,
Saanengeiten,een
eenoorspronkelijk
oorspronkelijkuit
uitZwitserland
Zwitserlandafkomafkomlandsche geiten
Er werd
werd voor
voor de
de kruising
kruising met
met en
en zelfs
zelfsvoor
voor
stig ras,
ras, dat
dat dáár uitstekende eigenschappen bezit. Er
de zuivere teelt
teelt in
in dit
ditras
ras zeer
zeer veel
veel propaganda
propaganda gemaakt;
gemaakt; vooral in Limburg en
en Noord-Holland.
Noord-Holland.
Meer en meer
meer bleek
bleek echter,
echter, dat
dat de
deresultaten
resultaten niet
nietbeantwoordden
beantwoordden aan
aan de
de hoog
hooggespannen
gespannen
Meer
in vele
velegevallen
gevallentot
toteen
eentotale
totalemislukking
mislukking
verwachtingen, ja
ja daar
daar zelfs
bleven en
en in
verwachtingen,
zelfs ver beneden bleven
In één
één enkel
enkel opzicht
opzichtheeft
heeftdit
ditSaanen-drama
Saanen-dramagunstige
gunstigegevolgen
gevolgengehad,
gehad,hierin
bestaande,
voerden. In
hierin bestaande,
dat overal
overal in den
den lande
lande geitenfokvereenigingen
geitenfokvereenigingen —
- in
in de
delaatste
laatstejaren
jarenininprovinciale
provincialebonden
bonden
vereenigd -werden
werden
opgericht.
Door
deze
organisatievan
vangeitenfokkers
geitenfokkerszal
zalhet
hetwellicht
wellicht
vereenigd
opgericht.
Door
deze
organisatie
mogelijk zijn
in de
de laatste
laatste jaren
jaren ingeslagen
ingeslagen nieuwe
nieuwe wegen
wegen tot
totgoede
goederesultaten
resultatentete
mogelijk
zijn langs
langs de
de in
komen. In West-Brabant
West-Brabant en
Zeeland het eerst en daarna
daarna in
Noord-Holland is
is men
men
komen.
en Zeeland
in Zuid- en Noord-Holland
n.l. begonnen
begonnen de
de Nederlandsche
Nederlandsche geit
geit in
in eigen
eigenteelt,
teelt,dus
duszonder
zonderkruising
kruisingmet
metandere
andererassen,
rassen,
te verbeteren
verbeteren en
zalzal
ditdit
pogen
- mits
mitsmet
metvaste
vastehand
handdoordooren bedriegen
bedriegenalle
alleteekenen
teekenenniet,
niet,dan
dan
pogen
820

gevoerd - ook
ook slagen;
slagen; iets
ietswat
watwij
wijvan
vanharte
harte hopen
hopen voor
voor dit,
dit, voor
voormenschen
menschenmet
metbescheiden
bescheiden
gevoerd
middelen, zoo
zoo buitengewoon
buitengewoon nuttige
nuttige dier.
dier.
middelen,
Uit alles
alles wat
watwij
wijhebben
hebbenkunnen
kunnenmededeelen
mededee1enomtrent
omtrentdedeNederlandsche
Nederlandscheveeteelt
veeteeltgegeUit
durende het tijdperk
tijdperk 1898-1923
- en
enwij
wijwijzen
wijzenerernogmaals
nogmaals op,
op,dat
datwij
wijons
onstot
totdedemeest
meest
durende
1898-1923 —
dittijdvak
tijdvak
belangrijke punten
punten hebben
hebben moeten
moetenbepalen
bepalen --- blijkt
blijktwel,
wel,van
vanhoe
hoegroote
grootebeteekenis
beteekenisdit
belangrijke
gehee1evaderlandsche
vaderlandscheveefokkerij
veefokkerij gedurende
gedurendedie
diejaren
jarenheeft
heeftgefundeerd
gefundeerd
is geweest,
geweest,hoe
hoezich
zichde
degeheele
is
aa rdevolle landbouwhuishoe de
de basis
basis isis gelegd
gelegdvoor
voor de
de rationeele
rationee1e teelt
teelt van
van deze
deze meest
meestwwaardevolle
landbouw huisen hoe
dieren, die voor
voor de
detoekomst
toekomstop
opnog
nogmeerdere
meerderebelangrijke
belangrijke resultaten
resultaten mag
mag doen
doen hopen.
hopen.
dieren,
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kleine brokstukjes
brokstukjes geschiedenis,
geschiedenis, die
dieop
ophet
hetgebruik
gebruikvan
van honing,
honing, was,
was, en
en honinghoningit kleine
wij afleiden,
afleiden, dat
datbij
bijden
denaanvang
aanvangvan
van de
de geschiedenis
geschiedenisonzes
onzes
dranken wijzen,
wijzen, kunnen
kunnen wij
dranken
honingbij aanwezig
aanwezig en bekend
bekend moet
moet zijn
zijngeweest.
geweest.
Vaderlands, de
Vaderlands,
de honingbij
honing en
en was
was afkomstig
afkomstig waren
waren van
van bijenvolken,
bijenvolken, die
die in
in de
de holle
holleboomen
boomen
Of de producten honing
der toenmalige
toenmalige uitgestrekte
uitgestrekte bosschen
bosschen leefden,
leefden, of
ofvan
vaneene
eeneprimitieve
primitieveteelt,
teelt,weten
wetenwij
wijniet.
niet.
der
de verbreiding
verbreiding van
van het
hetChristendom
Christendom
de aanwezigheid
aanwzzigheid der
der Romeinen,
Romeinen, en
en door
door de
Door de
wordt het
het aantal
aantal geschiedkundige
gzschiedkundige feiten
betreffende de
bijen en
en hare
hare teelt
teeltgrooter;
grooter;maar
maar
wordt
feiten betreffende
de bijen
wanneer van
van eene
eene teelt
teelt dezer
dezer insecten
insecten gesproken
gesproken kan
niet met
met zekerheid
zekerheid te
te
wanneer
kan worden,
worden,isis niet
bepalen.
het vee
vee gerekend, en tusschen 1300
1300 en
en 1500
1500wijzen
wijzen
Omstreeks 1300 worden ze reeds tot het
feiten uit
uitde
degeschiedenis
geschiedeniserop,
erop,dat
datdedebijenteelt
bijenteelt
een
aanzienlijkenomvang
omvangmoet
moethebben
he b1::en
de feiten
een
aanzienlijken
gehad. Dit
Ditvalt
valtafaf
leiden
wettelijke
bepalingenuituit
dien
plaatsenvzv;n
gehad.
te te
leiden
uituit
de de
wettelijke
bepalingen
dien
tijdtijd
opop
hethet
plaatsen
n
bijen, en het
het eigendomsrecht
eigendomsrecht der
der zwermen.
zwermen.
de uitbreiding
uitbreiding van
van het
hetChristendom
Christendom werd
werdde
debehoefte
behoefte - vooral
vooral aan was
was Met de
Met
begHrd
grooter; de
de nog
nogteteraadplegen
raadplegen archiefstukken
archiefstukken geven
geven den
denindruk,
indruk,dat
datbijenwas
bijenwas meer
meerbegeerd
grooter;
dan honing,
honing, althans
althans over
overhoning
honingvindt
vindtmen
menminder
minderopgeteekend.
opgeteekend.Waarschijnlijk
Waarschijnlijk moet
moet
werd dan
dit • toegeschreven
worden
aan
de
verhouding
van
honing
en
was,
die
de
bijen
leveren.
Er
toegeschreven worden aan de verhouding van honing en was, die de bijen leveren. Er
komt bij
bij de oogsting
oogsting meestal
meestal het
het tienvoudige
tienvoudige aan
aan honing
honingdan
danaan
aanwas.
was.
komt
de bijenteelt
bijenteelt oudtijds
oudtijds in
inhoofdzaak
hoofdzaak om de
de opbrengst
opbrengst van
vanhoning
honingen
enwas
was beoefend
Dat de
werd, staat vast, en dit
ditis
begrijpelijk, wijl in die
die tijden
tijden de
de honing
honinghet
hetvoornaamste
voornaamste verzoetingsverzoetingsis begrijpelijk,
middel was en de
de grondstof
grondstof leverde
leverde voor
voor de
de bereiding
bereiding van
van azijn,
azijn, bier,
bier, en
enmeede.
meede.
Was diende
als grondstof
grondstof voor
bereiding van
van kaarsen,
kaarsen, zalven,
zalven, pleisters
pleisters en
verWas
diende als
voor de bereiding
en vermengd
zegelen van
van brieven
brieven en
enoorkonden.
oorkonden.
mengd met
met hars
hars tot
tot het zegelen
Bij
bekend worden
petroleum, die
die de
de aardwassen
aardwassen met zich
zich bracht,
bracht, ververBij het bekend
worden van
van de petroleum,
minderde
het
gebruik
van
was
dermate,
dat
de
bijenteelt
er
zeer
door
leed.
minderde
gebruik van was dermate, dat de bijenteelt er zeer door leed.
goedkoopereenenregelmatiger
regelmatigerverkrijgbare
verkrijgbare
Ook
honing kreeg
kreeg mededinging
mededinginginindedegoedkoopere
Ook de honing
suiker.
In
welken tijd,
tijd, en
en in
inwelken
welkenomvang
omvangdeze
dezenieuwe
nieuweproducten
productenden
denachteruitgang
achteruitgangder
der
In welken
bijenteelt
bewerkten is tot nog
nog toe
toe niet
nietuitgevorscht
uitgevorschtkunnen
kunnenworden.
worden.
bijenteelt bewerkten
debijenteelt
bijenteeltuit
uithaar
haarverval
vervalop
opteteheffen,
heffen,dat
datdeze
dezeomstreeks
omstreeks
Wel blijkt uit pogingen,
pogingen, om
omde
1800
te beteekenen
beteekenen had.
had.
i 800 niet veel te
1806eene
eeneprijsvraag
prijsvraag uit,
uit, die
die
Dz
Hollandsche Maatschappij
Maatschappij van
De Hollandsche
van Landbouw
Landbouw schreef in i8o6
luidde: „welke
"welke zijn de
de middelen,
middelen, om
om de
de zoo
zoonuttige
nuttigebijenteelt
bijenteeltininons
onsvaderland
vaderlandmeer
meeren
enmeer
meer
te doen aanwassen,
welke wijze
kan men
hindernissen, die derzelver
derzelver bloei
den weg
weg
op welke
wijze kan
men de hindernissen,
bloei in den
aa nwassen, op
staan,
ruimen, of
of te
te boven
boven komen?"
komen?"
staan, uit
uit den weg ruimen,
Er
zochten in
in ververEr kwamen
kwamendrie
drieantwoorden
antwoordenin,in,die
diegeen
geenuitkomst
uitkomstbrachten
brachtenen
en heil
heil zochten
betering
techniek.
betering van
van de techniek.
822
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Omstreeks 186o
1860 leefde deze
deze teelt
teelt iets
ietsop,
op,waarschijnlijk
waarschijnlijk onder
onder den
den invloed
invloed van
vanhet
het
Omstreeks
buitenland, waar
waar de
detechniek
technie.k
techniekvorderingen
vorderingenhad
had
gemaakt,enenook
ookdoordat
doordateen
eenonzer
onzerlandgelandgebuitenland,
gemaakt,
nooten, J.J.DIRKS
DIRKS een goed
goed handboekje
handboekje voor
voor dien
dientijd
tijdschreef.
schreef.
nooten,
bijenteeltmeer
meeraandacht
treftininlandNadien
Nadien keurde
keurde men
men de
debijenteelt
aandacht waardig,
waardig, men
men treft
land-en
en
tuinbouwbladen artikelen
artikelen aan,
aan, er worden lezingen gegeven,
gegeven, en
en de
de belangen
belangendezer
dezerteelt
teeltworden
worden
tuinbouwbladen
bij de
de Regeering
Regeering bepleit.
bepleit.
bij
In
1896
schrijft
de heer
heerF.F.AUG.
AUG. KELTING
KELTING te
te Santpoort
Santpoort eene
eene handleiding
handleiding voor
voor bijenbijenIn 1886 schrijft de
teelt, met
Inspecteur van
van den
Landbouw, F.
met een
eenvoorwoord
voorwoord van
van den
den Inspecteur
denLandbouw,
F.B.B.LoHNIs.
LÖHNIS.
teelt,
uitr
Het Nederlandsche
Nederlandsche Landbouw
Landbouw Comité
Comité schreef
schreef op
op 29
29 Oct.
Oct. 1897
1897 eene
eene vergadering
vergadering uit,
uit.
Het
waarmede de
de eerste
eerstestap
stapvoor
voordede
herlevingvan
vandede
Nederlandschebijenteelt
bijenteeltwordt
wordtgezet,
gezet.
gezet,
waarmede
herleving
Nederlandsche
die samenvalt
samenvalt met
met het
heteinde
landbouw-crisisder
bijenteeltheeft
heeft
eindevan
vandede
der
tachtigerjaren.
jaren.De
Debijenteelt
die
landbouw-crisis
tachtiger
aandacht op
zich weten
wetentetevestigen
vestigenenen
de aandacht
op zich
Nederlandsch
Landbouwcomité heeft
heefthet
het
de
hethet
Nederlandsch
Landbouwcomité
genomen tot
tot het
hetoprichten
oprichten der
derVereeniging.
Vereeniging.
initiatief genomen
klein getal
vormen de
de Vereeniging
totbevordering
bevorderingder
derbijenteelt.
bijenteelt.
getal bijenhouders
bijenhouders vormen
Vereenigingtot
Een klein
wachten.
Haar staat een dankbaar
dankbaar werk te
te wachten.
de
d~ eerste
eersteplaats
plaatswas
wasen
enisisnog
nogde
deafzet
afzetder
der
In de
producten van
de bijenteelt
bijenteelt verre
verre van
van gunstig.
gunstig. De
De
producten
van de
honingprijzen werden, na
na het
heteindigen
eindigenvan
vanden
denoogst,
oogst,
honingprijzen
door koekbakkers
koekbakkers bepaald,
zij
gaven wat
wat zij
door
bepaald,en
en deze
deze gaven
de gewonnen
goeddachten, naar
naar gelang
gelang van
van de
gewonnen hoeveelhoeveelgoeddachten,
h!den der
der streek.
streek.
heden
streken des
lands werden
het
sommige streken
deslands
werden in
in het
In sommige
voorjaar en
reeds kleeren
kleeren en
en andere
andere
voorjaar
enininden
den zomer
zomer reeds
b.!noodigdheden
gekocht, op
op crediet,
crediet,om
omin
b~noodigdheden gekocht,
inden
denherfst
herfst
benoodigdheden
te worden
worden betaald
betaald met honing, die
moestworden
worden
die nog
nog moest
gewonnen.
Foto WILLY
De ruwe
ruwewas
waswerd
doorrondtrekkende
Foto
WILLY MULLENSMl:LLE~8.
MI:LLESS .
D.!
werddoor
rondtrekkendekoopkoopDz
Bijenzwerm.
lieden opgekocht en de daarvoor
daarvoor betaalde
prijzen
beBijenzwerm.
betaalde prijzen bedroegen
geen derde
derde der
der waarde.
waarde.
droegen soms
soms nog geen
omstreeks 1898
noemenswaardige vorderingen
vorderingen
De techniek
techniek der
der bijenteelt
bijenteelt had
had omstreeks
1898 nog
nog geen
geen noemenswaardige
gemaakt,
mate, als
als in de
de naburige
naburige landen, b.v.
b.v. in
in Duitschland.
Duitschland.
gemaakt, althans
althansniet
niet in
in die
die mate,
Het doel der
der in
in 1888
1898opgerichte
opgerichteVereeniging
Vereenigingwas,
was,volgens
volgenshare
harestatuten,
statuten,inindedeallereerste
allereerste
plaats
onderwijs in
de bijenteelt
bijenteelt te
te bevorderen,
bevorderen, alsmede
alsmede de
de afzet
afzetder
derproducten.
producten.
plaats het
het onderwijs
in de
Voor
was er
er aan
aan het
hetonderwijs
onderwijsop
ophet
hetgebied
gebiedvan
vanbijenteelt
bijenteeltweinig
weiniggedaan.
gedaan.Enkele
Enkele
Voor 1898 was
lezingen,
eenige landbouwbladen
landbouwbladen gaven
gaven artikelen
artikelen over
over deze
deze teelt.
teelt.
lezingen, en eenige
In
1900 werd
werd het
het eerste
eerste examen
examen voor
voor leerkrachten
leerkrachten in bijenteelt
bijenteelt afgenomen.
afgenomen. Van
Van de
de
In 1900
33 opgekomen
nadien werd
werd het
hetexamen
examenafgenomen,
afgenomen, wanneer
wanneer zich
zich
opgekomen candidaten
candidaten slaagden
slaagden 2,
2, nadien
daarvoor
geval was.
was.
daarvoor candidaten
candidatenaanmeldden,
aanmeldden,wat
wat niet
niet steeds
steeds het geval
Tusschen
tijd meldden
meldden
Tusschen 11900
goo en
en 1917, werd
werd het
het examen
examen nog
nog 18 maal
maal afgenomen.
afgenomen. In dien tijd
waarvansommigen
3 maalaan
onderwierpen.
zich
46 personen
personen aan,
aan,waarvan
sommigenzich
zich2 2ofof
aandit
ditexamen
examenonderwierpen.
zich 46
3 maal
Het
totaal aantal
aantal geslaagden
geslaagden bedroeg
bedroeg 22.
Het totaal
De
oorzaak
van
dit
gering
aantal geslaagden
dat de
de candidaten
candidaten niet
niet in
in
D.! oorzaak van dit gering aantal
geslaagdenlag
lag in
in het
het feit, dat
de
bij hunne
hunne studie
studie tetekrijgen.
krijgen.In
In1918
1918werd
werdeen
eenaanvang
aanvanggemaakt,
gemaakt,
de gelegenheid waren leiding bij

8 23
82
3

om 'van Rijkswege de opleiding der leerkrachten te doen plaats hebben, en wel met zeer gunstig
gevolg.
opgekomen in 1918, 16 candidaten; geslaagd 12.
10 19 19,
12
12.
"
"
"
10 1920, 12
10.
"
"
"
10 1921, 16
13·
"
"
"
Hiermede steeg het aantal gediplomeerden tot Gg, waarvan 47 van de opleidingscursussen.
Tot deze cursussen worden alleen onderwijzers in het bezit van land- en of tuinbouwacte toegelaten, waardoor een betere grondslag wordt verkregen voor plant-, dier-,
natuur- en scheikunde, alsmede meer tijd beschikbaar komt voor de theorethische en praktische vakken van de bijenteelt.
Door deze leerkrachten ontstond de gelegenheid voor het geven van cursussen aan ijmkers.
TusschenIl898 en 1916 was het aantal cursussen in bijenteelt zeer gering. Met het
aantal gediplomeerden nam de ontwikkeling toe.
Dergelijke cursussen worden mogelijk gemaakt door een Rijks subsidie, waaruit de
lesgelden, leermiddelen, en de verplaatsingskosten van den onderwijzer worden vergoed.
In 1916/17 werden deze cursussen gegeven te St. Anthonis, Assen, Dedemsvaart, Hengelo
(0.) en Sittard; in 1917/18 te Apeldoorn, Diepenveen, Geldermalsen, Haaksbergen, Haarlem
en Tiel; in 1918/19 te Amsterdam, Borculo, Breda, Enschede, Etten, den Haag, Haarlem,
Herculo, Leiden, Lunteren, Nijmegen, Etten, St. Oedenrode, Oldenzaal, Oss, Putten,
Renkum, Ruurlo, Sloten, Assen, Wageningen en Zutphen; in 1919/20 te Alkmaar, Bavel,
Bussum, Ddden, Deurne, Geulle, Hengelo (0.), Hilversum, Lent, Meijel, Roggel, Sittard,
Smilde, Veenendaal, Woudenberg en Zundert; in 1920/21 te Alkmaar, Amsterdam, Boekelo,
Nieuw-leuzen, D~venter, Echt, Enschede, Eelde, de Lutte, Middelburg, Oostburg, Vucht,
Weert, Hattemerbroek, Zeist; in 1921/22 te Almen, Dedemsvaart, Drunen, Elspeet, Esbeek,
Gronsveld, Hattemerbroek, Heino, Horst, Kampen, Puifiuik, Renkum, Rolde, Rijssen en
Weert; in 1922/23, te Amersfoort, Amsterdam, Helden (L.), Helmond, Hilvarenbeek, Lent,
Leeuwen, Meijel, Oirschot, Teteringen, Tiel, Veghel, Vught, Kampen en Hardenberg.
Verder worden door de Rijksbijenteeltconsulenten lezingen gegeven gedurende de
wintermaanden en des zomers praktische lessen of excursies gemaakt. Het groot aantal
aanvragen om dezen vorm van onderwijs heeft er toe geleid, om ook voor de gediplomeerde
onderwijzers lezingen te laten houden, wat uitstekend werkt, wijl deze met de plaatselijke
omstandigheden meestentijds zeer goed op de hoogte zijn.
Het onderwijs in de bijenteelt wordt verder gesteund en uitgebreid door het Maandschrift voor bijenteelt, de Praktische IJmker, de Bijenteelt en St. Ambrosius. Verder vindt
men de laatste jaren in de meeste land- en tuinbouwbladen artikelen aan deze teelt gewijd.
In 1918 werd de Leeraar voor Bijenteelt tot Rijksbijenteeltconsulent benoemd, en in
1921 werd een tweede titularis aangesteld.
Het bijenteeltonderwijs wordt thans in goede banen geleid en de praktijk profiteert
van de gelegenheid, door zich op allerlei wijze te doen voorlichten en helpen.
Dit alles heeft niet alleen geleid tot herleving dezer teelt, maar vooral is aan het licht
getreden het groote nut der bijenteelt voor land- en tuinbouw en ooftteelt.
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de b:langrijke
bûangrijke proeven
van Prof.
Prof. A.
M. SPRENGER
SPRENGER in de
de jaren
jaren 1907-1912
D"or de
b.dangrijke
proevenvan
A. M.
I907-I9I2 In
in
Door
in die
die streken
strekenheerschende
heerschendeonvruchtbaarheid
onvruchtbaarheid der
derkersenboomgaarden,
kersenboomgaarden,
Limburg, omtrent de in
kwam het nut
nut der
der bijen
bijen voor
voor de
de fruitteelt
fruitteeltsterk
sterk aan
aan het
hetlicht.
licht.
kwam
dien tijd
tijdisisdoor
doorverschillende
verschillendepersonen
personendeze
deze
aangelegenheidnader
naderonderzocht.
onderzocht.
Na dien
aangelegenheid
de meeste
meestegevallen
gevallenwaren
waren de
deuitkomsten
uitkomstenvan
vandien
dienaard,
aard,dat
datgebleken
geblekenis,is,dat
datdedeverhouding
verhouding
In de
massacultures
vanverschillende
verschillendegewassen,
gewassen,waarbij
waarbijhet
demassa
culturesvan
hetoverdragen
overdragen van
van stuifmeel
stuifmeel
tusschen de
vruchtvormingnoodig
noodigwas,
was,en
enhet
hetgeringer
geringer aantal
aantalbestuivende
bestuivendeinsecten,
insecten,
de zaadzaad-ofofvruchtvorming
voor de
te groot
groot is
is geworden,
geworden,waardoor
waardooronvruchtbaarheid
moest optreden.
onvruchtbaarheid moest
optreden.
Wegens den
den geleidelijken
geleidelijken achteruitgang
achteruitgang der
der bijenhouderij
bijenhouderij op
op de
dezandgronden,
zandgronden, waar
waar
Wegens
inde
delente
lentegroote
grootereizen
reizenmaakte
maaktenaar
naarkoolzaadvelden,
koolzaadvelden,ooftstreken
ooftstreken
de volken
volken in
men vroeger met de
was het
onbewust, voor
voor eene
zaad- en
vruchtboekweitvelden en
dan tegelijk,
tegelijk, al
het onbewust,
eene goede
goede zaadenvruchtof boekweitvelden
en dan
al was
verminderddoor
teelt.
vorming zorgde,
zorgde, isisdit
ditreizen
reizenzeer
zeerverminderd
doorhet
hetminder
minderloonend
loonendworden
wordendezer
dezerteelt.
vorming
plaatsen des
Hierdoor ontstond
ontstond op verschillende
verschillende plaatsen
des lands
lands eene
eene mindere
mindere opbrengst
opbrengstvan
van
Hierdoor
zaad en vruchten, waarvan
waarvan niet
de oorzaak
oorzaak direct was
was na
na tete speuren.
speuren.
zaad
niet steeds
steeds de
Door bovengenoemde
onderzoekingen der
bovengenoemde onderzoekingen
der
Door
nutder
derbijen
bijenals
als bestuivend
bestuivend
jaren isishet
hetgroote
grootenut
laatste jaren
gevolg, dat
insect aan
getreden, met
met gevolg,
dat de
de
insect
aan het
het licht
licht getreden,
ooftbouw eerst
moeite deed,
deed, om
omhet
hetreizen
reizenmet
met
ooftbouw
eerst veel
veel moeite
aan te
te moedigen
geldelijkevergoevergoebijen weder aan
moedigen door
doorgeldelijke
bijen
te geven,
geven,ininplaats
plaatsvan
vanstaangeld
staangeldteteheffen,
heffen,
dingen te
dingen
geschiedde.Thans
Thansgaan
gaandeze
deze streken
streken
zooals dat vroeger geschiedde.
over
tot het
hetzelf
zelfbeoefenen
beoefenenvan
vandedebijenteelt,
bijenteelt,waarwaarover tot
ooftbouw minder
door de ooftbouw
minderafhankelijk
afhankelijk wordt
wordt van
van de
de
door
imkerij op
het zand.
zand.
imkerij
op het
D~ze bijenhouderij
Deze
bijenhouderij wordt
wordt uitsluitend
uitsluitendgedreven
gedreven
WILLYMULLENS.
M1:LLENS.
Mt:LLEN8.
Foto WILLY
het nut
nutvoor
voor
bestuiving
gewassen, en
en niet
niet
om het
de de
bestuiving
derder
gewassen,
Bijenr:ark.
Bijenrark.
om de
deopbrengst
opbrengst van
van honing
honing of was.
was. Het
Het indirecte
indirecte
om
nut der
der bijenteelt
bijenteelt weegt
weegt aldus
aldusvoor
voorverschillende
verschillende
nut
streken
lands zwaarder
zwaarder dan
dan het
het directe.
directe.
streken des
des lands
Met dit
verschijnsel gaat
gaat gepaard
gepaard het
het zich
zich geleidelijk
verleggen van
bijenteeltnaar
dit verschijnsel
geleidelijk verleggen
van de
debijenteelt
naar
andere
bijenteelt zich
zich in
inde
dekleistreken
kleistreken uit.
uit.
andere streken.
streken. Thans
Thans breidt de bijenteelt
bijenteeltna
na1888
De achteruitgang
achteruitgang der
derbijenteelt
I8g8moet
moethoofdzakelijk
hoofdzakelijktoegeschreven
toegeschreven worden
worden
dereenmaal
eenmaalgewonnen
gewonnenproducten,
producten,voornamelijk
voornamelijkvan
vanhoning.
honing.
aan
slechten afzet
afzetder
aan den slechten
indeze
dezedringende
dringendeaangelegenheid
aangelegenheidvele
velewegen
wegenbewandeld,
bewandeld,maar
maartot
totdusverre
dusverre
Men heeft
heeft in
met weinig
weinig resultaat.
resultaat.
techniek,zullen
zulleninin
staatzijn.
zijn
zijn.
Geen onderwijs in de
de bijenteelt,
bijenteelt,noch
nochverbeteringen
verbeteringeninindedetechniek,
staat
deze
op te
te heffen,
heffen,wanneer
wanneer de
deafzet
afzetder
derproducten
productenniet
nietwordt
wordtverbeterd.
verbeterd.
deze teelt op
Alle
pogingen in
deze richting
richting gedaan,
gedaan, hebben
hebben steeds
steeds het
hetkenmerk
kenmerk gedragen
gedragen van
van
Alle pogingen
in deze
zuinigheid.
De eerste
eerste poging
poginginindeze
richtingwas
waseene
eenebrochure,
brochure,uitgeven
uitgevenover
overhet
hetgebruik
gebruikvan
van
dezerichting
honingcommissie
honing, en
en daarna
daarna nog eens
eens eene
eene vertaalde
vertaalde Duitsche
Duitschebrochure.
brochure.Er
Erwerd
werdeene
eene honingcommissie
ingesteld, die
die nimmer
nimmer uitkomst
uitkomst heeft
heeftgebracht
gebracht en
enna
naeen
eenpaar
paar jaren
jaren verdween. Toch
Tochbeproefde
beproefde
men
het
nogmaals
met
de
van
eene
handelskamer,
die
met
mooie
statuten,
waarin
oprichting
men
nogmaals
oprichting van eene handelskamer, die met mooie statuten, waarin
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goede
eenige jaren
jaren van
van kwijnend
kwijnend bestaan,
bestaan, zonder
zonder te
te zijn
zijn ontbonden
ontbonden
goede voornemens
voornemens stonden, na eenige
en de afrekening
aan te
te bieden,
en
afrekening aan
bieden, ophield
ophield te
te bestaan.
bestaan.
toenemend gebrek
gebrek aan
aan honing
honing gedurende
gedurende den
den oorlog,
oorlog, waardoor
waardoor uit
uit den
denaard
aard
Bij
Bij het toenemend
der
prijzen stegen,
stegen, werden
werdengeregeld
geregeldpartijen
partijenhoning
honingvan
vandezelfde
dezelfdekwaliteit
kwaliteitverkocht
verkocht
der zaak
zaak de prijzen
voor zeer uiteenloopende
voor
uiteenloopende prijzen.
prijzen.
De oorzaak
oorzaak was
geldende prijzen
prijzen voor
voor het
het product.
product. Door
Doornu
nu
was het
het onbekend
onbekend zijn
zijn met de geldende
eenige malen per week de geboden
geboden of
ofgemaakte
gemaakte prijzen
prijzen mede
mede tetedeelen
deelenaan
aaneen
eencentraal
centraalpunt,
punt,
werden
deze op
op regelmatige
regelmatige tijden
tijden aan
aande
debijenhouders
bijenhouders bekend
bekend gemaakt.
gemaakt. Zeer
Zeer spoedig
spoedig
werden deze
werd
prijs geheim
geheim te
te houden
houden en
en de
deoude
oudetoestand
toestand
werd gekocht
gekocht onder
onder verplichting
verplichting van
van den
den prijs
keerde terug.
keerde
Tijdens
de oorlogsjaren
oorlogsjaren werd
werdeene
eenenieuwe
nieuwepoging
pogingaangewend,
aangewend,om
omden
denafzet
afzetvan
vande
de
Tijdens de
producten
vaste banen
banenteteleiden.
leiden.Deze
Dezeinstelling
instellingisisnimmer
nimmerreglementair
reglementair vastgesteld
vastgesteld en
en
producten in vaste
Zet de producten
zet
producten tegen
tegen eene
eene vergoeding
vergoeding van
van 55 %voor
voor de
de imkers af.
A!
heel spoedig
spoedig bleek
bleek ook
ookdeze
dezeweg
wegniet
nietdede
juiste.
afdeeling
"Handel"van
vande
de
Al heel
juiste.
DeDe
afdeeling
„Handel"
Ver.
B. heeft
heeftvan
vanden
denverkoop
verkoopvan
vanimkersbenoodigdheden
imkersbenoodigdheden hoofdzaak
hoofdzaak gemaakt,
gemaakt, en in
in den
den
Ver. v. B.
afzet van
verbetering gebracht, zoodat dit probleem
probleem nog op
op eene
eene afdoende
afdoende
van de producten geen verbetering
oplossing wacht.
oplossing
wacht.
De imkers
imkers zelve zijn
zijn begonnen
begonnen in
in den
den geest
geestvan
vande
decoöperatieve
coöperatieveboterfabrieken,
boterfabrieken,coöpecoöperatieve
voor gezamelijke
gezamelijke rekening
rekening werden
werden
ratieve honingzeemerijen op te richten, waar
waar de
de producten voor
gezuiverd.
De meeste
meeste dezer
dezer instellingen
instellingen lijden
lijden een
een kwijnend
kwijnend bestaan,
bestaan, omdat
omdat de
van derderde leiding van
gelijke
commercieel aangelegde
aangelegde personen,
opgelijke inrichtingen
inrichtingen veelal
veelal in
in handen
handen is
is van niet commercieel
personen, en de opbrengsten
brengsten van de
de bijenteelt
bijenteelt niet
nietregelmatig
regelmatigelk
elkjaar
jaarvoorhanden
voorhanden zijn.
zijn.
het zuiden
zuiden des
des lands,
lands,n.l.
n.l.teteMeijel,
Meijel,wist
wistdoor
doorverbetering
verbeteringvan
van
Een dezer instellingen in het
techniek
de viscositeit
viscositeitvan
vandedeheihoning
heihoningopopteteheffen
heffenenen
daardoorhiervan
hiervaneen
eenbeter
beterproduct
product
techniek de
daardoor
te maken.
maken. Hierdoor
Hierdoor zal
zaldedeheihoning,
heihoning,diedie
hoofdzaakdoor
door
koekbakkersgebruikt
gebruikt
te
in in
hoofdzaak
de de
koekbakkers
den vorm
vorm van
van pershoning,
pershoning, meer
meer en
en meer
meer als
als consumptie
consumptie honing
honingin
inde
deflacon
flaconkunnen
kunnen
werd, in den
verhandeld worden.
worden.
den ongunstigen
ongunstigen afzet
afzet van
van de
debijenteeltproducten
bijenteeltproducten werden
werden door
door de
de imkers
imkers afzetafzetDoor den
het buitenland
buitenland en
en wel
wel inzonderheid
inzonderheid in
in Duitschland.
Duitschland.
gebieden gezocht in het
Vóór 1906
I906 ging dit
dit vrij
vrij goed,
goed, doch
doch in
indat
datjaar
jaar werd
werd door
door de
de Duitsche
DuitscheRegeering
Regeeringeen
een
Vóór
van 40
'0 Mark
Mark per
per zoo
IOO kilo
kilo ingevoerden
ingevoerden honing,
honing,met
metuitzondering
uitzonderingvan
vande
debijenbijeninvoer geheven van
in woningen
woningen gehuisvest
gehuisvest waren
waren van
van minder
minder dan
dan 15
I5 kilogram.
kilogram. Na
Na 1906
I906 werden
werden bij
bij
volken, die in
duizenden kilo's
kilo's honing
honingop
opdeze
dezewijze
wijzeuitgevoerd,
uitgevoerd,wat
watevenwel
evenweliningoede
goede
Coevorden nog eenige duizenden
jaren,
jaren, wegens te hoog
hoog gewicht,
gewicht,niet
nietmogelijk
mogelijkwas.
was.
uitvoer van
van bijen
bijen en
en van
van de
debijenteeltproducten
bijenteeltproducten isis van
van gering
geringbelang.
belang.
De uitvoer
De vooruitgang,
vooruitgang, die
diededebijenteelt
bijenteeltgedurende
gedurendeHr.
Hr.Ms.
Ms.Regeering
Regeeringheeft
heeftgehad,
gehad,isiszeker
zeker
de allereerste
allereerste plaats
plaats te
te danken
danken aan
aan den
den regeeringsteun,
regeeringsteun,dien
dienzij
zijheeft
heeftmogen
mogenontvangen.
ontvangen.
wel in de
I898 af
af gaf
gaf het
hetRijk
Rijk jaarlijks
jaarlijks subsidies aan
aan de
de bijenteelt,
bijenteelt,waaruit
waaruit de
de kosten
kostenvan
vanhet
het
Van 1898
onderwijs
onderwijs bestreden
bestreden konden
konden worden.
worden.
De verschenen
verschenen litteratuur
litteratuur isis gewoonlijk
gewoonlijk een
een maatstaf
maatstaf voor
voor den
denvooruitgang
vooruitgangeener
eener
De
teelt en
en de
de belangstelling,
belangstelling, welke
welke zij
zij geniet.
geniet.
Vóór 1888
I898 verschenen
verschenen in
in de
deNederlandsche
Nederlandschetaal
taaltotaal
totaal47
47grootere
grootereen
enkleinere
kleinerewerkjes
werkjes
Vóór
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op het
het gebied
gebied van
van de
debijenteelt.
bijenteelt.Het
Heteerste
eerstewerk,
werk,dat
datover
overdeze
dezeteelt
teeltininonze
onzetaal
taaluitgegeven
uitgegevenwerd,
werd,
dateert reeds van
dateert
van 1I597.
597.
In
In ruim
ruim 30o
300jaren
jaren verschenen
verschenen 47 boekjes.
boekjes. En
En in de
de 25
25 jarige
jarige Regeering
Regeering van
van H.
H. M.
M.
25, dus gemiddeld
gemiddeld één
één per
perjaar.
jaar.
ten slotte,
slotte,naar
naar het
het waardige
waardige voorbeeld
voorbeeld der
der nijvere
nijvere bijen,
bijen, het
hetvolk
volkvan
vanNederland
Nederland
Moge ten
trouw scharen
scharen om
om zijne
zijne Koningin
Koninginen
enHaar
Haarden
deneerbied
eerbiedbetoonen,
betoonen,welke
welkeinindedebijenwoning
bijenwoning
zich trouw
der bijenkoningin
bijenkoningin door
door haar
haar onderdanen
onderdanen wordt
wordt bewezen.
bewezen.
der
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EEN KWARTEËUW
KWARTEÈUW VAN GROOTE
GROOTE BETEEKENIS
BETEEKENIS VOOR
DE ONTWIKKELING DER PLUINIVEETF.ELT
PLUIMVEETEEL T HIER
LANDE
HIER TE LANDE
DOOR

C. S. TH. VAN
VAN GINK,
G INK,
C.
Hoofdredacteur
Hoofdredacteur van „Avicultura";
,,Avicultura"; Directeur
Directeur van het
hetProeffokstation
Proeffokstation voor Pluimveeteelt
Pluimveeteeltte teLandsmeer.
Landsmeer.

D
D

e algemeene
algemeene toestand
toestand van
van 1898
I898 tot
tot 1923,
I923, mag,
mag, over
overhet
hetgeheel
geheelgenomen,
genomen,
iederen Nederlander
Nederlander tot
tot groote
groote dankbaarheid
dankbaarheid stemmen.
stemmen. De
Devoorspoed
voorspoed en
en welweliederen
I9I4, boden
boden een
een gungunvaart
bevolking en die
die der
derons
onsomringende
omringendelanden
landenvóór
vóór1914,
vaart onzer
onzer bevolking
stige gelegenheid
gelegenheid voor
voor de
de ontwikkeling
ontwikkeling der
der pluimveeteelt
pluimveeteelt binnen
binnen onze
onze landsgrenzen.
landsgrenzen. De
Degroote
groote
ontwikkeling onzer
nationale pluimveeteelt valt
valt vrijwel
vrijwel geheel
geheel binnen
binnendedelaatste
laatstekwarteeuw.
kwarteeuw.
ontwikkeling
onzer nationale
25 jaren
jaren ten
ten opzichte
opzichteonzer
onzernationale
nationalepluimveeteelt,
pluimveeteelt,gaat
gaatdus
dus
Bij een terugb
terugblik
laatste 25
li k over de laatste
vrijwel
ontwikkeling daarvan
daarvan aan
voorbij. We
ons bij
bij dezen
dezen
vrijwel de
de geheele ontwikkeling
aan ons
ons geestesoog
geestesoog voorbij.
We willen ons
cijfers en statistische gegevens,
gegevens,omdat
omdatdeze,
deze,voor
voorzooverre
zooverrezezebestaan,
bestaan,
terugblik onthouden van cijfers
de pluimveehouderij
pluimveehouderij in haren
haren geheelen
geheelen omvang
omvang omvat
omvat hebben,
zoodat het geen
geen zin
zin
nimmer de
hebben, zoodat
ze
als
leiddraad
te
gebruiken.
De
pluimveeteelt
vindt
overal
hare
beoefenaars;
op
de
heeft
leiddraad
heeft als
gebruiken. De pluimveeteelt vindt overal hare beoefenaars; op de
vette kleigronden,
kleigronden, de schrale
schrale zandgronden,
zandgronden, veen- en geestgronden,
geestgronden, in de
de voorsteden,
voorsteden, ja,
ja, tot
tot
vette
zelfs in het
het hartje
hartje der
der groote
groote steden
steden treft
treftmen
menhonderden
honderdenpluimvee
pluimveeliefhebbers
liefhebbers aan.
aan.Groot
Groot
zelfs
en klein,
klein, rijk
rijk en arm
arm houden
houden er zich mede
mede bezig.
bezig.
De sinds
sinds vele
velejaren
jaren waarneembare
waarneembare neiging
volken van
van MiddenMidden- en
enWest-Europa
West-Europa
neiging der volken
toenemend jaarlijksch
jaarlijksch gebruik van
van eieren, hetzij als
als voedings-,
voedings-, hetzij
hetzij als
alsgenotmiddel,
genotmiddel,
tot een toenemend
schiep een
een toenemende
toenemende vraag
vraag naar
naar dit
ditvoedingsartikel.
voedingsartikel.
kippenei, vroeger
vroeger een
eengoedkoop
goedkoopartikel
artikelmet
meteen
eenongeregeld
ongeregeldafzetgebied,
afzetgebied,werd
werdeen
een
Het kippenei,
artikel met een tot
tot zijn
zijngewicht
gewichthooge
hoogewaarde,
waarde,waarvoor
waarvoorregelmatig
regelmatigeen
eenbevredigenden
bevredigendenprijs
prijs
artikel
kon worden bedongen. Meerdere
Meerdere kennis
kennis der
der voedingsleer
voedingsleer bij
bij het
het groote
groote publiek
publiek en
en een
eenbetere
betere
kon
der". medische
medische wereld
wereld met
met de
dejuiste
juistevoedingswaarde
voedingswaarde en
enverteerbaarheid
verteerbaarheid van
van de
de
bekendheid der
verschillende voedingsmiddelen
voedingsmiddelendroegen
droegener
ertoe
toebij,
bij,dat
dathet
heteieinaar
naarzijn
zijnjuiste
juistewaarde
waardebeoordeeld
beoordeeld
werd en daarom
daarom zijn
zijn kostprijs
kostprijs meer
meer waard
waard geacht
geacht werd,
werd, waardoor
waardoor het
het 't'tgevaar
gevaar ontkwam
ontkwamtot
tot
ld.
een luxe-voedingsmiddel
luxe-voedingsmiddel te
te worden
worden bestem
bestempeld.
pe
Vooral de
resultaten der
onderzoekingen van
laatste jaren
jaren hebben aan het
het ei
ei en
ende
de
Vooral
de resultaten
der onderzoekingen
van de laatste
vooraanstaande posities
posities verzekerd
verzekerdininde
derij
rijder
dervoedingsmiddelen.
voedingsmiddelen.Meerdere
Meerdere
melk wel de meest vooraanstaande
noodzakelijke vitavitametde
devoor
vooronzen
onzenlichamelijken
lichamelijkengroei
groei en
en voor de instandhouding
bekendheid met
instandhouding noodzakelijke
minen en
ende
deaanwezigheid
aanwezigheiddaarvan
daarvanininhethetei,
deed
op
haar
beurt
de
beteekenis
der
eieren,
ook
ten
ei, deed op haar beurt de beteekenis der eieren, ook ten
menschelijklichaam
lichaamaan
aanzekere
zekerevitaminen,
vitaminen,
opzichte van de voorziening
voorziening in
in de
de behoefte
behoeftevan
van't'tmenschelijk
het licht
licht der
derwetenschap
wetenschappelijke
een niet
niet
sterk
pe lijke resultaten
resultaten bezien,
bezien, heeft
heeft het
het ei een
sterk toenemen.
toenemen. In het
vervangen waarde
voeding van
van den
den mensch,
mensch, niet
nietalleen
alleenvoor
voorzieken,
zieken,
te vervangen
waarde ten
ten opzichte
opzichte van
van de voeding
wier verloren
verloren krachten
krachten door
door dit
dit kostelijk
kostelijk voedingsmiddel
voedingsmiddel kunnen
kunnen herwonnen
herwonnen worden,
worden,doch
doch
wier
vooral ook
gezonden, wier
wier lichamen
lichamen behoefte
behoefte hebben
hebbenaan
aande
devoedingsstoffen,
voedingsstoffen,welke
welke
vooral
ook voor de gezonden,
in zoo rijke
rijke mate in het
het ei
ei aanwezig
aanwezig zijn
zijn en
en wel
wel in
inden
denlichtst
lichtsten
enmeest
meestvolkomen
volkomenverteerbaren
verteerbaren
vorm. Het groote
groote pub
publiek
meer doordrongen
doordrongen van
van de
de groote
groote beteekenis
beteekenis van
van het
het
vorm.
li ek wordt meer en meer
krachtvoedsel; het weet, dat
dat de
de waarde
waarde van
van dit
dit product
product niet
nietnaar
naar de
de volume
volume moet
moetworden
worden
ei als
als krachtvoedsel;
afgemeten.
Zelfs bij een
een matige
matige welvaart
welvaart zal
zal een stijgende
stijgende lijn
lijn in
in de
deconsumptie
consumptie van
vaneieren
eieren
afgemeten. Zelfs
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per hoofd per
per jaar
jaar niet
niet uitblijven,
uitblijven, waardoor
waardoor een
een toenemende
toenemende productie
productie noodzakelijk
noodzakelijk zal
zal zijn.
zijn.
per
Deze omstandigheden
omstandigheden drukken
drukken een
op de
de ontwikkeling
ontwikkeling der
der pluimveeteelt
pluimveeteelt en
en
een stempel op
dezen tak
tak van
van landbouw-industrie
landbouw-industrie voorbestemd,
voorbestemd,om
omeen
eender
dervoornaamste
voornaamsteininden
denlande
lande
hebben dezen
te worden, hetgeen
hetgeen feitelijk
feitelijkthans
thansreeds
reedshet
hetgeval
gevalis,is,wijl
wijleigenlijk
eigenlijkslechts
slechtseen
eenpaar
paarproducten
producten
van
onz~n
en veeteelt
veeteelt die
dieder
derpluimveehouderij
pluimveehouderijininwaarde
waardeovertreffen.
overtreffen.
van onz
m landbouw- en
Kwantitatief
en kwalitatief
is hier te lande
Kwantitatief en
kwalitatief is
lande de
de pluimveestapel,
pluimveestapel, gelijken
gelijken tred
tred houdende
houdende
binnen- en buitenlandsche
buitenlandsche vraag
vraag naar eieren, enorm
enorm toegenomen.
toegenomen. Was
Was de
de uitbreiding
uitbreiding
met de binnen
van
den pluimveestapel
pluimveestapel een
een betrekkelijk
betrekkelijk eenvoudige
eenvoudige kwestie,
kwestie, dank
dank zij
zij de
detoenemende
toenemendevraag
vraag
van den
gesteld met
met de
de verbetering
pluimvee' zelf, uit
uit een
een
naar eieren,
van het pluimvee'
naar
eieren, anders
anders was
was dit echter gesteld
verbetering van
productie.
oogpunt van productie.
aa kte een enorme vooruithuisvestings- en
en voedingsleer
voedingsleer m
maakte
Meerdere kennis van de fok-, huisvestingsvan de
depractische
practischepluimveeteelt
pluimveeteeltmogelijk.
mogelijk.Geleidelijk
Geleidelijkwerd
werdeen
eenveel
veeldoeltreffender
doeltreffender voeding
voeding
gang van
ingevoerd
wel een
een voedering,
voedering, welke
welke rekening
rekening hield
hield met
metde
debehoefte,
behoefte,welke
welkeeen
eenleggende
leggende
ingevoerd en wel
daaraan in de verschillende
verschillende jjaargetijden
Tegelijk werd
werd ook
ook een
eenverbetering
verbeteringder
der huishen daaraan
aargetijden stelt. Tegelijk
vesting
vesting ingevoerd waardoor,
waardoor, dank
een meer
meergeëigend
geëigendverblijf
verblijfder
derdieren
dieren
dank zij
zij grooter
grooter hygiëne en een
gedurende
nacht en
en bij
bij slecht
slechtweer
weeroverdag,
overdag,de
dewinter-eierproductie,
winter-eierproductie, de
dealgemeene
algemeenejaarjaargedurende den nacht
~pgevoerd.
Jarenlange
productie
en
de
gezondheidstoestand
der
hoenders
aanmerkelijk
werd
productie de gezondheidstoestand der hoenders aanmerkelijk werd opgevoerd. Jarenlange
proefnemingen leerden
pluimveehouders de
de eischen,
eischen, waar
waaraan
een hoenderhok
hoenderhok voldoen
voldoen
proefnemingen
leerden de pluimveehouders
aa n een
moet;
binnen de grenzen
grenzen dezer
dezer bouweischen
bouweischen zijn
zijn tal
tal van
van goede
goedesystemen
systemenpluimveehokken
pluimveehokken
moet; binnen
ontstaan die, wat betrdt
inhoud, slaapplaats, verlichtingen
verlichting enventilatie
ventilatie
betreft grond-oppervlakte,
grond-oppervlakte, kubieken inhoud,
alle te
te stellen
stelleneischen
eischenbeantwoorden
beantwoordenen,
en,dank
dankzijzijeen
een
verstelbareluchtverversching,
luchtverversching,ook
ook
aan
aan alle
verstelbare
aan het wisselend weer
weer der
der vier
vier jaargetijden
jaargetijden volkomen naar
naar de behoeften
behoeften der
der hoenders
hoenders aan
aan tete
aan
passen zijn.
combinatie van
van scharrelruimte
scharrelruimte en
slaapverblijf in
hok, het
het zij
zij alalofofniet
niet
passen
zijn. De combinatie
en slaapverblijf
in één hok,
van elkaar
elkaar gescheiden,
gelegenheid, om de
de dieren
dieren gedurende
gedurende het
het gure
gure weder
wederder
der
van
gescheiden, bood
bood de
de gelegenheid,
koude en natte
natte maanden
maanden des daags
daags aan
aan deze
deze voor
voor hen
hen totaal
totaal overbodige
overbodige koude
koude en
en vocht
vochttete
koude
onttrekken, terwijl
fraai weer
dieren vrijen
vrijen uitloop
uitloop kon
konworden
wordenverstrekt.
verstrekt.
onttrekken,
terwijl bij
bij fraai
weer den dieren
De wetenschappelijke
wetenschappelijke wereld verkreeg,
verkreeg, door de in de
de vorige
vorigeeeuw
eeuwdoor
doorden
denOostenrijkOostenrijkMENDEL gevonden
eensysteem
systeemuitgewerkte
uitgewerkteerfelijkheidsregelen,
erfelijkheidsregelen,
schen kloosterling
kloosterling MENDEL
gevonden en
en tot een
een richtsnoer
richtsnoer en
en leiddraad
leid draad voor
voor verder
verder onderzoek
onderzoekop
ophet
hetgebied
gebiedder
dergenetica.
genetica.
Wat
MENDEL
Wat
MENDEL
bij
planten
vond,
zagen
anderen
bij
de
toepassingen
der
kruisingsproeven
op
hoenders
gebij planten vond, zagen anderen bij de toepassingen der kruisingsproeven op hoenders gebeuren. Zoodra
Zoodra men
kon vaststellen,
vaststellen, dat de
de legkracht
legkracht der
der hoenders
hoenders eveneens
eveneens een
een erfelijke
erfelijke
beuren.
men kon
factor
ontbrak het allerminst
allerminst aan
aan proefnemingen,
doel
factor is, ontbrak
proefnemingen, welke
welke ondernomen
ondernomen werden
werden met 't't doel
vast te
te stellen,
stellen, langs
langs welken
welken weg en
en in
in welke
welke mate
mate deze
deze eigenschap
eigenschap zich
zich vererft.
vererft. Toen
Toenhet
het
vast
individueele legkracht
legkracht van
van alle
alle vrouwelijke
vrouwelijke proefdieren
proefdieren te
te leeren
leeren kennen,
kennen,werden
werden
noodig was de individueele
al
de valnesten
valnesten uitgevonden in allerlei
allerlei systemen,
systemen, waarvan
waarvan sommige
sommige van
van verbluffende
verbluffende
al spoedig de
eenvoudigheid. Fokregisters
Fokregisters werden
volledige fokadminisfokadminiswerden ontworpen, welke
welke een duidelijke en volledige
groote vorderingen
vorderingen op
opfokgebied
fokgebieddateeren
dateerenuit
uitde
delaatste
laatste2525jaar.
jaar.
tratie mogelijk maakten. Al deze groote
pluimvee-geneeskunde hield
hield aanvankelijk
aanvankelijk geen
met de
de ontwikkeling
ontwikkeling
De pluimvee-geneeskunde
geen gelijken
gelijken tred
tred met
der
pluimveeteelt en is eerst
eerst in
in de
depaar
paar laatste
laatste jaren,
jaren, dank
dank zij
zij de
de sera-therapie,
sera-therapie, de
de strijd
strijd met
met
der pluimveeteelt
succes tegen verschillende
verschillende hoogst besmettelijke en voor
voor de
de aangetaste
meestal doodelijke
doodelijke
aangetaste dieren meestal
pluimvee-ziekten aangebonden
worden. De
De Nederlandsche
Nederlandsche bacteriologen
bacteriologenhebben
hebben
pluimvee-ziekten
aangebonden kunnen
kunnen worden.
gebied in
inde
delaatste
laatstejaren
jarenzeer
zeerverdienstelijk
verdienstelijkwerk
werkverricht,
verricht,hetwelk
hetwelkniet
nietnagelaten
nagelaten
juist op dit gebied
buitenland de
deaandacht
aandacht tete trekken.
trekken.
ook in 't't buitenland
heeft, ook
-
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Waar
de groote
Waar de
groote ontwikkeling
ontwikkeling der Nederlandsche
Nederlandsche pluimveeteelt
pluimveeteelt van
van de
de laatste
laatste 25
25jaren
jaren
dateert,
dateert, daar
daar vinden
vinden we
weook
ookden
denaanvang
aanvangder
derregeeringsbemoeiing
regeeringsbemoeiingopoppluimveeteeltgebied
pluimveeteeltgebied
dat tijdvak.
tijdvak. Aanvangende
Aanvangende met
metsubsidieering
subsidieeringvan
vanorganisaties
organisatiesenententoonstellingen,
tentoonstellingen,
binnen dat
Rijksvoordeze regeeringsbemoeiing
regeeringsbemoeiing zich
zich thans
thans ook
ook uitgebreid
uitgebreid tot
totde
deinstelling
instellingvan
vaneen
een Rijksvoorheeft deze
de stichting
stichting van
van een
een Rijksproef
Rijksproeffokstation
De wenschelijkwenschelijklichtingsdienst en de
lichtingsdienst
fokstation voor pluimveeteelt. De
van de
deinvoering
invoeringvan
van een
eenStaats-Eiercontrole
Staats-Eiercontröle isis reeds
reeds langen
langen tijd
tijd in
inonderzoek,
onderzoek,doch
dochde
de
heid van
tijdsomstandigheden hebben de
de tenuitvoerlegging
tenuitvoerlegging van
van dit
ditplan
planvertraagd.
vertraagd.
tijdsomstandigheden
Tijdens de
de mobilisatiejaren
mobilisatie jaren en
nog eenigen
eenigen tijd
tijd daarna
daarna eischte
eischte de
depluimveeteelt
pluimveeteelt inin
Tijdens
en nog
leidde o.a.
o.a. tot
tot de
destichting
stichtingvan
van het
het Eierkantoor
Eierkantoor ten
hulp der
der regeering.
regeering. Dit leidde
menig opzicht de hulp
Pluimveevan den
den Eierhandel
Eierhandel in
in zijn
zijn geheelen
geheelen omvang
omvangen
entot
totde
desamenstelling
samenstellingvan
vaneen
een Pluimveebehoeve van
voeder-Commissie,
commissie de
de verdeeling
verdeelingvan
vanhet
hetbeschikbare
beschikbarevoeder
voederregelde,
regelde,waardoor
waardoor
voeder-Commissie, welke commissie
mogelijk was,
was, zelfs
zelfs in
in de
dedagen
dagenvan
vandedegrootste
grootstevoederschaarschte,
voederschaarschte, het
hetaanhouden
aanhouden van
van
het mogelijk
een vijftigduizendtal
vijftigduizendtal fokdieren
fokdieren mogelijk te maken.
maken. Wel
Wel isis waar
waar kon
kon voor
voor deze
dezedieren
dierenniet
niethet
het
normale voederrantsoen
voederrantsoen beschikbaar
bleek het vrijwel
vrijwel uituitnormale
beschikbaargesteld
gesteldworden,
worden, doch
doch gelukkig
gelukkig bleek
beschikbaar
noodvoeder, n.l. afval
afval van
van groene
groene erwten
erwten en
envoor
voormenschelijk
menschelijk gebruik
gebruik
sluitend beschikb
aar noodvoeder,
oude groene
groene erwten,
erwten, een
een zeer
zeer geëigend
geëigendvoeder
voedertetevormen.
vormen.
te oude
Dank zij de voordeelén,
voordeelen, welke
welke de
de pluimveeteelt
pluimveeteelt bij
bij het
het herstel
herstel van
van meer
meer normale
normale toetoebood, herstelde
herstelde de
depluimveeteelt,
pluimveeteelt,hoewel
hoeweleen
eender
derzwaarst
zwaarstgetroffen
getroffentakken
takkenvan
vanbedrijf,
bedrijf,
standen bood,
zoodra wederom voeder
voeder verkrijgbaar
verkrijgbaar was,
verwonderlijke snelheid
door eigen
eigen
zich, noodra
was, met verwonderlijke
snelheid en door
krachten~ Toch
moest de regeering
regeering een ppaar
maal de helpende
helpende hand
hand bieden
bieden in
in het
het groote
groote
krachten.
Toch moest
aar maal
geteisterd
pluimveedistrict, het Waterland.
Waterland. Eerst werd dit
dit district
district in
inden
denaanvang
aanvangvan
van 1915 geteisterd
pluimveedistrict,
door een
een zware
zware overstrooming,
overstrooming, zoodat
zoodat onder
onder leiding
leiding van
van den
dentoenmaligen
toenmaligenpluimveeteeltpluimveeteeltdoor
consulent der
totbevordering
bevorderingder
derpluimveeteelt
pluimveeteeltenentamme
tammekonijnenhouderij
konijnenhouderijinin
consulent
der Ver~eniging
Vereniging tot
Nederland (V. P. N.), het
hetpluimvee
pluimveenaar
naardedeomgeving
omgevingvan
vanAmersfoort
Amersfoortmoest
moestworden
wordenoveroverNederland
gebracht en daar
daar tijdelijk
tijdelijk moest
worden gehuisvest,
veel grooter
grooterpercentage
percentage
moest worden
gehuisvest, terwijl
terwijl een
een nog veel
gebracht
voor
Nauwelijks hiervan
weinig hersteld,
hersteld, kwam
kwam de
de
voor export
export moest
moest worden
worden bestemd.
bestemd. Nauwelijks
hiervan een
een weinig
voedernood deze
bij machte
machte waren,
waren,
voedernood
deze pluimveehouders
pluimveehoudersteisteren,
teisteren,zoodat
zoodatzijzijfinancieel
financieelniet
niet bij
om
zich opnieuw
opnieuw op
opdede
pluimveehouderijtetegaan
gaan
toeleggen.
KoninklijkNationaal
Nationaal
om zich
pluimveehouderij
toeleggen.
HetHet
Koninklijk
Steuncomité
aan den
den schrijver
schrijver dezer
dezer bijdrage
bijdrage op om,
om, ininsamenwerking
samenwerking met
met
Steuncomité droeg
droeg toen
toen aan
de
plaatselijke
organisaties,
de
ontworpen
steunregeling
ten
uitvoer
te
brengen.
Waar
de plaatselijke organisaties, de ontworpen steunregeling ten uitvoer te brengen. Waar
een groote
groote hoeveelheid
hoeveelheid maïs,
maïs, door
door de
de schenkers
schenkers in
intijden
tijdenvan
vannood
noodbestemd
bestemdvoor
voormenschelijk
menschelijk
gebruik,
niet voor
voor dat
dat doel
doel kon
kon worden
worden aangewend,
aangewend, kon
kon deze
deze maïs
maïs tevens
tevenster
ter
gebruik, voor
voor een
een deel niet
beschikking worden
gesteld, waardoor
waardoor de steunverleening
steunverleening aan
aan deze
deze pluimveehoudende
pluimvee houdende bebebeschikking
worden gesteld,
volking benoorden
Amsterdam een
sporen van geleden
geleden ontbering
ontbering
benoorden Amsterdam
een succesvol
succesvol verloop
verloop had
had en de sporen
spoedig werden
werden uitgewischt.
uitgewischt.
Hoewel
exporthandel in eieren
eieren en
en pluimvee,
pluimvee, zoo
zoospoedig
spoedigdedegrenzen
grenzendaarvoor
daarvoor
Hoewel de exporthandel
konden
worden opengesteld, snel opleefde,
opleefde, moest
moest deze
deze nieuwe
nieuwe afzetgebieden
afzetgebieden zoeken,
zoeken,daar
daar de
de
konden worden
groote
Oosterburen, niet
niet bij
bij machte
machte waren,
waren, tengevolge
tengevolgevan
vandépreciatie
dépreciatie van
van het
het
groote afnemers,
afnemers, onze Oosterburen,
Duitsche geld,
geld, de
de Nederlandsche
Nederlandscheeieren
eierentetebetrekken.
betrekken.De
Dehandel
handelininversche
verscheeieren
eierenop
opEngeland
Engeland
nam snel in omvang
omvang toe. Het
Het door
door ons
onsland
landgeëxporteerde
geëxporteerde donker
donker bruine
bruine ei
ei heeft
heeft zich
zichlangen
langen
tijd
allerhoogste prijzen
prijzen op de
de Londensche
Londenschemarkt
markt weten
wetenteteverzekeren.
verzekeren.
tijd de allerhoogste
De binnenlandsche
binnenlandsche handel herleefde spoedig.
spoedig. Onder
Onderden
deninvloed
invloedvan
vangoede
goedecoöperaties
coöperaties
en
goede veilingen
veilingentrad
tradininden
den
laatstentijd
tijdeen
een
algemeeneverbetering
verbeteringvan
vanden
deneierhandel
eierhandel
en goede
laatsten
algemeene
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en zijn
worden
en
zijn methodes
methodesop,
op,zoodat
zoodatmag
mag
wordenaangenomen,
aangenomen,dat
datdedeproducent
producentook
ooktetedien
dienopzichte
opzichte
onder gunstiger
omstandigheden isis komen
gunstiger omstandigheden
onder
komen te staan.
staan.
Naast de
de raspluimveeteelt,
raspluimveeteelt, welke
welke van
van veel
veelouderen
ouderen
Naast
de bedrijfspluimveehouderij
bedrijfspluimveehouderij isis de
datum is,
is, zich krachtig
ontwikkelen en
en werd het tentoonstellingswezen op uitmuntende
datum
krachtig blijven ontwikkelen
uitmuntende
wijze georganiseerd.
wijze
georganiseerd. In
later jaren
jaren heeft
heeft ons
onsland
landook
ooklegwedstrijden
legwedstrijdengekregen,
gekregen,welke
welketegen-.
tegenIn later
in meerdere plaatsen
woordig in
plaatsen van 't't land
gehouden worden.
gehouden
De Nederlandsche
Nederlandsche pluimvee-tentoonstellingen hebben
hebben zich steeds in de
de
toonstellingen
hooge belangstelling
hooge
belangst!l1ing
en steun
steun van
ons
belang5t~lling en
van ons
Vorstelijk Huis mogen
Vorstelijk
verheugen.'•
mogen verheugen.
Toen
de
International
T oen de International AssociaAssociaw
tr.
tion of
of Poultry
PoultryInstructors
and InvesInvestion
Instructors and
tigators het
het besluit
tigators
besluit genomen
genomen had,
had, om
om
regelmatige tusschenpoozen wereldmet regelmatige
wereldcongressen. .voor
voorde
de pluimveeteelt
congressen.
pluimveeteelt te
congressen
te Officieele
va!1 de
de Wereld-Pluimvee-TentoonstelOfficieele opening
opening van
Wereld-Pluimvee- Tentoonstelorganiseeren, was
was ons
ons land, dank
organiseeren,
dank zij
zij de ling te 's-Gravenhage,
H.
's-Gravenhage, 55 September
September 1921,
1921, door
door Z. K. H.
onzer regeering,
de voor
bereidwilligheid onzer
regeering, de
voor den'
den , Prins
Prins der
der Nederlanden, in tegenwoordigheid van
wereldpluimvee-congresaanhet eerste wereldpluimvee-congres
aanH. M. de Koningin.
gewezen plaats.
plaats. Dit
gewezen
Dit Eerste
Eerste Wereld
Wereld
Pluimvee
Congres, met
metdededaaraan
daaraanverbonden
verbondenwereldpluimveetentoonstelling,
wereldpluimveetentoonstelling,
wereld pluimvee tentoonstelling, vond
vond in
inSepSepPluimvee Congres,
tember
te Scheveningen
Scheveningenen
enden
denHaag
Haagplaats.
plaats.Zoowel
ZoowelCongres
Congresals
als Tentoonstelling
Tentoonstellingwerden
werden
tember 1921 te
in tegenwoordigheid
M.Koningin
M. Koningin
Koningin
tegenwoordigheid van H. M.
WILHELMINA
en
Z.
K.
H.
HENPrins
WILHELMINA en Z. K. H.
HENDRIK
DRIK geopend.
DRIK
geopend.
M. heeft
heeft bij
bij die
diegelegenheid
gelegenheid
H. M.
voor het
groote belangstelling
belangstelling betoond
betoond voor
het
groote
vef3chillende
door
de
ver3chillende
naties
op
die
tendoor
verschillende naties op die tentoonstelling ingezondene
geruitoonstelling
ingezondene en zich geruivertegenmen tijd onderhouden met de vertegenwoordigers der deelnemende
deelnemende landen.
landen.
woordigers
De hierboven
hierboven genoemde
genoemde pluimpluimDe
Officieele
Officieele opening van
van het Eerste Wereld Pluimvee
Pluimvee Conde
V.
in
vee-organisatie,
P.
N.,
kwam
vee-organisatie, de
kwam in
gres
1921,
19::U, in
in tegenwoortegenwoorgres te
te 's-Gravenhage,
's-Gravenhage, 5 September
September 1921,
't begin
begin van
1920 tot
tot een
een einde.
einde. UitUitvan 1920
't
digheid
Z. K.
digheid van
van H.M.
H. M. de Koningin en Z.
K. H. den Prins
Prins
muntend
werk
heeft
dez:!
dez!
vereeniging
muntend
werk
heeft
deze
vereeniging
der Nederlanden.
Nederlanden.
echter tijdens
tijdens haar
haar bestaan
bestaan verricht,
verricht,
echter
moûlijker
mo~ilijker werd,
werd,het
hetde
devereeniging
vereeniging
vueenigingaan
aan de
de eischen
eischen
haar verband
en steeds
steedsmoeilijker
doch haar
verband bleek te star en
tenslottetot
tothare
hareontbinding
ontbindingbesloten
besloten
d!r tijdsomstandigheden
tijdsomstandigheden tetedoen
doenaanpassen,
aanpas~en,waarom
waaromtenslotte
der
DeNederl.
Neder!.Federatie
Federatievan
van
Vereenigingen
van
Bedrijfspluimveehouderswerd
werddaarop
daarop
werd. De
Vereenigingen
van
Bedrijfspluimveehouders
gesticht .en
·en mag
mag als
alsdedeopvolgster
opvolgsterder
derV.V.P.P.N.N.worden
wordenbeschouwd.
beschouwd. Deze
Deze federatie
federatie isis nog
nog
gesticht
Uittermaar korten
korten tijd in
in werking,
werking,doch
dochhoudt
houdtuitmuntende
uitmuntendebeloften
beloftenvoor
voordedetoekomst
toekomstin.
in.Uittermaar
aard is
is deze
dezefederatie
federatieechter
echtervoor
voorhare
hare
verdere
ontwikkelingweer
weeraangewezen
aangewez'!n
aangewezenop
opden
den
aard
verdere
ontwikkeling
groei der
der organisaties,
organisaties, waardoor
waardoor zij
zij gevormd
gevormdwordt.
wordt.
sw,

r
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Ditisisininkorte
kortetrekken
trekkenhet
hetbeeld
beeldder
der
Nederlandsche
pluimveeteelt
gedurende
laatste
Dit
Nederlandsche
pluimveeteelt
gedurende
dede
laatste
25 jaren,
jaren, een
eentijdvak,
tijdvak, dat
dat voor
voor de
deontwikke
ontwikkeling
dezertak
tak van
vanbestaan
bestaanen
ennevenbedrijf
nevenbedrijfvan
vanzeer
zeer
li ng dezer
25
groote beteekenis
beteekenisisisgeweest;
geweest;het
hettijdperk
tijdperkwerd
werdafgesloten
afgesloten
dooreen
gunstigen
stand
vanzaken
zakenenen
groote
door
een gunstigen
stand
van
een internationale
internationale erkenning
erkenningder
derNederlandsche
Nederlandschepluimveefokkers,
pluimveefokkers,welke
welkemen
mendedeeer
eeraandeed
aandeed
een
de organisatie
organisatie van
van het
het Eerste
Eerste Wereld
Wereld Pluimvee
Pluimvee Congres
Congres en
en-Tentoonstelling
-Tentoonstellingtoe
toetetevertrouwen,
vertrouwen,
de
rn ationale verhoudingen
hetgeen onder
onder de
de zich
iichin
indat
datjaar
jaarnog
nogniet
nietvolkomen
volkomenherstelde
hersteldeinte
internationale
verhoudingen
hetgeen
alle takken
takken van
van landbouw,
landbouw, nijverheid
nijverheid en
en handel
handel aan
aan
geen eenvoudige
eenvoudige taak
taak was.
was. Wanneer
Wanneer men
men alle
geen
het
oog
laat
voorbij
trekken,
dan
zal
de
ontwikkeling
en
beteekenis
der
pluimveeteelt
gedurende
het oog laat voorbij trekken, dan zal de ontwikkeling en beteekenis der pluimveeteelt gedurende
thans voltooide
voltooide kwarteeuw
kwarteeuw geen
geen slecht
slechtfiguur
figuur maken.
maken.
de thans
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DE NEDERLANDSCHE MELK- EN ZUIVELINDUSTRIE
DOOR

G. J. BLINK, Hoofdredacteur van het Algemeen Zuivel- en Melkhygiënisch Weekblad.

A

ls Nederland dit jaar in eerbiedige dankbaarheid herdenkt het 25 jarig regeeringsjubileum van H. M. Koningin WILHELMlNA, dan zullen de beoefenaren van de
melk- en zuivelindustrie mede vooraan staan in de rijen dergenen, die de beminde
Vorstin hulde willen brengen. Als goede vaderlanders,
verknocht aan het Huis van Oranje, vieren zij deze gebeurtenis als een plechtig feest; als nijvere Nederlanders
herdenken zij deze periode als een tijdperk van groote
ontwikkeling en bloei voor hun industrie.
Het is dus een buitengewoon voorrecht, op deze
plaats speciaal van dit laatste te mogen getuigen, door
met enkele woordm de ontwikkeling van deze industrie
in herinnering te brengen gedurende de kwart-eeuw,
welke Koningin WILHELMINA met wijs beleid ons land
regeerde.
Oud-Hollandsche Kaasmakerij.
In de laatste decenniën der Ige eeuw vallen gebeurtenissen, die eene enorme omwenteling teweeg brachten in de aloude zuivelindustrie. Reeds gedurende vele eeuwen had men
zich bezig gehouden met de' verwerking van melk tot zuivelproducten, doch steeds was dit
bedrijf op eenvoudige wijze en met geringe hulpmiddelen en kennis op de boerderij uitgeoefend.
De melk, de boter en de kaas werden op iedere boerderij in betrekkelijk kleine hoeveelheden
bereid en werden door den boer aan den consument verkocht of op de weekmarkten aan handelaren afgeleverd. Er moge toen reeds eenige uitvoer van zuivelproducten hebben plaats
gehad, toch kan van een intemationalen handel in den eigenlijken zin des woords nog niet
gesproken worden. Het grootste deel der Nederlandsche zuivelproducten werd in ons eigen
land verbruikt.
Zoo was de toestand in Nederland tot zeer dicht bij het einde van de vorige eeuw.
Hoe geheel anders is het beeld, dat thans de zuivelnijverheid en de handel in zuivelproducten vertoont. Want op hetoogenblik levert zij niet alleen de melk, de boter en de kaas,
die Nederland voor eigen verbruik noodig heeft, doch bovendien - en feitelijk is dit het voornaamste deel van onze zuivel- en melkproducten - vinden de in Nederland uit melk bereide
voedingsmiddelen thans hunne verspreiding over de geheele wereld. Groote hoeveelheden gaan
naar Engeland, België, Frankrijk. Men vindt onze kaas in Spanje, Italië en de verdere Europeesche
en Afrikaansche landen om de Middellandsche Zee, evenals in Klein-Azië. In Engelsch Indië,
China en Japan zult gij onze melk- en zuivelproducten evengoed vinden als in de Nederlandsche koloniën. En ook in Noord- en Zuid-Amerika ontbreken zij niet. Vergelijkt men onze
2;uivelnijverheid uit het laatst van de Ige eeuw met thans, dan valt ons op, dat in die korte
periode van 25 jaar eene enorme vermeerdering en verbetering is opgetreden in de productie;
1898- 1923.
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Zuid-Holland en
en Utrecht
Utrechttreft
treftmen
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twee milliard
milliard K.G.
K.G. melk
verschillende producten
grenzen gaat.
gaat. Omstreeks
Omstreeks 1898
I8g8 bedroeg
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bewind van
van onze
onze Koningin. Een daad,
overweldigende
beteekenisbleek
bleektetezijn,
zijn,datwij
dezevol
voldankbaarheid
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genomen,de
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densteun
steunhad
had
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verleend, waarvan
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hier met
metgroote
grooteerkentelijkheid
erkentelijkheidgewagen,
gewagen,onze
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woorden
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de
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had
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op de bedrijven,
bedrijven, die zich
zich tot
tottaak
taak stellen
stellen om
omde
destedelijke
stedelijke bevolking
bevolkingvan
vanmelk
melktetevoorzien.
voorzien.Het
Het
boer
is nog
nog niet
niet lang
lang geleden,
geleden,dat
datiedereen
iedereenzijn
zijnmelk
melkkocht
kochtvan
vaneen
eenmelkboer,
melkboer,die
dieook
ookwerkelijk
werkelijk boer
boer molk
molk zijn
zijn koeien,
koeien, kocht
kocht er
er nog
nog wat
wat melk
melk van
van de
de buren
buren bij
bij en
enging
gingmet
meteen
eenkarretje,
karretje,
was. De boer
waarop
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paar
bussen
melk
geplaatst
werden,
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de
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langs
de
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waarop
paar
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van
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standen
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tientallenkilometers.
kilometers. Het koelen,
koelen,
reinigen, pasteuriseeren
pasteuriseeren en
en verpakken
verpakken van
van deze
deze melk
melk
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arbeiden
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gebruikvan
van
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moderne machines.
zoo hebben
hebben zich
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bedrijven
moderne
machines. En
En zoo
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voor25
25jaar
jaarnog
nogniet
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bekendwaren:
waren:
ontwikkeld, die
groote melkinrichtingen.
melkinrichtingen. Ook
hier kwam
kwam men
men dus
dus
de groote
Ook hier
-— doch
doch om
omgeheel
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andereredenen
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dan
zuivelbijbij
de de
zuivelbereiding
het kleinbedrijf
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tot het
het groote
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bereiding --- van
van het
fabrieksbedriJf.
fabrieksbedrijf.
Zuivelexpositie op de
de Jaarbeurs
Jaarbeurs te
te
Zuivelexpositie

wij ons gezet
gezet hebben,
hebben,om
om de
de ontwikkeling
ontwikkeling
Toen wij
Utrecht.
te schetsen
schetsen van
van de
de Nederlandsche
Nederlandsche ZuivelZuivel- en MelkMelk25jaren,
jaren, welke
welke wij
wij thans
thans herdenken,
herdenken, kwamen
kwamensteeds
steeds
gedurende het
hettijdvak
tijdvakvan
vande
de25
industrie gedurende
gebeurtenissen van
van groote,
groote,jajavan
vangrootsche
grootschebeteekenis
beteekeniszich
zichaan
aanons
onsopdringt
opdringw.
meer feiten en gebeurtenissen
n.
Wij hebben een
een zeer
zeer beperkte
beperkte en moeilijke
moeilijke keuze
keuze moeten
moeten doen
doen en
enkonden
konden hier
hierslechts
slechtsherinherinWij
neren aan
aan een klein
klein gedeelte
gedeelte van
van het
hetmeest
meestbelangrijke.
belangrijke.
neren
wij hadden
hadden slechts
wij hopen
hopen dat
doel bereikt
bereikt is.
is.Wij
Wijwilden
wilden
Doch wij
slechts één
één doel
doel en
en wij
dat dit
dit doel
laten zien waarom
Nederlandsche zuivelbereiders
zuivel bereiders voor zich een
een plaats
plaats vragen
vragen in
in de
de voorste
voorste
waarom de Nederlandsche
WILHELMINA huldigen. En waarom
waarom zij niet
alleen als Nederlanders,
Nederlanders,
rijen
rijen van
van hen, die Koningin WILHELMINA
niet alleen
maar ook
maar
ook als vertegenwoordigers
vertegenwoordigersvan
vanhunne
hunneNederlandsche
Nederlandscheindustrie,
industrie, den vurigen wensch uituitn!
spreken,
Hare Majesteit
Majesteit Koningin
Koningin WILHELMINA
nogvele
velejaren
jarenmoge
moge
spreken, dat Hare
re regHnn!
ge e r€
WILHELMINA ons nog
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Eenige Rijkskaasmerken.
Rijkskaasmerken.

8 37

VAN DE GESCHIEDENIS DER NEDERLANDSCHE
OVERZICHT VAN
NEDERLANDSCHE
VISSCHERIJEN IN DE
VISSCHERIJEN
DE LAATSTE KWART-EEUW
KWART-EEUW
DOOR

DR. H. C. REDEKE,
REDEKE, Directeur
Directeur van
van het
hetRijksinstituut
Rijksinstituut
voor
Biologisch
Visscherij-ondazoek.
DR.
voor
Biologisch
Vssscherij
ondErzoek.
-

D
D

e achter
achter ons
onsliggende
liggende25-jarige
25-jarige
periode
ongetwijfeldeen
eender
der
belangrijkstegeweest
geweest
periode
is is
ongetwijfeld
belangrijkste
degeschiedenis
geschiedenisonzer
onzervisscherijen,
visscherijen,deels
deelsom
omdedezich
zichmeer
meeren
enmeer
meeruitbreidende
uitbreidende
in de
overheidsbemoeiing
dezen alouden
aloudenbron
bronvan
vanvolksbestaan,
volksbestaan, deels
deels door
door de
de ongeongeoverheidsbemoeiing met
met dezen
kende
ontwikkeling van
van verschillende
verschillende visscherij-bedrijven
visscherij-bedrijven en eindelijk
eindelijk tengevolge
tengevolge van
van de
de
kende ontwikkeling
dervisscherijen
visscherijen
beteekenis, welke
welkehet
hetwetenschappelijk
wetenschappelijkonderzoek
onderzoek
het
belangder
toenemende beteekenis,
ininhet
belang
heeft
verkregen. In
In dit
ditkorte
korteoverzicht,
overzicht,datdat
uiteraardslechts
slechts
schematischenenverre
verrevan
van
heeft verkregen.
uiteraard
schematisch
volledig kan
kan zijn, zullen
zullen achtereenvolgens
achtereenvolgens behandeld
b:::handeld worden
hoofdpunten uit
uit de
de geschiegeschieworden de hoofdpunten

.Folo
D. GROOTE.
GRUOTE.
Foto B.

Revue,
door H.
H. M. de Koningin in 1899
1899 gehouden over
over de Visschersvloot
Visschersvloot op
op de
de Zuiderzee.
Revue, door

denis
de bemoeiing van overheidswege,
de afzonderlijke visscherijen
visscherijen en
3. het
denis van:
van: 1. de
en 3.
overheidswege, 2. de
visscherij.
wetenschappelijk onderzoek ten dienste der visscherij.
1.
I.

De bemoeiing van overheidswege

In het begin der 2oe
20e eeuw waren de Nederlandsche
Nederlandsche visscherijen
visscherijen geregeld
geregeldbij
bij twee
tweewetten:
wetten:
I° de wet
1°
wet van
van den
den 113en
Juny 1857,
1857, S.
S. 87,
87,tot
totregeling
regelingder
derJagt
Jagt en
en visscherij
visscherij en
en 2°2°de
dewet
wetvan
van
sen Juny
den
21enJunij
Junij 1881,
1881, S.S.76,
76,houdende
houdendebepalingen
bepalingenomtrent
omtrentde
dezeevisscherijen.
zeevisscherijen. De
Dezoetwaterzoetwaterden zien
derhalve aan
aan de
de jacht
jacht gekoppeld:
gekoppeld: een
eenberoep
beroepvoor
voorduizenden
duizendenaan
aaneen
een
binnenvisscherij was derhalve
of binnenvisscherij
beter
ontspanning voor
combinatie is wellicht
wellicht door
door niemand
niemand beter
voor enkelen!
enkelen! Het ondoelmatige dezer combinatie
aangetoond dan
door den
den toenmaligen
toenmaligen Wetenschappelijken
Wetenschappelijken Adviseur
Adviseur in
in Visscherijzaken
Visscherijzaken Dr.
Dr.
aangetoond
dan door
HOEK in zijn aan
Staten van
van Zuidholland
Zuidholland uitgebrachte
uitgebrachte Rapport
Rapport over
over „De
"DeBinnenBinnenaan Gedeputeerde Staten
Hetisisvooral
vooral aan
aan zijn
zijn invloed
invloedtetedanken
dankengeweest,
geweest,
of Zoetwatervisscherij in Zuidholland" (1893).
(1893). Het
dat tegen
tegen het
het eind
eind der
der vorige
vorige eeuw
eeuwaan
aan de
deafdeeling
afdeelingLandbouw
Landbouwvan
vanhet
hetDepartement
Departementvan
van
dat
uitBinnenlandsche Zaken
zoetwatervisscherij is uitBinnenlandsche
Zakeneen
een nieuw
nieuw wetsontwerp
wetsontwerp tot
tot regeling
regeling der
der zoetwatervisscherij
gewerkt.
ontwerp, hetwelk
hetwelk Minister
Minister de
de MAREZ-OYENS
MAREZ-OYENS bij
bij zijn
z;ijn optreden
optreden als hoofd van
van het
het
gewerkt. Dit ontwerp,
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Departement van Waterstaat,
Waterstaat, Handel
1902 vond, is
is het
het uitgangspunt
uitgangspuntgeweest
geweest
Handel en
en Nijverheid in 1902
nogvigeerende
vigeerende visscherijwet.
visscherijwet.
voor de thans
thans nog
voor
Bij nadere
nadere overweging
overweging van
het ontwerp
ontwerp bleek
bleek intusschen,
intusschen, dat
dat bij
bij de
devoorgenomen
voorgenomen
Bij
van het
codificatie
der
zoetwatervisscherij
de
zeevisscherijwet
niet
ongewijzigd
zou
kunnen
blijven.
codificatie der zoetwatervisscherij de zeevisscherijwet
ongewijzigd zou kunnen blijven.
Zoo kwam
kwam het eerste
eerste ontwerp
ontwerp der
der nieuwe
nieuwe visscherijwet
visscherijwet tot
totstand,
stand,waarin
waarinèn
ènde
dezeevisscherij
zeevisscherij
Zoo
èn
de zoetwatervisscherij
zoetwatervisscherij volgens
volgens dezelfde
dezelfde beginselen
beginselen werden
werden geregeld.
geregeld. Tegen
Tegen deze
dezehoofdhoofdin de
indeeling bestonden
bestonden evenwel ernstige
ernstige bezwaren,
bezwaren, die
die in
inhoofdzaak
hoofdzaak hierop
hierop neer
neer kwamen,
kwamen, dat
dat
indeeling
aan
eigenlijke kustvisscherij,
kustvisscherij, die
zee-, noch
nochtot
totdedebinnenvisscherij
binnenvisscherij behoort,
behoort,
aan de
de eigenlijke
die noch
noch tot
tot de zee-,
geen afzonderlijke
afzonderlijke plaats
plaats was
was ingeruimd.
ingeruimd.
Een drieledige indeeling in zee-,
zee-, kustkust-en
enbinnenvisscherij
binnenvisscherij werd
werd gewenscht
gewenschten
enMinister
Minister
VEEGENS, diedie
inmiddels
Departement was
wasgekomen,
gekomen,aanvaardde
aanvaarddeinin1907
1907
VEEGENS,
inmiddelsaan
aanhet
hethoofd
hoofd van
van het
het Departement
Het daarop
daarop volgende
volgende jaar
jaar werd het ontwerp op 33 April
April door
door de
de Tweede
TweedeKamer
Kamerinin
dit stelsel. Het
genomen, door
doorMinister
MinisterTALMA
TALMA verdedigd
Mei d.a.v.
d.a.v.zonder
zonderhoofdelijke
hoofdelijke
behandeling genomen,
verdedigd en op 26 Mei
stemming aangenomen. In de
de Eerste
Eerste Kamer
Kamer werd
werd over
over het
hetontwerp
ontwerpop
op3o
30September
Septemberberaadberaadslaagd, waarna
waarnahet
het op
op dienzelfden
dienzelfden dag
dag met
met 36 tegen 55 stemmen
stemmen is
is aangenomen.
aangenomen. Na
Na door
door de
de
slaagd,
werd de
de wet
wet in het St.bl. 1908
Koningin op 6 October 1908 te zijn goedgekeurd
goedgekeurd werd
1908 onder
onder No.
No. 311
311
opgenomen.
Aangezien evenwel nog
nog geruime
geruimetijd
tijdgemoeid
gemoeidwas
wasmet
metdedeuitwerking
uitwerkingder
dertalrijke
talrijkeinin
Aangezien
de
wet bedoelde
bedoelde algemeene
algemeene maatregelen
maatregelen van
van bestuur
bestuur tot
tot regeling
regeling van
van verschillende
verschillende onderonderde wet
deelen, kon
deelen,
kon de wet
wet eerst
eerst op
op II Juli
Juli1911
191 I ininwerking
werkingtreden.
treden.
Tot de
de belangrijke
belangrijke verbeteringen,
verbeteringen, die
deze wet
wetbracht,
bracht, behooren
behooren o.a.
o.a.dedebepaling,
bepaling,
die deze
schaaldieren uitdrukkelijk
uitdrukkelijk onder
onder het
het begrip
begrip„visch"
.,visch"worden
wordengeranggerangwaarbij
waarbij de
de eetbare
eetbare week- en schaaldieren
schikt; de invoering
invoering der
der consenten
consentenvoor
voorde
dekustvisscherij,
kustvisscherij,waardoor
waardoor een
eenregeling
regelingvan
vanhet
hetbedrijf
bedrijf
hetonrechtmatig
onrechtmatigvisschen
visscheninineens
eensanders
anderswater
watertot
tot
gemaakt; de stempeling
stempeling van
van het
mogelijk werd gemaakt;
misdrijf;
de
invoering
van
een
minimummaat
op
sommige
vischsoorten
met
de
bedoeling,
misdrijf; de invoering van een minimummaat op sommige vischsoorten met de bedoeling,
de vangst
vangst van
van kleine,
kleine, waardelooze
waardelooze visch
vischtegen
tegentetegaan
gaan—;
- ;dedevaststelling
vaststellingvan
vangesloten
geslotentijden
tijden
waardoorbeoogd
beoogdwordt,
wordt,zezegedurende
gedurendeden
denvoortplantingstijd
voortplantingstijd
voor verschillende
verschillende vischsoorten
vischsoorten-waardoor
te sparen
sparen —;
- ; het
het verbod
verbod om
om ondermaatsche
ondermaatsche visch
visch aan
aan den
den man
man te
te brengen
brengenofofgedurende
gedurendeeen
een
deel van den gesloten
gesloten tijd te vervoeren
vervoeren -waarbij,
waarbij,
evenals
sommige
anderevoorschriften,
voorschriften,
evenals
bijbij
sommige
andere
op last
last of
of met
metgoedgoeddispensatie
wordt verleend
verleend aan
aan deelnemers
deelnemers aan
aan onderzoekingen, ingesteld
ingesteld op
dispensatie wordt
verdeeling
van
Rijk
visscherij-districten, aan
aan het
het
vinden
vinden van
van den
den Minister
Minister-en en
de de
verdeeling
van
hethet
Rijk
in in
visscherij-districten,
waarvan een Inspecteur
Inspecteur staat.
staat.
hoofd waarvan
-dateeMzonderlijke vermelding
Afzonderlijke
vermeldingverdient,
verdient,dat
dathet
het.,Collegie
„Collegievoor
voordedeZeevisscherijen"
Zeevisscherijen"
dateerende
van
1857,
aan
hetwelk
bij
de
wet
van
1881
de
bevordering
van
de
belangen
der
zeerende van 1857, aan hetwelk bij
wet van 1881 de bevordering van de belangen der zeenu als
als „College
.,College
visscherijen was
visscherijen
was opgedragen,
opgedragen,zijn
zijnledental
ledentalvan
van15
15zag
zag uitgebreid
uitgebreidtot
tot 21
21 en
en nu
voor
Visscherijen" aan
Regeering voorlichting
voorlichting geeft
omtrent alle
alle met de
de visscherij
visscherij in
in
voor de Visscherijen"
aan de
de Regeering
geeft omtrent
verband staande onderwerpen.
onderwerpen.
verband
buitengewone ingewikkeldheid
ingewikkeldheid en veelsoortigheid
veelsoortigheid van
van het
het Nederlandsche
Nederlandsche visscherijvisscherijDe buitengewone
het gevolg
gevolg van
van de
deeeuwenoude
.eeuwenoude bedrijfsvormen,
bedrijfsvormen, welke,
welke, aangepast
aangepast als zij
zij zijn
zijn aan
aan de
de
wezen, het
wezen,
plaatselijke hydrologische
verbijsterende sspecialisatie
de
plaatselijke
hydrologische toestanden,
toestanden, een verbijsterende
vertoonen, hebben de
pe cialisatie vertoonen,
toepassing
visscherijwet in velerlei
velerlei opzicht
opzicht bemoeilijkt
bemoeilijkt en
enaan
aande
deVisscherijinspectie
Visscherijinspectieeen
een
toepassing der visscherijwet
zware taak
zware
taak verschaft.
verschaft. De gevolgen
gevolgen hiervan
hiervan zijn
zijn geweest
geweest een
eengroote
grootereeks
reeksvan
vanaanvullende
aanvullende
vooral op het stuk
stuk der
der binnenvisscherij
binnenvisscherij en
en uitbreiding
uitbreid in gvan
vanhet
hetaantal
aantalambtenaren
ambtenaren
bepalingen, vooral
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Visscherijinspectie, hetgeen op den
den duur
duur tot
tot veelzijdige
veelzijdige kritiek
kritiek aanleiding
aanleiding gegeven
gegeven en
en zeer
zeer
der Visscherijinspectie,
1922) geleid
geleid heeft
heeft tot
toteen
eengrondige
grondigeherziening
herzieningvan
vanhet
hetbestaande
bestaandebinnenvisscherijbinnenvisscherijonlangs (in 1922)
reglement en een
een reorganisatie
reorganisatie van
dienst der
der Inspectie.
Inspectie.
reglement
van den dienst
toepassing op
op de
de visscherij
visscherij
bestaande binnenvisscherij-reglement
binnenvisscherij-reglement was
Het bestaande
was n.l. ook van toepassing
Nuisisdederiviervisscherij,
riviervisscherij,qua
quabedrijf,
bedrijf,zoo
zooverschillend
verschillendvan
vande
devisscherij
visscherij in
in de
de
de rivieren.
rivieren. Nu
op de
deze unificatie
unificatiein
inde
depraktijk
praktijktot
tottalrijke
talrijke bezwaren
bezwaren aanleiding
aanleidingheeft
heeftgegeven,
gegeven,
binnenwateren, dat deze
waaraan verleden
jaar tegemoet
door de
de uitvaardiging
uitvaardigingvan
vaneen
eenafzonderlijk
afzonderlijkreglement
reglement
waaraan
verleden jaar
tegemoet is gekomen
gekomen door
rivieren. Tevens
Tevensheeft
heefthet
hetbinnenvisscherij-reglement
binnenvisscherij-reglementeen
eeningrijpende
ingrijpendeenenprincipieele
principieele
voor de rivieren.
..Algemeen visscherijreglement
visscherijreglementvoor
voor de
de Binnenwateren"
Binnenwateren"
wijziging ondergaan, doordat naast een „Algemeen
dat voor het geheele land geldende
geldende bepalingen
bepalingen bevat,
bevat, een
een 7-tal
7-talbijzondere
bijzondere visscherijreglementen
visscherijreglementen
alsmede een voor
voor de
de paaiplaatsen
paaiplaatsen van visch
visch zijn
zijn uitgevaardigd,
uitgevaardigd, waarbij
waarbij de visscherijen
visscherijen in ververschillende streken
streken van ons land
land in
in overeenstemming
overeenstemming met
met de
de daar
daar heerschende
heerschende toestanden
toestanden en
en
geregeld. Een
Een terecht
terechtsteeds
steedsverder
verderdoorgevoerde
doorgevoerdespecialisatie
specialisatiedus,
dus,waarbij
waarbij
gebruiken worden geregeld.
zooveel mogelijk
mogelijk rekening
gehouden met de
de hydrobiologische
hydrobiologische verschillen,
verschillen, die de
de waterwaterzooveel
rekening isis gehouden
van ons
ons land
landvertoonen.
vertoonen.
. comple
complexen
xen in
in verschillende deelen van
bemoeiingenvan
vanden
denStaat
Staatvoor
voordedeafzonderlijke
afzonderlijketakken
takken der
der visscherij
visscherij zullen
zullen voor
voor
De bemoeiingen
zooveel noodig hieronder nader
nader worden
aangestipt, dat
dat onlangs
onlangs
worden vermeld.
vermeld. Hier zij nog slechts aangestipt,
een afzonderlijke
afzonderlijke Afdeeling
Mdeeling Visscherijen
Visscherijen aan
aan het
het Departement
Departement van
van Binnenlandsche
Binnenlandsche Zaken
Zaken
in het
het leven
leven isis geroepen.
geroepen.
Mzonderlijke
de pogingen,
pogingen,die
dieaangewend
aangewendzijn,
zijn,om
om
Afzonderlijke vermelding
vermelding verdienen
verdienen voorts
voorts nog de
bevorderen.
door het poten
poten van
van jonge
jongevisch
vischden
denvischrijkdom
vischrijkdomonzer
onzeropenbare
openbarewateren
waterentetebevorderen.
door
Jaarlijks zijn
gebezigd worden
wordenvoor
voor den
denaankoop
aankoop
Jaarlijks
zijn daarvoor
daarvoorgroote
grootesommen
sommen besteed,
besteed, die
die ten deele gebezigd
van jonge zalm in het buitenland,
buitenland, ten
ten deele
deeleter
terbeschikking
beschikkingvan
van de
deNederlandsche
NederlandscheHeidemaatHeidemaatschappij
gesteld ter
ter bevordering
bevordering van
van de
devischproductie
vischproductie onzer
onzerbinnenwateren.
binnenwateren.Terwijl
Terwijl
schappij zijn
zijn gesteld
tengevolge van
loslaten van
van zalmpjes
zalmpjes de zalmstapel
zalmstapel van
van den Rijn
Rijn geruimen
geruimen tijd
tijd op
op' peil
peil
tengevolge
van het loslaten
kon worden
worden gehouden,
gehouden, hebben
hebben de loslatingen
loslatingen van
van jonge
jonge visch,
visch, in
in ons
onsland
landininhet
hetbijzonder
bijzonder
kon
"edelkarpers", niet
niet geheel
geheel aan
aan de
deverwachtingen
verwachtingenbeantwoord.
beantwoord.
van zgn. „edelkarpers",
2.
af zon der 1ij k e visscherijen.
v i s s c her ij e n.
De afzonderlijke
2. De
Geen factor heeft op de
de geschiedenis
geschiedenisonzer
onzerVisscherijen
Visscherijeneen
zoogrooten
grooteninvloed
invloedgehad
gehad
een zoo
als de
de wereldoorlog,
wereldoorlog, die
diegedeeltelijk
gedeeltelijkbelemmerend,
belemmerend,gedeeltelijk
gedeeltelijkbevorderend
bevorderendheeft
heeftgewerkt;
gewerkt;
de jaren
jaren 1917
1917 en
en 1918
1918de
devisscherij
visscherijop
opde
demet
metmijnen
mijnen
zooverre als gedurende de
belemmerend, in zooverre
zoogoed als
als onmogelijk
onmogelijk isis geweest;
geweest;bevorderlijk,
bevorderlijk,doordat
doordat in
inde
deverschillende
verschillende
bezaaide Noordzee zoogoed
oorlogvoerende
ontstaan is, hetgeen
hetgeen in
in hooge
hooge
oorlogvoerende landen
landen een
een groote
groote vraag
vraag naar
naar visch
visch als
als voedsel ontstaan
mate bevorderlijk
bevorderlijk isis geweest
voor den
den handel
handel in
inversche
versche Noordzeevisch,
Noordzeevisch,haring,
haring,mosselen,
mosselen,
mate
geweest voor
om slechts enkele voorbeelden te noemen.
noemen. Na
Naden
denoorlog
oorlogisis vrij
vrij plotseling
plotseling een
een depressie
depressie gevolgd,
gevolgd,
welke voornamelijk
voornamelijk door
door de
de dalende
dalende koopkracht
koopkracht der
dervoornaamste
voornaamste buitenlandsche
buitenlandscheafnemers
afnemers
welke
veroorzaakt is.
1.
Zeevisscherij. - De uitoefening
uitoefening der
dervan
vanoudsher
oudsherbevoorrechte
bevoorrechteharingvisscherij
haringvisscherij
I. Zeevisscherij.
hetachter
achterons
onsliggende
liggende25-jarige
25-jarigetijdvak
tijdvakeen
eenbelangrijke
belangrijkewijziging
wijzigingondergaan.
ondergaan.Terwijl
Terwijl
heeft ininhet
in 1898
1898 slechts één
één stoomschip
stoomschip aan
aan die
die visscherij
visscherij deelnam,
deelnam, isis dit
ditaantal
aantal geleidelijk
geleidelijk geklommen,
geklommen,
60zulke
zulkevaartuigen
vaartuigendaaraan
daaraan deelnamen.
deelnamen. Daarna
Daarna heeft,
heeft, tengevolge
tengevolge
in1916
1916niet
nietminder
minderdan
dan6o
zoodat in
—
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van de
de oorlogs-sluiting
oorlogs-sluitingder
derNoordzee,
Noordzee,het
hetaantal
aantalgroote
grooteenenonzekere
onzekereschommelingen
schommelingenvertoond.
vertoond.
Aan den
den anderen
anderen kant
kant zijn
zijn de
deschilderachtige
schilderachtige doch
doch onhygiënische
onhygiënische bommen
bommen geheel
geheel
Aan
van het tooneel
tooneel verdwenen;
verdwenen; terwijl
terwijl hun
hun aantal
aantal in 1898
I898 nog
nog32o
320bedroeg,
bedroeg,zijn
zijninin1916
I9I6dedelaatste
laatste
bommen
gegaan. De
Deuitkomsten
uitkomstender
derharingvisscherij
haringvisscherij zijn,
zijn, zooals
zooals steeds,
steeds,tamelijk
tamelijk
bommen naar
naar zee gegaan.
geweest, doch
doch inindedelaatste
laatstejaren
jarenminder
minderbevredigend.
bevredigend.Waaraan
Waaraanditditverschijnsel,
verschijnsel,
wisselend geweest,
dat zich over
over de
de geheele
geheele Noordzee
Noordzee deed
deed gelden,
gelden, moet
moet worden
worden toegeschreven,
toegeschreven, is
nog niet
niet
dat
is nog
bekend.
Het kenmerkende
kenmerkende in de
de geschiedenis
geschiedenis der
der trawlvisscherij
trawlvisscherij in de
de afgeloopen
afgeloopen periode
periode isis
groote toename
toename van
van het
hetbedrijf
bedrijftengevolge
tengevolgevan
vandedeingebruikneming
ingebruiknemingvan
vanstoomschepen
stoomschepen
de groote
(stoomtrawlers) en
uitbreiding van
van het
het gebruik
gebruik der
der bordentrawl
bordentrawl en
en motoren,
motoren, ook
ookbij
bijde
de
(stoomtrawlers)
en de
de uitbreiding
I2 bedroeg, is geklommen
geklommentot
tot
kleinere zeilvaartuigen.
aantal stoomtrawlers,
kleinere
zeilvaartuigen. Het
Het aantal
stoomtrawlers,dat
datin
in I898
1888 12
I67 in 1919
I9I9 en
en daarna
daarna weer eenigszins
eenigszinsafgenomen.
afgenomen.Zeer
Zeerbevorderlijk
bevorderlijkvoor
voorden
bloeider
dervisscherij
167
den bloei
visscherij
de opening
openingvan
vande
deRijksvisschershaven
Rijksvisschershaven teteIJmuiden
Ijmuidengeweest,
geweest,die
diezich
zichaanvankelijk
aanvankelijkonder
onder
is de
Vi~scheI ijen
BOTTEMANNE tot
tot de
degrootste
grootste
leiding van
vanden
dentegenwoordigen
tegenwoordigenHoofdinspecteur
Hoofdinspecteur
leiding
derder
Visscherijen
BOTTEMANNE
beste visschershaven
visschershaven van
van het
hetvasteland
vastelandvan
vanEuropa
Europaheeft
heeftontwikkeld.
ontwikkeld.
en beste
groote uitbreiding
uitbreiding der
der stoomvisscherij-vloot,
stoomvisscherij-vloot, ook in
in andere
andere landen,
landen, heeft
heeftechter
echter
De groote
gehad, dat
dat een
een toestand
toestand van
van overbevissching
overbevissching in de
de Noordzee
Noordzee isisingetreden,
ingetreden,die
diezich
zich
ten gevolge gehad,
vooral hierin geopenbaard
geopenbaard heeft, dat absoluut
absoluut en relatief
relatief meer
meer kleine
kleine visschen,
visschen, vooral
vooral schol
scholen
en
vooral
visschen
schelvisch, gevangen
gevangenwerden
werdendan
danvroeger
vroegeren
ende
detrawlvloot
trawlvlootom
omgroote
grooteen
enmarktwaardige
marktwaar di ge visschen
schelvisch,
meer afgelegen en ongerepte vischgronden buiten de Noordzee
Noordzee (IJsland,
(Ijsland,
te bemachtigen, steeds meer
Faröer,
Witte
Zee)
heeft
moeten
opzoeken.
Farber,
Zee) heeft moeten opzoeken.
Omtrent de
klassieke beugvisscherij
deelen, dat
dat dit
ditbedrijf
bedrijf
Omtrent
de klassieke
beugvisscherij valt
valt tenslotte
tenslotte nog
nog mede
mede te deelen,
al tengevolge
tengevolge van
van de
de verarming
verarming der
der vischgronden,
vischgronden, die
die een
eenloonende
loonende
sterk afnemende
sterk
afnemende is, ook al
uitoefening dezer
dezer kostbare
kostbare visscherij,
visscherij, waarbij
waarbij evenwel het
het product
productlevend
levendaan
aande
demarkt
marktwordt
wordt
nauwelijks meer
meer mogelijk
mogelijkmaakt.
maakt.
gebracht, nauwelijks
2. Kustvisscherij.
Kustvisscherij. - De trawlvisscherij
trawlvisscherij op de Noordzee,
Noordzee, met
met kleine
kleine open
open vaartuigen
vaartuigen
de concurrentie
concurrentie der
derstoomtrawlers
stoomtrawlersvrijwel
vrijwel onverminderd
onverminderd
van het type
type botter,
botter, heeft zich ondanks de
voor een
een niet
niet gering
gering deel
deel toe
toe te
te schrijven
schrijven aan
aan het
het feit,
feit, dat
dat ook
ook van
van deze
dezevloot
vloot
gehandhaafd. Dit is voor
zij naar
naar verhouding
verhoudingeen
eengroot
groot aandeel
de vangsten bijna
worden aangevoerd
aangevoerd en
en zij
bijna altijd
altijd levend worden
aandeel
heeft in
in dedevangst
vangst
zgn.
"edele"
platvisschen
(tong,
tarbot,
griet),
terwijlvervolgens
vervolgensook
ook
derder
zgn.
„edele"
platvisschen
(tong,
tarbot,
griet),
terwijl
alseigenbedrijf
eigen bedrijf wordt
wordt uitgeoefend,
uitgeoefend, er
er toe
toe
de omstandigheid,
omstandigheid, dat deze
deze visscherij
visscherij in
in den
den regel
regel als
bijgedragen heeft
haar staande
houden.
bijgedragen
heeft haar
staande te houden.
,,sturm- und
und DrangDrangDe Zuiderzeevisscherij
Zuiderzeevisscherij heeft
heeft in
in het begin der twintigste eeuw een „Sturmperiode" doorgemaakt welke, veroorzaakt
veroorzaakt door
paar minder goede jaren,
jaren, haar
haar uiting
uiting vond
vond
door een paar
in een
een met
metkracht
kracht gevoerde
gevoerde actie
actie tot
totafschaffing
afschaffing der
der bekende
kuilnetten, waaraan
waaraan door een
een
be kende kuilnetten,
groot aantal
aantal visschers
vermeende achteruitgang
achteruitgang der
der visscherij
visscherij werd
werd toegeschreven.
toegeschreven. Na
Naeen
een
visschers de vermeende
I905 en 1906,
I906, w
waarbij
alleen werd
werd nagegaan,
nagegaan,
langdurig
jaren 1905
aa rbij niet alleen
langdurig en
en uitgebreid onderzoek in de jaren
hoe groot
groot de
de schade
schade was,
was,welke
welkede
dekuilen
kuilenveroorzaakten,
veroorzaakten,maar
maarook,
ook,welke
welkemaatregelen
maatregelengenomen
genomen
zouden
kunnen worden
worden om
om de
devisschen
visschentetebeschermen
beschermen(waarvoor
(waarvooreen
eennauwkeurige
nauwkeurigekennis
kennis
zouden kunnen
I907mijn
mijnZuiderzee-rapport,
Zuiderzee-rapport,opopgrond
grondwaarvan
waarvan
hunner levenswijze noodig
noodig was),
was), verscheen
verscheeninin1907
verschillende
voorstellen aan
Regeering werden
werden gedaan
gedaan met
met het
het doel
doelde
dekuilvisscherij
kuilvisscherijniet
niet
verschillende voorstellen
aan de Regeering
plotseling
schaffen, doch
doch gaandeweg
gaandeweg te beperken
beperken en tevens
tevens door
door het
het invoeren
invoeren van
van conconplotseling af te schaffen,
senten, het
het stellen
stellen van
van maat
maat op
op sommige
sommige vischsoorten
vischsoorten en
en het
hetsluiten
sluitenvan
vansommige
sommigegedeelten
gedeelten
1 923.
18g81898-1923.

841
27*

voor
visscherij te trachten,
trachten, de
de bevissching
bevissching zoodanig
zoodanig te
te regelen,
regelen, dat
datop
opden
denduur
duureen
eenmeer
meer
voor de visscherij
rationeele exploitatie
dit rijke
rijke vischwater
vischwater mogelijk
mogelijk zou
zou zijn.
zijn.
rationeele
exploitatie van dit
Van de overige
overige tot
tot de
dekustvisscherijen
kustvisscherijen behoorende
behoorende bedrijven
bedrijven zij
de oesteroesterVan
zij hier
hier nog de
industrie in Zeeland genoemd, die in
in het
het laatst
laatst der
der negentiende
negentiende eeuw
eeuw in
in een
een treurigen
treurigen toestand
toestand
verkeerde tengevolge van
van de
degroote
grootesterfte,
sterfte,die
dietelken
telkenjare
jareverwoestingen
verwoestingen
aanrichtteonder
onderdede
verkeerde
aanrichtte
oudere, voor de
de consumptie
consumptie bestemde
bestemde oesters.
oesters.
oudere,
I898-I900
verscheen in
in1902
I90~een
eenuitvoerig
uitvoerig
een grondig
grondig onderzoek
onderzoek in
de jaren
jaren 1898
Na een
in de
1900 verscheen
en goed
goed gedocumenteerd
gedocumenteerd „Rapport
"Rapport over
over de
de oorzaken
oorzaken van
van den
den achteruitgang
achteruitgang in
in hoedanigheid
hoedanigheid
van de Zeeuwsche
Zeeuwsche Oester"
Oester"van
vande
dehand
handvan
vanDr.
Dr.HOEK,
HOEK, waarin
waarin hij kon
kon aantoonen,
aantoonen, dat de overoverrn aamste oorzaak
bevolking
der banken
bevolking der
banken de voo
voornaamste
oorzaak van
achteruitgang is geweest
geweest en
enwaarin
waarin
van dien
dien achteruitgang
waseen
een
hij
verbetering van
van het
het bedrijf
bedrijf deed.
deed.Van
Vandie
dievoorstellen
voorstellenwas
hij verschillende voorstellen tot verbetering
belangrijkste: :de
de instelling
instellingvan
van
der belangrijkste
deoprichting
oprichtingvan
vaneen
een proefstation
proefstation te
te Bergen
Bergen op Zoom en de
kultuurproeven
de noodige
noodige voorlichting
voorlichtingaan
aande
deoesterkweekers
oesterkweekerstete
kultuurproeven van
van Staatswege,
Staatswege, om aldus de
verschaffen.
het Zeeuwsche
Zeeuwsche Visscherijbestuur
Visscherijbestuur heeft een
een bacbacverschaffen. Hiervan
Hiervan is
is niets gekomen; doch het
terioloog in dienst
dienst genomen,
genomen, die
diede
dereinheid
reinheidder
derbanken
bankenenenoesterbewaarplaatsen
oesterbewaarplaatsen regelmatig
regelmatig
terioloog
controleerde en op grond
grond van
van wiens
wiensrapporten
rapporten het
hetBestuur
Bestuurerertoe
toeover
overis is
gegaan,certificaten
certificaten
controleerde
gegaan,
geven, om
om aldus
aldus den
dennaam
naam
van onbesmetheid voor de voor den handel bestemde oesters uit te geven,
der Zeeuwsche oesters, vooral
vooral in het buitenland,
buitenland, hoog
hoog te
te houden.
houden.
der
Ook
in het
hetnoordelijk
noordelijk deel
deel der
der Zuiderzee
Zuiderzee en de
de Waddenzee
Waddenzee heeft
heeft zich
zich in
in den
denloop
loopder
Ook in
laatste
kwart eeuw een
een niet
nietonbelangrijke
onbelangrijke oesterkultuur
oesterkultuur ontwikkeld,
ontwikkeld, welke
welke zeer
zeerbevorderd
bevorderdisis
l aatste kwart
gebied aan
aan de
de publieke
publieke visscherij
visscherij en
enhet
het
door
onttrekking van bepaalde
bepaalde gedeelten
door de onttrekking
gedeelten van dit gebied
in uitsluitend
uitsluitendgebruik
gebruikgeven
gevendaarvan
daarvan aan
aan bepaalde
bepaalde personen,
personen,die
diedaarvoor
daarvoorin
inaanmerking
aanmerkingkomen..
komen~
Ofschoon zij in reputatie
reputatie ver bij
bij de
de Zeeuwsche
Zeeuwsche achterstaat,
achterstaat, is
is de
de Texelsche
Texelscheoester
oestertoch
tochheden
heden
ten dage ook een gezocht
gezocht product.
product.
slotte moge
moge in
indit
ditverband
verbandnog
nogvermeld
vermeldworden,
worden,dat
datsedert
sedertenkele
enkelejaren
jarenproeven
proeven
Ten slotte
worden genomen,
genomen, om door
door kunstmatige
kunstmatige teelt
teelt van
van kreeften
kreeften de
de Zeeuwsche
Zeeuwsche wateren
waterèn met
met dit
dit
worden
schaaldier
bevolken. In
In een
eenonlangs
onlangsverschenen
verschenenrapport
rapportvan
vanDr.
Dr.
HAVINGA worden
worden deze
deze
schaaldier te
te bevolken.
HAVINGA
proefnemingen uitvoerig
uitkomsten bevredigend
bevredigend zijn
zijn en
en
proefnemingen
uitvoerig beschreven.
beschreven. Daaruit
Daaruit blijkt,
blijkt, dat
dat de uitkomsten
dat men mag
mag verwachten,
verwachten, dat
dat door
door toepassing
toepassing der
der kunstmatige
kunstmatigeteelt
teeltop
opgrooter
grooterschaal
schaalde
dekreefkreeftenproductie der Oosterschelde
Oosterschelde mettertijd
mettertijd aanzienlijk
aanzienlijk zal
zal toenemen.
toenemen.
tenproductie
3. Riviervisschérij.
Riviervisschàij. - Bij
Bij de visscherij
visscherij op onze
onze rivieren
rivieren hebben
hebben de
de trekvisschen
trekvisschen van
van
oudsher
groote rol ges
gespeeld.
Onder deze
deze staat
staat de
de zalm
zalm bovenaan,
bovenaan, dan
dan volgen
volgen de
de elft
elfteen
n
pe eld. Onder
oudsher een groote
de houting.
houting. Het
Het beeld,
beeld, dat
dat deze
deze visscherijen
visscherijen toonen,
toonen, isis helaas
helaas verre
verre van
van bemoedigend.
bemoedigend. Over
Over
geheele lijn
lijn achteruitgang,
achteruitgang, het sterkst
sterkst bij
bij de
de elft,
elft,verontrustend
verontrustend bij
bij de
de zalm
zalmen
enin
ingeringer
geringer
de geheele
mate ook
bij de houting.
houting. Voor
Voor geen
geen visch
visch isisen
enwordt
wordtnog
nogvoor
voordedeinstandhouding
instandhoudingzooveel
zooveel
mate
ook bij
in 1885
I885 gesloten
geslotenzalmtractaat
zalmtractaat tusschen alle
alle toenmalige
toenmalige RijnoeverRijnoevergedaan als
gedaan
als voor
voor de
de zalm. Het in
staten regelt de zalmvisscherij op den Rijn en als
als uitvloeisel van
van die
die in
in vele
vele opzichten
opzichtenzegenrijke
zegenrijke
jaarlijks ettelijke
jonge, zesweeksche
zesweeksche zalmpjes
zalmpjes in
inden
denbovenbovenovereenkomst worden jaarlijks
ettelijke millioenen jonge,
stroomloop
Rijn losgelaten.
losgelaten. Omtrent
Omtrent de
de doeltreffendheid
doeltreffendheid van
van dezen
dezenmaatregel
maatregelkan
kan
stroomloop van
van den Rijn
is stellig
stelligaan
aan dit
ditstelselmatige
stelselmatigeloslaten
loslatender
derjonge
jongevischjes
vischjesin
inde
debeken,
beken,
geen twijfel bestaan en het is
waar zij
danken, dat de Rijn
Rijn ondanks
ondanks alle
alle tegenwertegenwerwaar
zij anders
anders van
van nature
nature zouden
zouden voorkomen,
voorkomen, te
te danken,
kende factoren
factoren nog de
de rijkste
rijkste zalmrivier
zalmrivier van
van Europa
Europa is!
is! Die
Dieongunstige
ongunstigefactoren
factorenzijn
zijnechter
echter
kende
en
jaar na
groote stuwen
den Rijn
Rijn tusschen
tusschen Schaffhausen
Schaffhausen en
jaar
na jaar
jaar toegenomen:
toegenomen:de
de bouw
bouw der
der groote
stuwen in den
.
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Basel, die
die een
eengroot
grootdeel
deelvan
vanhet
hetnatuurlijke
natuurlijkepaaigebied
paai gebiedafgesloten
afgeslotenheeft,
heeft,de
detoenemende
toenemendescheepscheepBasel,
vaart en normaliseering
normaliseering van
van de
de rivier,
rivier, die
diehaar
haaroorspronkelijk
oorspronkelijk karakter
karakter zoo
zoo zeer
zeergewijzigd
gewijzigd
vaart
hebben,
al deze
deze omstandigheden
omstandigheden hebben
hebben er
ertoe
toemedegewerkt,
medegewerkt,om
omden
denzalmrijkdom
zalmrijkdomvan
vanden
den
hebben, al
Rijn
1898
opop
dede
voornaamste
Rijn te
te doen
doenafnemen.
afnemen.Terwijl
Terwijlinin
1898
voornaamsteaanvoerplaatsen
aanvoerplaatsenvan
vanons
onsland
landnog
nogbijna
bijna
42.000 stuks
stuks zalmen
zalmen werden
werden aangevoerd,
aangevoerd, bedroeg
bedroeg dat
dat aantal
aantal in
in 1922
1922 slechts rond
rond 12.000!
12.oo0!
42.00o
in het
hetjaar
jaar 1906
1906ingestelde
ingestelde„Staatscommissie
"Staatscommissievoor
voorhet
hetZalmvraagstuk",
Zalmvraagstuk",wier
wierlijvig
lijvig
Een in
rapport
rapport in twee deelen
deelen in
in het
hetjaar
jaar 1916
1916verscheen,
verscheen, heeft
heeftgemeend
gemeendaan
aanden
denachteruitgang
achteruitgangtegetegemoet te
te kunnen
kunnen komen,
komen, door
doorook
ookin
inNederland
Nederlandzalmpjes
zalmpjeslos
lostetelaten,
laten,doch
dochdeze
dezeproefnemingen
proefnemingen
moet
hebben weinig
daarvoor
weinig resultaat
resultaat gehad.
gehad. Als
Alsuitvloeisel
uitvloeiseldaarvan
daarvanworden
wordenthans
thansevenwel,
evenwel,inin
daarvoor
geschikte Zuid-Limburgsche
Zuid-Limburgsche beken,
beken, zalmpjes
zalmpjes losgelaten,
losgelaten, hetgeen
hetgeen inindedeeerste
eersteplaats
plaatsaan
aande
de
geschikte
visscherij op de Maas,
Maas, doch
doch daarnaast
daarnaast ook
Rijn ten
ten goede
goede zal
zal komen.
komen.
visscherij
ook aan
aan die
die op den Rijn
Het beeld,
beeld, dat
dat de
de elft
elftvertoont,
vertoont, isis nog
nogminder
minderopwekkend.
opwekkend.Hier
Hierisiseen
eenzóó
zóógroote
grooteachterachterHet
ingetreden, dat
dat enkele
enkele jaren
jaren geleden
geleden de
deelft
elftnagenoeg
nagenoeguit
uitonze
onzerivieren
rivierenverdwenen
verdwenenwas,
was,
uitgang ingetreden,
terwijl in het
het begin
begin der
dertwintigste
twintigsteeeuw
eeuwjaarlijks
jaarlijks nog
nogongeveer
ongeveer5o.000
50.000stuks
stukswerden
werdengevangen!
gevangen!
terwijl
De achteruitgang,
achteruitgang, mede
mede in
in hoofdzaak
hoofdzaak het
het gevolg
gevolgvan
vande
deindustrialiseering
industrialiseeringvan
van het
hetRijngebied,
Rijngebied,
De
hier veel
veel sterker
sterker en regelmatiger
regelmatiger geweest
geweest dan
dan bij
bij de
de zalm,
zalm, hetgeen
hetgeenmoet
moetworden
wordentoegeschreven
toegeschreven
is hier
aan de omstandigheid,
omstandigheid, dat
dat bij
bij de
de elft
elftde
degunstig
gunstigwerkende
werkendefactor:
factor:de
dekunstmatige
kunstmatigeteelt,
teelt,heeft
heeft
aan
ontbroken, die
de zalmvisscherij
zalmvisscherij althans
althans voor
voor algeheelen
algeheelen ondergang
ondergang heeft
heeft behoed.
behoed. In
Ineen
een
ontbroken,
die de
enelftstand
elftstandininonze
onze
verleden jaar
jaar verschenen
verschenen rapport
rapport over
over „De
"De verbetering
verbetering van
van den
den zalmzalm-en
verleden
BROUWER dit
en logischerlogischerheeft de
de Inspecteur
InspecteurBROUWER
rivieren" heeft
ditverschil
verschilduidelijk
duidelijkin
in het licht gesteld en
wijze aangedrongen
aangedrongen op
te hulp
hulp roeping
roepingder
derkunstmatige
kunstmatige teelt,
teelt,om
omook
ookdedeelftvisscherij
e1ftvisscherij
wijze
op de te
wederom op te
te beuren.
beuren.
wederom
slotte de
de houting,
houting,bij
bijons
onstetelande
landeweinig
weiniggewaardeerd,
gewaardeerd,maar
maar in
inhet
hetbuitenland,
buitenland,
Ten slotte
vooral
Frankrijk, gezocht
daarom als
Ook hier
een sterke
sterke
vooral in Frankrijk,
gezocht en daarom
als exportvisch
exportvisch van
van beteekenis.
beteekenis. Ook
hier een
Het
achteruitgang,
elft. Het
achteruitgang,vermoedelijk
vermoedelijkaan
aandezelfde
dezelfdeoorzaken
oorzakentetewijten
wijtenals
alsbij
bijde
de zalm
zalm en
en de elft.
minder
geschikt worden
rivieren voor
teelt en
en de
de zeer
zeerintensieve
intensievevisscherij
visscherij hebben
hebbende
de
minder geschikt
worden der rivieren
voor de teelt
voortplantingsmogelijkheid dezer visschen zeer beperkt. Ook hier worden pogingen
pogingen in
in het
het werk
werk
gesteld,
om door
door kunstmatige
kunstmatige teelt
teelt de
de visscherij
visscherij te
te hulp
hulp tetekomen.
komen.
gesteld, om
Hand
hand met
met dezen
dezen sterken
sterken achteruitgang
achteruitgang van
van de
de visscherij
visscherij op
op de
degenoemde
genoemde
Hand in hand
"anadrome"
in een
een onverwachten
onverwachten omvang
omvang een
eenbedrijf
bedrijf ontont„anadrome" trekvisschen,
trekvisschen, heeft
heeft zich
zich evenwel in
wikkeld, hetwelk zich bezig
bezig houdt
houdt met
met de
devangst
vangstvan
vandrijfpaling,
drijfpaling, den
den„katadromen"
"katadromen"trekvisch
trekvisch
bij
visscherij heeft plaats
plaats met den zgn.
zgn. ankerkuil,
ankerkuil, een vischtuig,
vischtuig, dat
dat in
in
bij uitnemendheid.
uitnemendheid. Deze visscherij
alsuitsluitend
uitsluitendvoor
voorde
deaasvisscherij
aasvisscherijop
oponze
onzebenedenrivieren
benedenrivieren
het begin dezer
dezer eeuw
eeuw nog
nog zoo
zoogoed
goedals
werd gebruikt,
snelstroomende rivieren,
rivieren, een
een uitstekend
uitstekend vischtuig
vischtuig
gebruikt, maar
maar dat
dat gebleken
gebleken is,
is, zelfs in snelstroomende
voor
de vangst
vangst van
vande
denaar
naarzee
zeetrekkende
trekkende paling
paling te
te zijn.
zijn. Daar
Daar de
de paling
paling in
in zomer
zomer en
en herfst
herfst
voor de
den
Rijn af komt
komt zwemmen
zwemmen en
en de
de vangsten
vangsten dus
dusininhet
hetalgemeen
algemeenrijker
rijkervallen,
vallen,naarmate
naarmate men
men
den Rijn
hooger
zijn de
deschokkers,
schokkers,waarmede
waarmedededeankerkuilvisscherij
ankerkuilvisscherij wordt
wordt uitgeoefend,
uitgeoefend, des
des
hooger vischt, zijn
zomers
Rijn in Duitschland,
Duitschland, tot
tot boven
boven Bingen
Bingen te
te vinden
vinden en
enzakken
zakken later
later in
in het
het
zomers hoog
hoog op
op den Rijn
seizoen
af,
om
ten
slotte
alleen
in
ons
land
die
visscherij
uit
te
oefenen.
seizoen af,
slotte alleen
ons land die visscherij uit te oefenen.
4.
binnenvisscherij heeft
gekenmerkt door
door een tot
tot dusverre
dusverre ongekende
ongekende uituitheeft zich gekenmerkt
4. De binnenvisscherij
breiding
aantal visschers.
Niet, dat
dat het
hetaantal
aantal beroepsvisschers
beroepsvisschers zeer
zeer isistoegenomen:
toegenomen:
breiding van
van het aantal
visschers. Niet,
de toename
als nevenberoep
nevenberoep of
ofals
als liefhebberij
liefhebberij
de
toename betreft
betreft vooral
vooral die groepen,
groepen, welke
welke de
de visscherij
visscherij als
beoefenen.
Het
uitgereikte
vischakten,
dat
in
het
begin
ongeveer
oefenen.
Het
totale
aantal
uitgereikte
in
onzer
eeuw
slechts
ongeveer
be
843

20.000 bedroeg, beliep in 1919
1919 niet minder
minder dan
danongeveer
ongeveer46.50o;
46.500;daarna
daarnadaalde
daaldehet
hetweer
weereenigseenigs20.000
1921. Het aantal akten is dus bijna
bijna verdubbeld,
verdubbeld, waartegenover
waartegenover de
de toetoezins tot bijna 38.000
38.000 in 1921.
geheele bevolking
bevolking slechts ongeveer 4o
40 %
bedraagt! In
In 1898
name der geheele
% bedraagt!
1898 kwamen op 1000
i000 inwo1919 op 1000
l000 inwoners
ners 44 vischakten,
vischakten, in
in 1919
inwoners 7!
7! Dat de
de geleidelijk
geleidelijk toenemende
toenemende bevissching
bevissching
onzer binnenwateren
binnenwateren niet zonder
zonder nadeelige
nadeelige uitwerking
uitwerking isisgebleken,
gebleken,kan
kanmoeilijk
moeilijkbetwijfeld
betwijfeld
worden. Ook roekeloos
roekeloos visschen
dikwijls het bedrijf
bedrijf geschaad:
geschaad: zoo
zoo is,
is, om
omslechts
slechts
worden.
visschen heeft
heeft hier dikwijls
een voorbeeld
voorbeeld tete noemen,
noemen,dedegrondelvisscherij
grondelvisscherijininsommige
sommigeNoordhollandsche
Noordhollandsche polders
polders tentengevolge van
ondergegaan.
gegaan. Bij
Bijhet
hetontbreken
ontbrekeneener
eenerbehoorlijke
behoorlijke
gevolge
van overbevissching
overbevissching geheel
geheel ten onder
binnenvisscherijstatistiek laten
opbrengst en
en de
deachteruitgang
achteruitgangder
dervisscherij
visscherij niet
nietmet
met
binnenvisscherijstatistiek
laten zich
zich de opbrengst
cijfers aantoonen,
aantoonen, maar
maar waar
waar ererbehoudens
behoudensdede
hierna
te noemen
uitzondering
geen
enkele
cijfers
hierna
te noemen
uitzondering
geen
enkele
om aan
aan te
te nemen,
nemen, dat
dat onze
onze vischwateren
vischwateren van
van nature
naturerijker
rijkerzouden
zoudenzijn
zijngeworden,
geworden,isis
reden isis om
alle reden
reden om aan
nemen,dat
dat
vangstenvan
vanden
den
beroepsvisscher,vergeleken
vergeleken bij
bij
aan tete nemen,
dedevangsten
beroepsvisscher,
er alle
zijn.
vroeger, verminderd zijn.
Om hieraan tegemoet te
te komen
komen zijn,
zijn, zooals
zooals boven reeds is medegedeeld,
medegedeeld, van
van RegeeringsRegeeringswege
doel, om
om door
doorregeling
regelingder
dervisscherij
visscherijtot
tot
wege verschillende
verschillende maatregelen
maatregelen genomen,
genomen, met
met het doel,
rationeele exploitatie der
der vischwateren
vischwateren tetegeraken
gerakenen
enden
dennatuurlijken
natuurlijkenvischvoorraad
vischvoorraad
een meer rationeele
poten van
van visch
visch te
te vergrooten.
vergrooten. Vooral
Vooral met den
den karper
karper zijn
zijn in
inde
deverloopen
verloopen periode
periode
door het poten
is gebleken,
gebleken, dat
vele proeven genomen, maar het is
dat veelal
veelal de
de wateren,
wateren, waarin
waarin die
die visschen
visschen werden
werden
losgelaten,
geschikt waren,
waren, zoodat
zoodat men
men van
vande
delosgelaten
losgelatenkleine
kleinevischjes
vischjesnooit
nooit
losgelaten, daarvoor
daarvoor niet geschikt
terugzag, terwijl
terwijl slechts
slechts in
in enkele,
enkele, toevallig
toevallig bijzonder
bijzonder geschikte
geschikte polderwateren
polderwateren de
deteelt
teelt
iets terugzag,
succes
had.
succes
Van meer beteekenis
beteekenis voor
binnenvisscherij, vooral
Noord- en
en Zuidholland,
Zuidholland, is
is
Van
voor de binnenvisscherij,
vooral in
in Noordsnoekbaars in onze
onze binnenwateren
binnenwateren geweest.
geweest. Deze
Deze visch,
visch, die
die oorspronoorspronhet verschijnen van de snoekbaars
kelijk niet
waar hij
hij omstreeks
omstreeks 1885
1885 in den
den Rijn
Rijngepoot
gepoot
kelijk
niet inheernsch
inheemsch was,
was, maar
maar uit Duitschland, waar
naar Nederland
Nederlandgekomen
gekomenis,
is,heeft
heeftzich
zicheerst
eerst op onze benedenrivieren
ingeburgerd,vandaar
vandaar
werd, naar
benedenrivieren ingeburgerd,
over de genoemde provincies verspreid en is ook in verschillende onzer binnenwateren
binnenwateren gepoot.
gepoot.
Deze bijzonder smakelijke,
smakelijke, zeer
gewilde en voor
voor de
de visscherij
visscherij dus
dusuiterst
uiterstwaardevolle
waardevollevisch
visch
Deze
zeer gewilde
zich bij
bij voorkeur
voorkeur dáár
dáárop,
op,waar
waarzijn
zijngeliefkoosde
geliefkoosde voedsel,
voedsel, de
despiering
spieringvoorkomt,
voorkomt,dat
dat
houdt zich
wordt ook
ook op
op andere
andere plaatsen
plaatsenwel
wel
is in zwak brakke boezemwateren onzer zeeprovincies, maar wordt
aangetroffen,
met jonge
jonge witvisch
witvisch voedt.
voedt.
aangetroffen, waar
waar hij
hij zich dan met
3.
Het wet
e n s c hap pel ij k visscherijonderzoek
v i s s c her ij 0 n der z 0 e k
wetenschappelijk
3. Het
Doordrongen van
waarheid, dat alle
alle maatregelen
maatregelen in het
het belang
belangder
dervisscherijen
visscheriien
Doordrongen
van de
de waarheid,
gebaseerd
grondige kennis
kennis van
van de
de visschen
visschen zelf
zelfen
envan
vanhet
hetwater,
water,waarin
waarin
gebaseerd moeten
moeten zijn op een grondige
zij
heeft onze
onze Regeering
Regeering reeds
reeds vroegtijdig
vroegtijdig de
denoodzakelijkheid
noodzakelijkheid ingezien
ingezien van
van natuurnatuurzij leven, heeft
wetenschappelijke
gebied der
dervisscherijen.
visscherijen.
wetenschappelijke voorlichting
voorlichting op
op het gebied
Aanvankelijk was
Wetenschappelijke Adviseur
Adviseur in Visscherijzaken,
Visscherijzaken, Dr.
Dr. HOEK
HOEK
Aanvankelijk
was het
het de Wetenschappelijke
te Helder,
Helder, van
van wiens
wiens talrijke rapporten
rapporten boven
boven reeds
reeds enkele
enkele genoemd
genoemd zijn,
zijn, die
die de
dedoor
doorde
deRegeeRegeeen adviezen
adviezen daarover
daarover uitbracht.
uitbracht.Later,
Later,inin1903,
1903,
ring noodig geachte onderzoekingen verrichtte en
toen Nederland
Nederland was
was toegetreden
toegetreden tot den
den Internationalen
Internationalen Raad
Raad voor
voor het
hetOnderzoek
Onderzoekder
derZee,
Zee,
Onderzoek der
der Zee
Zee opgericht,
opgericht, eveneens
eveneens te
te Helder.
Helder.Dr.
Dr. HOEK,
werd het Rijksinstituut voor het Onderzoek
HOEK,
die
Secretaris-Generaal van
Internationalen Raad
Raad naar
naarKopenhagen
Kopenhagen was
wasvertrokken,
vertrokken,
die als Secretaris-Generaal
van den Internationalen
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werd
tijdens zijn
zijn verlof
verlof vervangen
vervangen door
door den schrijver
schrijver dezer regelen,
regelen, die tevens
tevens belast
belast werd
werd
werd tijdens
met
van het
het Rijksinstituut
Rijksinstituut en dit
dit bleef,
bleef,toen
toeninin1907
I907Dr.
Dr.HOEK
HOEK teruggekeerd
teruggekeerd en
met de
de leiding van
wederom
Na de
detotstandkoming
totstandkoming der
der visscherijwet
visscherijwet
wederomals
als Adviseur
Adviseurininfunctie
functie getreden
getreden was.
was. Na
werden
dienst van
van den
den Adviseur
Adviseur en
endie
dievan
vanhet
hetRijksinstituut
Rijksinstituutvereenigd
vereenigden
entrad
trad
werden in
in 1912 de dienst
de
eerstgenoemde op
op als
als Directeur
Directeurvan
vanhet
hetnieuwe
nieuweRijksinstituut
Rijksinstituutvoor
voorVisscherijonderzoek,
Visscherijonderzoek,
de eerstgenoemde
dat
werd, terwijl
terwijl het
het vroegere
vroegere Rijksinstituut
RijksinstituutteteHelder
Helderals
alsdochterinstelling
dochterinstelling
dat te
te Haarlem gevestigd werd,
bestaan
bijzonder belast
uitvoering van
zee- en
en kustkustbestaanbleef
bleef en
en meer
meer in
in het bijzonder
belast werd
werd met
met de uitvoering
van het zeevisscherijonderzoek.
dood van
van Dr.
Dr.HOEK,
HOEK, in 1914,
1914, bleef
bleefaanvankelijk
aanvankelijk de
de toestand
toestand
visscherijonderzoek.Na
Na den
den dood
onveranderd,
practische redenen
redenen het
hetInstituut
Instituutuit
uitHaarlem
Haarlemovergeplaatst
overgeplaatst
onveranderd, doch in 1915 werd om practische
naar
gesplitst in twee
twee zusterinstellingen,
zusterinstellingen,waarvan
waarvande
deeene
eenemeer
meerininhet
hetbijzonder
bijzonder
naar Helder
Helder en
en tevens gesplitst
belast
uitvoering der
der biologische
biologische onderzoekingen,
onderzoekingen, de tweede,
tweede, onder
onder leiding
leiding van
van
belast werd
werd met
met de uitvoering
den
voormaligen hydrografischen
hydrografischen assistent
assistentIr.
Ir.LIEBERT,
LIEBERT, met die
die der
derhydrografische.
hydrografische.
den voormaligen
De onderzoekingen
onderzoekingen in de
de Noordzee,
Noordzee,welke
welkeininaansluiting
aansluitingaan
aanhet
hetdaarvoor
daarvoor opgestelde
opgestelde
internationale
Kristiania-programma, werden
verricht, hebben
hebben van
van
internationale pro
programma,
gramma,het
het zgn. Kristiania-programma,
werden verricht,
1902-1914
ononderbroken plaats
plaats gevonden
gevonden met
metbehulp
behulpvan
vaneen
eendaarvoor
daarvoor gehuurde
gehuurde raderrader19°2-1914 ononderbroken
sleepboot, de „Wodan".
"Wodan".Een
Eeneigen
eigenonderzoekingsvaartuig
onderzoekingsvaartuigvoor
voorde
deNoordzee,
Noordzee,zooals
zooalsalle
alleandere
andere
deelnemende
bezitten, had
had Nederland
Nederlandniet,
niet,maar
maar dank
dank zij
zij de
debekwaamheid
bekwaamheid en
en het
hetuituitdeelnemende landen bezitten,
houdingsvermogen
niet genoeg
genoeg tetewaardeeren
waardeeren medemedehoudingsvermogen mijner
mijner medewerkers,
medewerkers,dank
dankzij
zij ook
ook de
de niet
werking
Departement van
van Marine,
Marine, dat
dat voor
voor alle
alle tochten
tochten op de Noordzee
Noordzee steeds
steeds een
een
werking van
van het Departement
zeeofficier
zorg voor
voor de
de navigatie
navigatie en
endedemeteorologische
meteorologischewaarwaarzeeofficier beschikbaar
beschikbaarstelde,
stelde,die
die de
de zorg
nemingen op zich
zich nam,
nam, heeft
heefthet
hetNederlandsche
NederlandscheNoordzee-werk
Noordzee-werkniet
nietalleen
alleenop
opéén
éénlijn
lijngestaan
gestaan
met wat door de andere naties is gepresteerd,
gepresteerd, maar
maar is in sommige opzichten
opzichten zelfs
zelfs een
eenvoorbeeld
voorbeeld
voor het buitenland
voor
buitenland geweest.
geweest.
Een reeks van belangrijke onderzoekingen
onderzoekingenisisinindie
diejaren
jarenverricht,
verricht,waarvan
waarvande
deuitkomsten
uitkomsten
verschillende publicaties
publicaties van
van het
het Rijksinstituut
Rijksinstituut en
en in
inde
de„ "Mededeelingen
overVisscherij"
Visscherij"
in verschillende
Mededeelingen over
zijn neergelegd.
neergelegd. Ik
Ik noem
noem hier
hier van
van de
demeer
meerhydrografische
hydrografische alleen
alleen die
die over
overdedekonstantheid
konstantheid
zijn
van het
het zeewater,
zeewater, de
dewaterstofionenconcentratie,
waterstofionenconcentratie, het
het gehalte
gehalte der
derzee
zeeaan
aanstikstikin samenstelling van
stofverbindingen, de
de rol
rol der
der bacteriën
bacteriën bij
bij de
de stofwisselingsprocessen
stofwisselingsprocessen in
inzee;
zee;van
vande
debiologische:
biologische:
stofverbindingen,
onderzoekingen over het
het voorkomen
voorkomen en de ontwikkeling
ontwikkeling van
van de eieren
eieren en larven
larven der NoordNoordde onderzoekingen
zee-visschen,
zee-visschen, de
delevenswijze
levenswijzeen
ende
devisscherij
visscherijop
opdedeschol,
schol,het
hetvoornaamste
voornaamsteproduct
productonzer
onzertrawltrawlvisscherij, de
haring, de
de schelvisch,
schelvisch, de
de kabeljauw
kabeljauwen
detong,
tong,allen
allenvisschen,
visschen,die
dievoor
vooronze
onze
visscherij,
de haring,
en de
van primair
primair belang zijn.
zijn. Een
Een afzonderlijke
afzonderlijke vermelding
vermeldingverdienen
verdienende
desystematische
systematische
visscherijen van
stroommetingen, welke
welke in
in samenwerking
samenwerking met
met den
dentoenmaligen
toenmaligenhoofddirecteur
hoofddirecteurvan
vanhet
hetKoninkKoninkstroommetingen,
lijke
Nederlandsche
Meteorologische
Instituut,
Professor
WIND
werden
verricht
en
het uituitlijke Nederlandsche Meteorologische Instituut, Professor WIND werden verricht
het
plankton-onderzoek, dat
heeft bijgedragen,
bijgedragen, om
om ons
onseen
eenjuister
juisterinzicht
inzichttetegeven
geven
gebreide plankton-onderzoek,
dat veel heeft
in de
de zoo
zooingewikkelde
ingewikkeldeproductieverhoudingen
productieverhoudingen der
derNoordzee.
Noordzee.
de zeevisscherijstatistiek
zeevisscherijstatistiekkon
konaanzienlijk
aanzienlijkuitgebreid
uitgebreidenenverbeterd
verbeterdworden,
worden,dank
dankzijzij
Ook de
de medewerking
medewerking van
van de
de Directie
Directie der
derRijksvisschershaven
Rijksvisschershaven te
te IJmuiden.
Ijmuiden. Hierdoor
Hierdoor isishet
heto.m.
o.m.
de
voor
ons
land
mogelijk
geweest,
op
ruime
schaal
deel
te
nemen
aan
de
onderzoekingen
betrefvoor ons land mogelijk geweest, op ruime schaal deel te nemen aan de onderzoekingen betreffende de
de scholvisscherij
scholvisscherij in
inde
deNoordzee,
Noordzee,waaromtrent
waaromtrentthans
thansdoor
doorden
denInternationalen
InternationalenRaad
Raad
fende
voorstellen aanhangig
aanhangig zijn gemaakt
gemaakt bij de
de Regeeringen
Regeeringen der
derdeelnemende
deelnemendelanden,
landen,om
omtetekomen
komen
voorstellen
tot
tot een
een conventie
conventie tot
totregeling
regelingdier
diervisscherij.
visscherij.
Naast het
het Noordzee-werk
Noordzee-werk werden
werden echter
echterook
ooknog
nogtal
talvan
vanandere
andereonderzoekingen
onderzoekingenververNaast
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richt op het gebied
gebied der
der kustkust- en
enriviervisscherij,
riviervisscherij, waarvan
waarvan boven reeds het
het Zuiderzee-onderzoek
Zuiderzee-onderzoek
in 19o5
1905-1906
genoemd, die
die ininniet
nietgeringe
geringemate
mateer er
hebben
bijgedragen,om
omonze
onze
—1906 is genoemd,
toetoe
hebben
bijgedragen,
zeekennis
van de
delevenswijze
levenswijze van
vantaltalvan
van
visschen
andere
ekonomischbelangrijke
belangrijke zeekennis van
visschen
en en
andere
ekonomisch
dieren,
waaromtrentaan
aan het
het eind der
dieren, waaromtrent
der vorige
vorigeeeuw
eeuwnog
nogzoo
zoogoed
goedalsalsniets
nietsbekend
bekendwas,
was,tete
vergrooten.
Toen
de wereld-oorlog
wereld-oorloguitbrak
uitbrak en
en de
de zee
zee meer
meeren
enmeer
meermet
metmijnen
mijnenonveilig
onveiligwas
wasgemaakt,
gemaakt,
Toen de
moest het zeeonderzoek
zeeonderzoek gestaakt
gestaakt worden
nieuw en
en tot
totdusver
dusver nog
nogvrijwel
vrijwel onontonontworden en werd een nieuw
gonnen
terrein van
onderzoek gevonden
gevonden in onze
onze binnenwateren.
binnenwateren. Weldra
Weldra bleek
bleek echter,
echter, dat
dat
gonnen terrein
van onderzoek
Helder daarvoor
daarvoor volkomen
volkomen ongeschikt
ongeschikt ligt
ligt en
eneen
eenlaboratorium
laboratoriumvoor
voorzoetwatervisscherijzoetwatervisscherijHelder
onderzoek meer
centrum van
van het
het land
land gevestigd
gevestigd behoorde
behoorde te
te worden.
worden. Daar
Daarevenwel,
evenwel,
onderzoek
meer in
in het centrum
zooals
medegedeeld, het
hetInstituut
InstituutteteHaarlem
Haarlemjuist
juistwas
wasopgeheven,
opgeheven,werd
werdnaar
naarandere
andere
zooals boven is medegedeeld,
middelen
aan de afgelegenheid
afgelegenheid van
Helder tegemoet
tegemoet te komen
komen en
en kwam
kwam het
het
middelen omgezien,
omgezien, om
om aan
van Helder
1917 in het
het bezit
bezit van
van een
een woonschip,
woonschip,dat
dattot
totdrijvend
drijvendlaboratorium
laboratorium werd
werd ingericht.
ingericht.
Instituut in 1917
Dat
drijvende laboratorium,
laboratorium, dat
dat den
den
Dat drijvende
naam
"Meerval" gekregen
gekregen heeft,
heeft, was
was
naam „Meerval"
eerste van
van dien
dien aard
aard in
in Europa
Europa en
en
het eerste
wordt
gesleept
naar
de
plaats
waar
het
wordt
naar de plaats waar het
voor
onderzoek juist
juist noodig
noodig is. De
De
voor het onderzoek
mogelijkheid,
geregeld met
met de
de
mogelijkheid, om
om aldus geregeld
visschers en hun
hun bedrijf
bedrijfin
inaanraking
aanraking te
te
komen
en
al
het
voor
de
onderzoekinkomen
al het voor de onderzoekingen benoodigde materiaal
materiaal versch te
te ververkrijgen, is gebleken
gebleken hoogst
hoogst bevorderlijk
bevorderlijk
krijgen,
te zijn
zijn en in
in de
deweinige
weinigejaren,
jaren, die
die sinds
sinds
de indienststelling
indienststelling van
van den
den „Meerval"
"Meerval"
zijn, isiseen
eenrijk
rijkmateriaal
materiaalaan
aan
verloopen zijn,
feiten,
betreffende de
de ekonomisch
ekonomisch bebefeiten, betreffende
langrijke zoetwatervisschen
zoetwatervisschen verzameld,
verzameld,
langrijke
laboratorium „Meerval"
"Meerval" in de
de Vecht bij
bij
Het drijvend
drijvend laboratorium
dat, nog
nog slechts
slechts ten
ten deele
deele gepubliceerd,
gepubliceerd,
dat,
Vreeland.
een waardevolle basis zal kunnen leveren
leveren
voor de
de oplossing
oplossing van
van tal
talvan
vanvraagvraagvoor
stukken,
die zich
zichinin
toekomstbijbijdedezoetwatervisscherij
zoetwatervisscherijzullen
zullenvoordoen.
voordoen. Met
Metname
nameover
over
stukken, die
dede
toekomst
de levenswijze
levenswijze van
voornaamste visschen,
rol, die
die het
hetplankton
planktonspeelt
speelt
de
van de
de voornaamste
visschen, alsmede
alsmede over
over de
de rol,
in de
dehuishouding
huishoudingonzer
onzerbinnenwateren,
binnenwateren,zijn
zijnwij
wijgoed
goedingelicht,
ingelicht,terwijl
terwijlveelbelovende
veelbelovendeonderonderzoekingen over
over de
de beteekenis,
beteekenis, die
diededevermenging
vermengingmet
metzeewater
zeewaterininonze
onzebrakwatergebieden
brakwatergebieden
zoekingen
voor de visscherij
visscherij heeft,
heeft, nog
nogininhaar
haareerste
eerstestadium
stadiumverkeeren.
verkeeren.
voor
Behal~e
Instituten bestaat
bestaat er sinds 1911
191 I ook
ook nog
nog een
een VisscherijVisscherijBehalve over de hier genoemde Instituten
proefstation, dat
gedeeltelijk uit particuliere
particuliere middelen
middelen bekostigd,
bekostigd, gedeeltelijk
gedeeltelijk met
metRijksRijksproefstation,
dat gedeeltelijk
Het heeft
heeft voornamelijk
voornamelijk ten doel het
het onderzoek
onderzoek van
van hulpmiddelen
hulpmiddelen
subsidie onderhouden wordt.
wordt. Het
bij de
de visscherij,
visscherij, als
alstouwwerk,
touwwerk, netten
nettene.d.
e.d.Het
Hetstaat
staatonder
onderleiding
leidingvan
vandr.
dr.OLIE
OLIE en
en isistete
bij
gevestigd.
Utrecht gevestigd.
In groote lijnen vertoont zich de
de geschiedenis
geschiedenisonzer
onzervisscherijen
visscherijenininde
deverloopen
verloopenkwart
kwart
eeuw aldus:
aldus: toenemende
toenemendeoverheidszorg,
overheidszorg,opbloeiende
opbloeiendezeevisscherijen,
zeevisscherijen,wisselende
wisselendeuitkomsten
uitkomsten
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de kustvisscherij,
kustvisscherij, inzinking bij de
de rivierrivier-en
enbinnenvisscherij,
binnenvisscherij, groote
groote uitbreiding
uitbreidingvan
vanhet
het
bij dë
wetenschappelijk inzicht
de productieverhoudingen
productieverhoudingen der
der vischwateren.
vischwateren. Vooral
Vooral het
het laatste
laatste
wetenschappelijk
inzicht in
in de
·doet
hoopvol de
de toekomst
toekomst tegemoet
tegemoet gaan:
gaan: evenals
evenals bij
bij den
denlandbouw
landbouwde
dewetenschap
wetenschaperin
erin
doet ons hoopvol
zal ongetwijfeld
ongetwijfeld ook
ook de
de tijd
tijdkomen,
komen,
geslaagd is,
landbouwers te
te vergrooten,
vergrooten,zoo
zoozal
geslaagd
is, de welvaart der landbouwers
waarin door wetenschappelijke
wetenschappelijke methoden
welvaart onzer
onzer visschers
visschers zal
zal kunnen
kunnen worden
worden
waarin
methoden de welvaart
verhoogd.
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HOOFDSTUK XII.
HANDEL,
SCHEEPVAART, NIJVERHEID,
NIJVERHEID, MIJNWEZEN,
HANDEL, SCHEEPVAART,
1VIIJNWEZEN,
WATERSTAAT.

DE NEDERLANDSCHE
DE
NEDERLANDSCHE HANDEL VAN 1898-1923
18 98-1 923
DOOR
DOOR

Mr. J.
J. C.
Directeur der
Mr.
C. A.
A. EVERWIJN,
EVERWIJN, Directeur
der Nederlandsche Handel-Maatschappij.
Handel- Maatschappij.

"Pour
„Pour sûr,
sur, les évènements
évènements ont mis une
une lourde
"täche
matière commercommer„tache sur de jeunes épaules,
épaules, et
et en matière
"ciale
toute autre,
autre, puisqu'il
puisqu'ils'agit
s'agitde
degarantir
garantir
„ciale plus
plus qu'en toute
"les
pays .....
„les intérêts
intérêts vitaux du
du pays
"Il
,,11
serait téméraire
téméraire d'augurer
d'augurer l'avenir
....
.•..
„Il serait
1'avenir
.... mais
"il
n'y a aucune
aucune témérité
promettre àa la
la libre ex„il n'y
témérité de
de promettre
"pansion
souve„pansion des forces
forces vives
vives du
du pays
pays cette sollicitude souve„raine, résumée dans la
"raine,
la devise dynastique: "Je
„Je maintien„drai". -—
"drai".
"Les
Pays-Bas"; Uitgave van
den NederlandNederland„Les Pays-Bas";
van den
"schen
Journalistenkring; 18g8.
18g8.
„schen Journalistenkring;

B

handelzijn
vitale
zeerterecht
ijij den
den handel
zijnde de
belangen
lands
betrokken";zeer
terechtwordt
wordtdit
dit
vitale
belangen
desdes
lands
betrokken";
uitgesproken in de hierboven
uitgesproken
hierboven
"
aangehaalde zinsneden uit
uit het
het
werk, dat
werk,
dat de
deNederlandsche
JourNederlandsche Journalistenkring samenstelde
samenstelde ter voornalistenkring
voorlichting van de
buitenlandsche
jourde buitenlandsche journalisten,
de
nalisten, die
die bij
bij gelegenheid
gelegenheid van
van de
inhuldiging van
van H. M.
inhuldiging
M. Koningin
Koningin
WILHELMINAinin1898
1898naar
naar hier
hier waren
WILHELMINA
waren
gekomen.
Daarmede is geenszins
geensûns gezegd,
gezegd,
dat
dat Nederland
Nederland uitsluitend
uitsluitend een hanhandelsland
delsland zou zijn
zijn en
en dat
dat niet
nietandere
andere
takken
de
takken van
van volksbestaan,
volksbestaan, als
als bijv.
bijv. de
landbouw en dh
d~ nijverheid,
nijverheid, eveneens
eveneens
eene groote
groote beteekenis
beteekenis hebben.
hebben.
Ook mag niet een tegenstelling
tegenstelling
gemaakt
handel en
gemaakt worden tusschen handel
en
arbeid, zooals
zoo als in
in den
den laatsten
laatsten tijd
tijd wel
wel
eens isisgeschied.
dehandel
handel toch
toch
geschied.Ook
Ookde
is arbeid, en al
al mag
mag er
er oogenschijnlijk
oogenschijnlijk
Het Hoofdkantoor
Hoofdkantoor van
van de
de Nederlandsche
Nederlandsche Handel
Handel-Maateen onderscheid
onderscheid zijn
zijn tusschen
tusschen de
de Het
Maateen
schappij
ofverwerking
verwerking van
van goederen
goederen
schappij te
te Amsterdam,
Amsterdam, Heerengracht
Heerengracht 466.
466 •
winning of
en
en de
de zorg
zorg dat
datdie
diegoederen
goederendaar
daar
zijn: in wezen
wezen isiser
ergeen
geenverschil;
verschil;beide
beidezijn
zijnonmisbare
onmisbaredeelen
deelenvan
van
komen, waar
waar zij
komen,
zij noodig
noodig zijn:
het economisch
economisch samenstel.
samenstel.
"

-
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de Haven
Haven te Amsterdam.
Gezicht in de

de Haven
Haven te Rotterdam.
Gezicht in
in de

Dit treedt
treedt duidelijk
duidelijk aan
aan den dag
dag bij
bij een
een land
land als
als Nederland.
Nederland.
Afgezien van
van den geldhandel en den kleinhandel,
Afgezien
kleinhandel, die elders in dit
dit gedenkboek
gedenkboek besprebespreking
heeft de
de handel
handel voor
voor ons
ons land,
land, meer
meer dan
dan voor
voor menig
menigander,
ander, een
eenbijzonder
bijzondergroote
groote
king vinden, heeft
beteekenis.
Nederland
het bezit
bezitvan
vaneen
eenaantal
aantalbelangrijke
belangrijke grondstoffen,
grondstoffen, heeft
heeft een
eentekort
tekort
Nederland is niet in het
aan
sommige, een
een overvloed
overvloed van
vanandere
anderevoedingsmiddelen.
voedingsmiddelen. Gespecialiseerd
Gespecialiseerd op
opsommige
sommige
aan sommige,
producten van land- en tuinbouw
tuinbouw en
en nijverheid,
nijverheid, heeft
heeft het
het in
inhet
heteigen
eigenland
landslechts
slechtseen
eenbeperkt
beperkt
afzetgebied
en
is
d
us
aangewezen
op
export;
door
zijn
koloniën
beschikt
het
over
groote
hoeafzetgebied en dus aangewezen
export; door
over groote hoeveelheden
ligt bovendien
bovendiennabij
nabij de
deeconomische
economische centra
centra van
van WestWestveelheden tropische
tropische producten
producten en
en het
het ligt
Europa,
aan groote
groote verkeerswegen,
verkeerswegen, toegang gevend tot het
het binnenland.
binnenland.
Europa, aan
aan de
de zee en aan
Het
dus duidelijk,
duidelijk, dat
dat de
de handel,
handel, speciaal
speciaal de
de buitenlandsche
buitenlandsche handel,
handel, een
een levenslevensHet is dus
voorwaarde
voor andere
andere belangrijke
belangrijke takken
takken van
van volksbestaan;
volksbestaan; dat
datverder
verdereen
eenbelangrijke
belangrijke
voorwaarde is
is voor
markt
een omvangrijke
omvangrijke doorvoer tot de
de welvaart
welvaart van
van ons
onsland
landbijbijmarkt van
van koloniale
koloniale producten en een
dragen
voor het
het bestaan
bestaan der
der dichte
dichte en
ensterk
sterktoenemende
toenemendebevolking
bevolkingonmisbaar
onmisbaarzijn.
zijn.
dragen en
en voor
Zoo is het
het dan
dan ook
ook in
in de
de 25
25 jaren,
jaren, die
die achter
achter ons
onsliggen,
liggen,begrepen
begrepenen
enzulks
zulksisisininde
deeerste
eerste
plaats
gekomen in
in de
de groote
groote zorg
zorgvoor
voorde
deinstandhouding
instandhoudingen
enverbetering
verbeteringvan
vande
de
plaats tot
tot uiting gekomen
toegangen uit zee en
toegangen
en de
de verbindingen,
verbindingen, vooral
vooral te
te water,
water, met
methet
hetbinnenland
binnenlandvan
vanEuropa.
Europa. Aan
Aan
de havens
havens en aan
aan de
de waterwegen
waterwegen zijn
zijn zoowel
zoowel door
door het
hetRijk
Rijkals
als·door
doorde
debetrokken
betrokkengemeenten
gemeenten
groote
s'ömmen besteed
besteed en
en daarmede
daarmede is
is ongetwijfeld
ongetwijfeld een
een alleszins
alleszins bevredigend
bevredigendresultaat
resultaat ververgroote sommen
kregen,
alleen wat
wat betreft
betreft de
de trap
trap van
van technische
technische volmaking,
volmaking, waarop
waarop die
die werken
werken zijn
zijn
kregen, niet
niet alleen
gebracht,
maar
vooral
wat
aangaat
de
ontwikkeling
van
het
verkeer,
die
daardoor
mogelijk
gebracht, maar vooral wat aangaat
ontwikkeling
het verkeer, die daardoor mogelijk
isgewordn.
is geworden.
inklaringen uit
uit zee
zee van
van I11,067
schepen met 8,694,000 netto register-ton
Zoo zijn de totale inklaringen
1,067 schepen
register-ton
in 1898
1898 gestegen
gestegen tot 16,
16, 996
996 schepen
schepen met
met 18,197,00o
18,197,000 ton in
in 1913.
1913.
Hieronder
zijn begrepen
6>373 schepen
schepen met
met 5,751,000 ton
ton in
in 1898
1898
Hieronder zijn
begrepen voor Rotterdam
Rotterdam 6,373
tegen 10,203
tegen
10,203 schepen
schepen met
met 12,785,00o
12,785,000 ton
ton in
in 1913,
1913,en
envoor
voorAmsterdam
Amsterdam 1868
1868schepen
schepenmet
met
1,557,000
ton in
in 1898
1898 tegen
tegen 2,60o
2,600 schepen
schepen met
met 3,170,000
3,170,000 ton
ton in
in 1913..
1913.
1 ,557,000 ton
is dus
dus over
over de
degeheele
geheelelijn
lijnongeveer
ongeveer eene
eene verdubbeling
verdubbeling van
van het
hetverkeer.
verkeer.
Dit is
Ook de Rijnvaart
Rijnvaart vertoont
vertoont een dergelijke
dergelijke ontwikkeling.
ontwikkeling. Het totale
totale verkeer
verkeer over
overde
de
Ook
grens
bij Lobith, inklaringen
te zamen,
grens bij
inklaringen en uitklaringen
uitklaringen te
zamen, bedroeg
bedroeg in 1898
1898 9,189,000
9,189,000 tons
tons van
van
1 ,000 tons; hiervan
1000 Kgr. en in 1913
27,941,000
hiervan was bestemd
bestemd voor,
voor, of
ofafkomstig
afkomstig van
van Rotterdam
Rotterdam
1 9 1 3 27,94
6,449,000 tons in
in 1898
1898 en
en 22,764,000
22,764,000tons
tonsin
in1913.
1913.Voor
VoorAmsterdam
Amsterdamwas
washet
hetaandeel
aandeel464,000
464,000
tons
tons in 1898
1898 en 1,531,000
1,531,000 tons
tons in
in 1913.
1913. .
Rijnverkeer isis dus
de jaren
jaren 1898-1913
1898-1913nagenoeg
nagenoegverdriedubbeld.
verdriedubbeld.
Het Rijnverkeer
dus in de
cijfers mogen
mogen voldoende
voldoende zijn
zijn om
omin
inhet
hetlicht
lichttetestellen,
stellen,welk
welkeen
eengelukkig
gelukkigtijdperk
tijdperk
Deze cijfers
gestadige ontwikkeling
ontwikkeling de Nederlandsche
Nederlandsche handel
handel in
in de
de eerste
eerste15
15jaren
jarenna
nade
deinhuldiging
inhuldiging
van gestadige
M.de
deKoningin
Koningindoormaakte.
doormaakte.
van H. M.
van
Na
Deinin1914
1914uitgebarsten
uitgebarsten oorlog
oorlog brak
brak die
die lijn
lijn
Na 1913
1913 wordt
wordt het
het echter
echter anders.
anders. De
en nog
nogsteeds
steedslijdt
lijdtdede
handelonder
onderden
den
verwardeneconomischen
economischentoetoe~
van ontwikkeling
ontwikkeling en
van
handel
verwarden
die door
door den
denoorlog
oorlogisisontstaan
ontstaanen
ennog
nogvoortduurt.
voortduurt.
stand, die
De paniekstemming,
ontstond bij
paniekstemming, welke
welke ontstond
bij het
het begin
begin van
van den
denoorlog,
oorlog,toen
toenalle
alleverkeer
verkeer
nagenoeg tot stilstand kwam,
kwam, trof
trof ook
ook den
den handel,
handel, doch
doch die
dieeerste
eerstepaniek
paniekwas
wasspoedig
spoedigvoorbij,
voorbij,

853

dank
verstandige maatregelen
maatregelen der
Regeering en ook
ook de
de actie
actie van
van de
dezijde
zijdevan
vanparticuparticudank zij
zij de
de verstandige
der Regeering
waaronderin
in de
de eerste
eerste plaats
plaats het optreden van het op initiatief
initiatief van H.
H. M. de
lieren, waaronder
de Koningin
gevormde
vermelden. Weliswaar
Weliswaar was de
de uitvaaruitvaargevormde Koninklijk
Koninklijk Nationaal
Nationaal Steuncomité
Steuncomité valt
valt te vermelden.
diging van een
belemmering van
van den
den handel
handel en
en was
ookoverigens
overigens
een aantal
aantal uitvoerverboden eene belemmering
wasook
de
toestand verre
verre van
normaal, maar
de handel
handel weer
weer eenigszins
eenigsûns
zou
eenigszins zou
de toestand
van normaal,
maar toch
toch scheen
scheen het,
het, alsof de
kunnen opleven.
kunnen
Spoedig
bleek het echter in het
het najaar
najaar van
van 1914,
I9I4, dat
dat deze
deze oorlog
oorlog een
een zeer
zeer bijzonder
bijzonder
Spoedig bleek
karakter
zou
dragen.
De
politiek
der
geallieerden,
om
conditioneele
contrabande
als
neembaar
karakter zou dragen. De
geallieerden, om conditioneele contrabande als neembaar
te beschouwen, niet
alleen wanneer
wanneer deze
dezevoor
vijandelijkestrijdkrachten,
strijdkrachten,maar
maarook
ookindien
indien
niet alleen
voordedevijandelijke
zij
vijandelijk gebied
was en
en dan
dan zelfs
zelfsook
ookbij
bijvoortgezette
voortgezettereis,
reis,d.w.z.
d.w.z.bij
bij
zij voor het vijandelijk
gebied bestemd was
aanvoer
neutrale haven, bracht
bracht den
den Nederlandschen
Nederlandschen handel
handel in
in een
eenhoogst
hoogstmoeilijke
moeilijke
aanvoer via
via een neutrale
positie. Dit leidde
leidde in
in het
het einde
positie.
eindevan
van1914
I9I4tot
totdedeoprichting
oprichtingvan
vandedeNederlandsche
NederlandscheOverzee
Overzee
T.,die
diegaranties
garantiesaan
aan de
degeallieerden
geallieerden gaf,
gaf,dat
dathier
hieraangevoerde
aangevoerde
Trustmaatschappij,
Trustmaatschappij,de
de N.
N. O. T.,

Gemeentelijk handelsentrepot
handel~entC€pöt
te Amsterdam.
handel~entr€pöt te
Gemeentelijk

goederen de andere
andere oorlogvoerende
oorlogvoerende partij
bereiken. Hierdoor
Hierdoor kon
kon de handel
handel in
in
goederen
partij niet
niet zouden
zouden bereiken.
zekere
zekere mate blijven
blijven voortgaan.
voortgaan.
vormen aan
in de
Gaandeweg
strijd steeds scherper
scherper vormen
aan en
en werd
werd in
deoorlogoorlogGaandeweg nam
nam evenwel
evenwel de strijd
mobilisatie ook
ook tot
tot het
het economisch
economischgebied
gebieduitgestrekt.
uitgestrekt.GrondGrondhet ware
ware de mobilisatie
voerende landen als het
stoffen, werkplaatsen
werkplaatsen en werkkrachten
werkkrachten werden
de oorlogvoering
oorlogvoering opgeëischt
opgeëischt ofofonder
onder
stoffen,
werden voor
voor de
en het
hetgeheele
geheelevolk
volkinindedeoorlogsmaatregelen
oorlogsmaatregelenbetrokken,
betrokken,waarbij
waarbij ten
tenopzichte
opzichte
controle gesteld en
enhet
hetverkeer
verkeeroverzee
overzeebij
bijbeide
beideoorlogvoerende
oorlogvoerendepartijen
partijen
den uitvoer
uitvoer naar
naar het
het buitenland
buitenlanden
van den
tegenstander zooveel mogelijk
mogelijk te
uit te
te putten.
putten.Door
Door
het streven voorzat om den tegenstander
te isoleeren
isoleeres en uit
lasten
hetgedrang,
gedrang,enenkregen
kregenzijzijniet
nietalleen
alleen
en ander
ander kwamen
kwamen ook
ook de
de neutrale
neutrale staten
statenininhet
een en
dedelasten
hunne mobilisatie
mobilisatie tot bewaring
bewaring hunner
hunner onzijdigheid
onzijdigheid tete dragen,
dragen,doch
doch gingen
gingen zij
zij ook
ook lijden
lijden
van hunne
aan gebrek aan allerlei goederen, noodig voor het levensonderhoud hunner bevolking of voorangebrklioden,gvrhtlsondeu rbvlkingof
gaande houden
houden van
van hunne
hunne bedrijven.
bedrijven.
het gaande
gedwongen, de
de oorlogvoerende
oorlogvoerende landen
landen in
in hunne
hunne economische
economischemobilisatie
mobilisatie
Zoo werden zij gedwongen,
volgen en
en een
eenvergaande
vergaande controle
controle op
opde
deproductie
productieen
ende
dedistributie
distributievan
vanallerlei
allerleigoederen
goederen
na te volgen
Nederlandwas
wasreeds
reedskort
kortna
nahet
hetbegin
beginvan
vanden
denoorlog
oorlogdedeaanvoer
aanvoervan
vanbroodbroodte stellen.
stellen.In
InNederland
in te
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graan en
en meel
meel door
doorde
deRegeering
Regeeringgemonopoliseerd.
gemonopoliseerd.Ook
Ookmet
metandere
andereartikelen
artikelenbleek
bleekbemoeienis
b::moeienis
graan
eene organisatie
organisatie van
van de
de betrokkenen
betrokkenenonder
ondertoezicht
toeûchtder
derRegeeRegeeRegeeringswege of althans eene
van Regeeringswege
ring niet
niet tetekunnen
kunnenuitblijven
uitblijvenen
eninin1916
I916regelde
regeldeeene
eenespeciale
speciale wet,
wet,de
deDistributiewet,
Distributiewet,de
debebering
voegdheid van de
de Regeering
Regeering in
in deze.
deze. Op
Op deze
deze wet
wet steunend
steunendontstond
ontstondeen
eenuitgebreid
uitgebreidsamenstel
samenstel
voegdheid
distributieregelingen, waardoor
waardoor de
de handel
handel werd
werd uitgeschakeld
uitgeschakeld of
of sterk
sterk aan
aan banden
bandenwerd
werd
van distributieregelingen,
gelegd.
gelegd.
de N.
N. O.
O.T.T.aanvankelijk
aanvankelijkhad
hadweten
wetenteteververOok de faciliteiten voor den aanvoer, die de
krijgen, werden meer
meer en
en meer
meer ingekrompen;
ingekrompen; de
de aanvoer
aanvoer van
van de
de meeste
meeste artikelen
artikelen werd
werdgerantgerantuitde
deNederNederde vrijheid
vrijheid van
van wederuitvoer,
wederuitvoer, die
die ten
tenaanzien
aanzienvan
vanenkele
enkele artikelen
artikelen uit
soeneerd en de
koffie, door
T. was
was bedongen,
bedongen, kwam
kwam ook
ook ten
ten
landsche koloniën, met name tabak en koffie,
door de
de N. O. T.
einde.
einde
De uitvoer
uitvoer was
was reeds
reedsvan
vanden
denaanvang
aanvangafafdoor
door
uitvoerverbodenbeperkt
beperktgeworden;
geworden;
uitvoerverboden
verbodennamen
namensteeds
steedsininaantal
aantaltoe.
toe.De
Deverleening
verleeningvan
vanuitvoervergunningen,
uitvoervergunningen,waarvan
waarvan
deze verboden
I9I5was
wastoevertrouwd
toevertrouwdaan
aan commissies
commissies uit
uit het
het Koninklijk
Koninklijk Nationaal
Nationaal SteunSteunbehandelinginin1915
de behandeling
overleg met de
de N.
N. O.
O.T.,
T.,enenvoor
voorenkele
enkeleartikelen,
artikelen,speciaal
speciaallandbouwproducten,
landbouwproducten,aan
aan
comité in overleg
vereenigingen
van
producenten,
ondervond
ook
steeds
meer
moeilijkheden.
Ingewikkelde
vereenigingen van producenten, ondervond ook steeds meer moeilijkheden. Ingewikkelde
de oorlogvoerende
oorlogvoerende partijen
partijen bleken
bleken veelal
veelal noodig
noodig en
ensteeds
steedsverdere
verdere
onderhandelingen met de
onderhandelingen
centralisatie bleek
bleek vereischt.
vereischt. De wet
wet van
van 1I September
September 1917
19I7 gaf daartoe
daartoe aan
aan de
de Regeering
Regeering
centralisatie
de oprichting
oprichtingvan
vandedezoogenaamde
zoogenaamdeUitvoerUitvoerbijzondere bevoegdheden
bevoegdheden en
leidde tot
tot de
bijzondere
en die wet leidde
centrale, de
Nederlandsche Uitvoer
niet tot
tot volle
volle ontontcentrale,
de Nederlandsche
Uitvoer Maatschappij
Maatschappij(N.
(N. U.
U. M.),
M.), die echter niet
steeds minder
mindergoederen
goederen voor
voor uitvoer
uitvoerbeschikbaar
beschikbaarkwamen
kwamenen
endie
dieuitvoer
uitvoer
plooiing kwam, daar steeds
19I8 de
de wapenstilstand
wapenstilstand gesloten
gesloten en
en
steeds moeilijker
moeilijker werd. Bovendien
Bovendien werd in November
November 1818
tijd aan,
aan, om
on). een begin te maken
maken met de
ge afbraak van het in tijd
tijd van
van nood
nood
brak daarmede de tijd
opgetrokken bouwsel
bouwsel van distributieregelingen
distributie regelingen en
en crisisinstellingen,
crisisinstellingen, en
enom
omden
denhandel
handelweer
weer
opgetrokken
in te
te schakelen
schakelen en van
van de
de hem
hemopgelegde
opgelegde beperkingen
beperkingen te bevrijden.
bevrijden. Graandistributie,
Graandistributie, kolenkolendistributie,
kunstmestcommissie, Rijkscommissie
Rijkscommissie voor
voor ijzer
ijzeren
enstaal,
staal,Rijkskantoor
Rijkskantoorvoor
voorkoffie
koffie
distributie, kunstmestcommissie,
en thee,
thee, Rijkskantoor
Rijkskantoorvoor
voortabak
tabak
zoovelemeer,
meer,zijzijverdwenen
verdwenenalle
allededeeen
eenna
naden
denander.
ander.
enen
zoovele
1919 op te werken.
Ook
T. hield
hield bij
bij het
het sluiten
sluiten van
van den
den vrede in juli
Juli I9I9
Ook de
de N. O. T.
Men
kan zeggen,
zeggen, dat
dat thans
thansdedecrisismaatregelen
crisismaatregelen tottothet
hetverleden
verledenbehooren.
behooren.Niet
Niet
Men kan
echter
behooren de gevolgen
gevolgen van
oorlog tot
tot het
het verleden.
verleden.
echter behooren
van den oorlog
Het is in dit
dit hoofdstuk
hoofdstuk niet
niet de
de plaats,
plaats, om
om over
over het
hetprobleem
probleem van
van de
de reconstructie
reconstructie van
van
uit tete weiden.
weiden. Volstaan
Volstaan moge
moge worden
worden met
met de
de opmerking,
opmerking, dat
dat de
de korte
korte opleving
opleving van
van
Europa
Europa uit
dehoop,
hoop,dat
dateene
eeneuiteindelijke
uiteindelijkeregeling
regeling van
van de
denog
nog
den
handel na
na den
denvrede,
vrede,gebaseerd
gebaseerdop
opde
den handel
hangende
politieke moeilijkheden
moeilijkheden niet lang meer
meer zou
zou uitblijven,
uitblijven, door
doorhet
hetmislukken
mislukkenvan
vanelke
elke
hangende politieke
acuut
geworden
crisis,
daartoe
omsloeg in een
een in
in I920
geworden crisis,
1921
begonnen en in I92I
192o begonnen
daartoe gedane poging, omsloeg
die
den tijd
tijdvan
vanmalaise,
malaise, waarin
waarinwij
wij thans
thansverkeeren.
verkeeren.
die heeft geleid tot den
Nederlandsche handel
hooge mate
gevolgen van
die
Ook
Ook de
de Nederlandsche
handel heeft
heeft in
in hooge
mate de
de gevolgen
van die
die crisis en die
malaise
niet „weatherproof"
"weatherproof"
malaise ondervonden.
ondervonden. Groote
Groote bedragen werden verloren; vele zaken, die niet
waren,
handel nog
nog en
en valt
valt ererook
ook op
op lichtpunten
lichtpunten te
te
waren, bezweken,
bezweken,maar
maar toch
toch bestaat
bestaat onze
onze handel
wijzen.
Gaan
wij enkele
enkele belangrijke
belangrijke artikelen
ûen wij
'wij bij
bij eene
eene vergelijking
vergelijking tusschen
tusschen
Gaan wij
artikelen na,
na, dan zien
1898,
M. de
de Koningin,
Koningin,1913,
1913, het
hetlaatste
laatstejaar
jaarvoor
voorden
denoorlog,
oorlog,
1898, het
het jaar
jaar der
der inhuldiging van H. M.
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en I92I, het laatste jaar waarover bij het schrijven van dit hoofdstuk de volledige cijf<:rs beschikbaar waren, het volgende:
De aanvoer van granen hier te lande, daaronder begrepen doorvoer, bedroeg in I893
4,I29,000 tons van 1000 Kgr., was in I913 gestegen tot 7,166,000 tons en beliep in 1921
4.470,000 tons.
De aanvoer van ertsen, nagenoeg geheel bestemd voor doorvoer, bedroeg in 1898
2,661,000 ton, klom in 1913 tot 8,945,000 ton en was in 1921 2,445,000 ton.
Duidelijk blijkt uit deze cijfers in welke mate onze doorvoerhandel zich tot den oorlog
had ontwikkeld en hoezeer deze door de toestanden na den oorlog heeft geleden.

N .V. Blaauwhoedenveem-Vriesseveem, Rotterdam.
Pakhuis en Silo-pand "St. Job" aan de St. Jobshaven te Rotterdam.

De aanvoer van hout vertoont ongeveer hetzelfde beeld. In 1898 bedroeg de algemeene
invoer van scheepsbouw- en timmerhout met inbegrip van den doorvoer 1,572,000 tons en
in 1913 was deze 2,843,000 tons. In 1921 bedroegen de invoer en doorvoer te zamen slechts
I,228,000 tons.
Ook hier is er dus een aanmerkelijke teruggang na den oorlog.
Eenigszins anders staat het met de voornaamste koloniale producten, die in Nederland
een markt vinden.
De tabaksmarkt bleef hare groote beteekenis behouden. In I898 werden aangevoerd
200,000 pakken Sumatratabak ter waarde van 37 millioen gulden, in 1913 282,000 pakken met een
waarde van 60 millioen gulden en in 1921 145,000 pakken met een waarde van 62 mi1lioen
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bedroeg in
in 1898 266,000
an 15
gulden. De
De aanvoer
aanvoer van
van Javatabak
Javatabak bedroeg
266)000 pakken
pakken met
m~t eene
een:: waarde
waarde vvan
15
millioen gulden, in 1913
1913 693,000
693,000 pakken
pakken met
met eene
eene waarde
waarde van 3o
30 millioen
mi1lioen gulden
gulden en in 1921
200,000
pakken met
waarde van
millioen gulden.
gulden.
met eene
eene waarde
van 14 millioen
200,000 pakken
1,289,000 balen
balenin
in 1898,
1898, 2,°96,000
2,096,000 balen
balen in
in 1913
De aanvoer
aanvoer van
van koffie bedroeg
bedroeg 1,28g,000
1913 en
en
2,120,000 balen in 1921.
Vergeleken bij
groote toeneming
toeneming en
en het
hetverdient
verdient
1921. Vergeleken
bij 1898 is er eene zeer groote
aandacht, dat het
het cijfer
cijfer voor
voor 1921 dat
1913 nog
nog eenigszins
eenigszins overtreft.
overtreft.
de aandacht,
dat voor 1913
theemarkt is
sterk in belang
belang toegenomen,
toegenomen, speciaal
speciaal wat betreft
betreft den
den aanvoer
aanvoer van
van
De theemarkt
is sterk
In1898
18g8werden
werden5,287,00o
5,287,000halve
halvekilogrammen
kilogrammenininveiling
veilinggebracht,
gebracht,
Nederlandsch-Indische thee.
thee.In
Nederlandsch-Indische
000 in 1921
1 9 1 3 7,757,
in 1913
7,757,000
1921 13,332,000.
13t332,000.
De indigo, in 1898
1898 nog
nog van
van eenig
eenigbelang,
belang,verloor
verloor hare
hare beteekenis
beteekenis door
door de
de opkomst
opkomst
teerkleurstoffen.
der teerkleurstoffen.
Ook de Javasuiker,
Javasuiker, die in het
het Verre
Verre Oosten
Oosten plaatsing
plaatsing vindt,
vindt, verdween
verdweenvan
vanonze
onzemarkt.
markt.
kwam een
een nieuw
nieuwartikel,
artikel,
Daarentegen kwam
de rubber
rubber tot groote
groote beteekenis.
beteekenis. In
In 1908
1908 was
was
de
aanvoer nog
1913 bebede aanvoer
nog slechts
slechts 33
33 ton,
ton, in 1913
droeg
deze 99
99 ton,
ton, in 1921
droeg deze
1921 9456
9456 ton.
ton.
Onder de nieuwere
nieuwere artikelen
artikelen valt
valt ook
ook
coprah te rangschikken.
rangschikken. De beteekenis
beteekenis van
van
coprah
artikel voor de
de Nederlandsche
Nederlandsche markt
markt isis
dit artikel
zeer
groot,
doch
moeilijk
onder
cijfers
te
zeer groot, doch moeilijk onder cijfers te
brengen, daar
daar er veel
veel verhandeld
verhandeld wordt
wordt om
om
de aanaanelders te leveren,
leveren, zoodat
zoodat daarvan
daarvan in de
voercijfers niet
blijkt. De
De cijfers
cijfers van
van den
den
voercijfers
niet blijkt.
totalen
Nederland wijzen
wijzen intusintustotalen aanvoer
aanvoer in Nederland
In 1898
1898
schen
op eene
eenegroote
grootetoto~neming.
schen op
z ne ming. In
was
die nog
nogslechts
slechts6,7oo
6,700tons;
tons; eene
eenesnelle
snelle
was die
voor 19130P
1913 op 100,000
ioo,000
stijging bracht
bracht het cijfer voor
Blaauwhoedenveem-Vriesseveem
Ams terdam.
terdam.
em Ams
N.V. Blaauwhoedenveem-Vriesseve
tons, terwijl
terwijl in
in 1921
1921 de
deaanvoer
aanvoer116,000
116,000
tons,
Centraal
Rubber-Etablissement, Pand
Pand „Sibilla".
"Sibilla" .
Centraal Rubber-Etablissement,
tons beliep.
beliep.
Rubber.
Makelaars sorteeren
Makelaars
sorteeren de
de Rubber.
aanvoer van
van kapok
1898
De aanvoer
kapok nam van 1898
tot 1913
1913 sterk
sterk toe, n.l.
n.l. van
van 32,503
32,503 pakken
pakken tot
tot 95,138.
95,138.In
In 1921 was de aanvoer
aanvoer slechts weinig
weinig
minder, n.l.
n.l. 89,968
89,968 pakken.
pakken.
De positie
positie van
van Amsterdam
Amsterdam als
als de
de wereldmarkt
wereldmarkt van
van kinabast
kinabast bleef gehandhaafd
gehandhaafd en werd
werd
1919 tusschen
tusschen de
deimporteurs,
importeurs,als
alsvertegenwoordigende
vertegenwoordigende de
de produprodudoor eene in
in 1919
nog bevestigd door
en de
dedistributie
distributievan
vandit
dit
en de
de fabrikanten
fabrikanten getroffen
getroffen regeling
regeling betreffende
betreffende den
den verkoop
verkoop en
centen, en
1898 58,000
58,000 colli
colli bedroegen,
bedroegen, waren
waren in 1913
19 13
artikel.
aanvoeren in
Nederland, welke
artikel. De aanvoeren
in Nederland,
welke in 1898
103,000 en in 1921
103,000
1921 69,000
69,000 colli.
colli.
De aanvoer
aanvoer van
van overzeesche,
overzeesche, speciaal
speciaal Oost-Indische
Oost-Indische huiden
huiden en
en vellen
vellen was
was reeds
reeds in
in
18gB
van beteekenis
beteekenis (19,733,000
(19,733,000 Kgr.);
Kgr.); in
in 1913
1913 was
was de
de aanvoer
aanvoer 36,463,000
36,463,000 Kgr.
dus bijna
bijna
1898 van
Kgr. dus
was het cijfer
dubbel zoo groot. In
In 1921
cijfer echter tot
tot 23,328,000
231328,000 Kgr.
Kgr. gedaald.
gedaald.
1921 was
dubbel

een en
en ander
ander blijkt
blijkt wel,
wel, dat
dat de
de omvang
omvang van
van den
denhandel
handelin
inenkele
enkeleonzer
onzerbelangrijke
belangrijke
Uit een
stapelartikelen, niettegenstaande de tijdsomstandigheden,
niet onbevredigend
onb~vredigendis.
is.De
Deprijsstijging
prijsstijging
tijdsomstandigheden, niet
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artikelen als
als rubber,
rubber, thee en koffie,
van enkele artikelen
koffie, die in
in het
hetlaatst
laatstvan
van 1922 en het begin
b~gin van
van 1923
1923
op den
den handel
handel gewerkt.
gewerkt.
is ingetreden, heeft ook gunstig op
1921 een
een totaal
totaal aan
aan
Ook
cijfers van
havenverkeer zijn
Ook de
de cijfers
van het
het havenverkeer
zijnniet
niet ongunstig,
ongunstig, t.w.
t.w. in 1921
inklaringenvan
van 14,073
14,073 schepen
schepen met
met 16,572,000
16,572,000
l6,572,OOO ton tegen
tegen 16,996
16,996
l6,996 schepen
schepen met
met 18,197,000
18,197,000
l8,l97,000 ton
ton
inklaringen
l4,073
in 1913.
19l3.
1913. Toch
Tochgeven
gevendeze
dezecijfers
cijfersgeen
geenzuiveren
zuiverenmaatstaf
maatstafvoor
voorhet
hetgoederenverkeer,
goederenverkeer,daar
daar tentenb~staandemalaise
vro~gerlaadruimte
laadruimteongebruikt
ongebruiktblijft
blijft en
e.n
gevolge
debzstaande
b!staande
malaisethans
thansmeer
meerdan
danvroeger
gevolge van de
het
ook voorkomt,
voorkomt,dat
datdoor
doordedehooge
hoogeplaatselijke
plaatselijkekosten
kostenschepen
schepenslechts
slechtseen
eenklein
kleingedeelte
gedeelte
het ook
van
laden of
of lossen en voor het
het overige
overige naar
naar goedkoopere
goedkoopere havens
havens gaan.
gaan.Dat
Dlt
D.lt
van hun lading hier laden
het
OVê:r
en de
de landgrenzen
landgrê:nz~n sterk
landgrenz~n
sterk isisafgenomen
afgenom~nblijkt
blijkt uit
uitde
decijfers
cijfers
goederenvakeer onr
het goederenverkeer
over de
de zee- en
van
de totale
totale goederenverplaatsing
goederenverplaatsing over
over de
de grens,
grens, d.w.z.
d.w.z.algemeene
algemeene invoer
invoer plus
plus algemeene
algemeene
van de
uitvoer,
105,522,000
I05,522,OOO tons
tons van l000
1000
lOOO Kgr.
Kgr.
uitvoer, n.l.
n.l. 105,522,000
in 1913
10
19l3
1913 tegen
tegen 61,653,000
6r
6r,653,o00
,653,000 tons
tons in
in 1921.
192I.
1921.

Zóó is dus, zeer in
in het kort beschouwd,
de toestand
toestand van den Nederlandschen
Nederlandschen handel.
handel.
Het
zou tetever
vervoeren
voerenalle
allewisselingen
wisselingen gegeHet zou
25 jaren
jaren na
na te
te gaan,
gaan, maar
maar
durende
laatste 25
durende de laatste
in het
het algemeen
algemeen mag
mag gezegd
gezegd worden,
worden, dat
dat de
de
vnJe
vandedelevende
levendekrachten
krachten van
expansie van
van
vrije expansie
het
land, waarvan
waarvan de
de boven
boven dit
dit hoofdhoofdhet land,
stuk
weergegeven zinsneden
zinsneden uit
het boek
boek
stuk weergegeven
uit het
van
den Nederlandschen
Nederlandschen Journalistenkring
Journalistenkring
van den
gewagen,
ten aanzien
aanzien van
vanden
denhandel
handel
gewagen, zich ten
hetalgemeen
algemeen mag
mag
In het
gelden. In
heeft doen
doen gelden.
heeft
Opslag
Opslag van
Kinabast in
inhet
hetKina-Etablissement,
Kina-Etablissement, een stijgende
van Kinabast
stijgende lijn
lijn worden
worden geconstateerd,
geconstateerd, al
al
pand „Prins
,.Prins Hendrik"
H~ndrik" der
der N.V.
N.V.BlaauwhoedenBlaauwhoeden- is
"Prins
pand
is die
dieook
ookdoor
door
oorlog
verbroken
denden
oorlog
verbroken
AmstE.'rdam.
Amsterdam.
veem-Vriesseveem,
Vriesseveem, Amsterdam.
veem
nog niet
weer
en
thans nog
nietininelk
elkopzicht
opzichtweer
en thans
hersteld.
Aan initiatief
initiatief van
van den
den handel,
handel, daaronder
daaronder ook
ook begrepen
begrepen de
de exporthandel
exporthandel van
van onze
onze
Aan
landbouwproducten, heeft het
het niet
nietontbroken.
ontbroken. De
DeRegeering
Regeeringheeft
heeftdaarbij
daarbij
nijverheids- en landbouwproducten,
nijverheidsconsulaire dienst
dienst en de
de daarop
daarop steunende
steunende economische
economische voorgesteund waar
voorgesteund
waardit
ditpas
pasgaf.
gaf. De
De consulaire
zijn uitgebreid
enverbeterd,
verbeterd,alalisisook
ookthans,
thans,onder
onderden
dendrang
drang der
derbezuiniging,
bezuiniging,eenige
eenige
uitgebreid en
lichting zijn
teruggang merkbaar;
van handelsbelanbehartiging van
handelsbelanteruggang
merkbaar;dedediplomatieke
diplomatiekedienst
dienstheeft
heeftzich
zich bij
bij de behartiging
gen, waar
waar dit mogelijk
mogelijk was,
was, niet onbetuigd
onbetuigd gelaten.
gelaten. Eene
Eene reorganisatie
reorganisatie der
der Kamers
Kamers van
van
gen,
Koophandel en
en Fabrieken
Fabrieken heeft
heeftdedemogelijkheid
mogelijkheidgeopend
geopendtot
totmeer
meereffectieve
effectievebehartiging
behartiging
Koophandel
het particulier
particulier iniatief
iniatief
der gemeenschappelijke
gemeenschappelijke belangen,
der
belangen,ook
ookin
in samenwerking
samenwerkingmet
met de
de uit het
bovenal heeft
heeftniet
nietontbroken
ontbroken„cette
.,cette
sollicitudesouveraine",
souveraine",waarwaarorganisaties. Maar
Maar bovenal
"cettesollicitude
ontstane organisaties.
zinsneden, aan
in
dit artikel
artikel geplaatst,
geplaatst, gewagen.
gewagen. Deze
Deze heeft
heeft zich
zich geuit
geuit in
van dit
van de zinsneden,
aan het
het hoofd van
openbaar, maar
gevoelen zonder
zonder veel
veel naar
naar buiten
buiten te
tedoen
doenblijken.
blijken.In
In
het openbaar,
maar heeft
heeft zich ook doen gevoelen
gevallen echter
echter isiserdoor
erdoorversterkt
versterkthet
hetbesef,
besef,dat
dathet
hetvoor
vooreen
eenland
landeen
eengroot
grootgeluk
gelukis,is,
beide gevallen
wanneer eene
Vorstin, boven
boven de
departijen
partijen staande,
staande, het
hetoog
ooghoudt
warmvoelt
voeltvoor
voordede
wanneer
eene Vorstin,
houdtopopenenwarm
groote algemeene
belangen.
algemeene _belangen.
-
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VAN HUIZEN, Lid van
van het
het Hoofdbestuur
Vereeniging „Het
"Het Nederlandsche Zeewezen."
Zeewezen."
P. VAN
Hoofdbestuur der

E
E

r isiswelhaast
welhaastgeen
geentweede
tweede
nationaal
bedrijfdenkbaar,
denkbaar, welke
welke in
inde
delaatste
laatste
taktak
vanvan
nationaal
bedrijf
kwart
veranderd, als
als de
de han
handelsvaart
vlag. Zij
Zij
kwart eeuw
eeuw zóó
zóó zeer is veranderd,
de lsvaart onder
onder Nederlandsche vlag.
is
niet alleen
alleen buitengewoon
buitengewoon uitgebreid,
geheel en al
al omgeomgeis niet
uitgebreid, maar
maarook
ookinin wezen
wezen zóó
zóó geheel
vormd
geworden, dat
dat wij
wijwel
welkunnen
kunnen spreken
spreken van
van een
een geheel
geheel nieuw
nieuw bedrijf,
bedrijf, als
als wij
wij haar
haar
vormd geworden,
vergelijken
met
de
toestanden
van
25
jaren
geleden.
vergelijken
toestanden van 25 jaren geleden.
Alleen reeds op grond hiervan
algemeeneaandacht.
aandacht.
hiervan verdient
verdient de nationale handelsvaart de algemeene
Indien wij daarbij
duizenden staatsburgers,
staatsburgers,
daarbij dan
dan bovendien
bovendien overwegen, dat duizenden en duizenden
die direct er bij
scheepvaart een
een middel
middelvan
vanbestaan
bestaanvinden,
vinden,en
endat
datbehalve
behalve
bij zijn betrokken, in de scheepvaart
deze
direct betrokkenen,
betrokkenen, nog een
een minstens
minstens even
even groot
grootaantal
aantal Nederlanders
Nederlanders indirecte
indirecte baten
baten
deze direct
en het havenbezoek,
ontleent aan
aan de scheepvaart
scheepvaart en
havenbezoek, dan meenen
meenen wij
wij met
met recht
recht voor
voor onze
onzekoopkoopvaardij
mogen opeischen,
opeischen, welke
welke haar
haar toekomt.
toekomt.
vaardij de
de belangstelling
belangstelling te
te mogen
Het is niet ondienstig
ondienstig er
er in
in dit
dit verband
vaband op
op te
te wijzen,
wijzen, dat
dat de
de handelsvaart
handelsvaart als
als regel
regel geen
geen
overdreven
kringen der
zeevaarders en
menschen, die het
het
overdreven belangstelling
belangstellinggeniet.
geniet.In
In de
de kringen
der zeevaarders
en der
der menschen,
bedrijf aan
is is
erer
voldoende
opop
dede
hoogte,
- ook
ook
bedrijf
aanden
denwal
walleiden,
leiden,isisbelangstelling
belangstellinggenoeg
genoegenenmen
men
voldoende
hoogte,
handelskringen, voor zoover
zoover zij
zij geïnteresseerd
geïnteresseerdzijn
zijnbij
bijoverzeesche
overzeeschetransporten,
transporten,geven
gevenhun
hunaanaandacht
maarbuiten
buitendie
diekringen
kringenisisde
debelangstelling
belangstelling
dacht aan
aan dezen
dezen tak
takvan
vannationale
nationalebedrijvigheid,
bedrijvigheid,- maar
Veel tete gering
geringinderdaad
inderdaad als
als wij
wij nagaan,
nagaan, van
van hoe
hoegroote
grootewaarde
waarde de
de
in het
het algemeen
algemeen gering.
gering. Veel
koopvaardij isis voor
volkswelvaart en hoezeer
hoezeer ons
ons nationaal
nationaal bestaan
bestaan van
van haar
haar afhankelijk
afhankelijk is.
is.
koopvaardij
voor de volkswelvaart
laatste is
is zoo
zoo boven
bovenalles
allesduidelijk
duidelijk gebleken
gebleken ininde
degepasseerde
gepasseerdeoorlogsjaren.
oorlogsjaren.
Dit laatste
koopvaardij wordt
vaart met
met zeezeeOnder koopvaardij
wordt verstaan
verstaande
de overzeesche
overzeesche handelsvaart,
handelsvaart, d.w.z. de vaart
schepen
het vervoer
vervoer van
van reizigers,
reizigers, brievenpost
brievenpost en
en koopmansgoederen.
koopmansgoederen. De
Dezeevisscherij
zeevisscherij
schepen voor het
behoort er niet
niet bij
bij en
enook
ookdedesleepvaart
sleepvaartwordt
wordtgewoonlijk
gewoonlijkafzonderlijk
afzonderlijk behandeld.
behandeld.De
Devaart
vaart
behoort
Hetbedrijf
bedrijfdekt
dekt
onder het
het hoofd
hoofdkoopvaardij
koopvaardij gerangschikt.
gerangschikt. Het
met pleizierjachten wordt evenmin onder
al dadelijk
dadelijk zal het
het duidelijk
duidelijk zijn,
:z;ijn, dat
dat voor
voor ons
onsland,
land,met
metzijn
:z;ijngroot
grootkoloniaal
koloniaal
alleen vervoer, en al
O. en
en W.,
W.,de
dehandelsvaart
handelsvaart van
van ongemeene
ongemeene beteekenis
beteekenis is.
is.
bezit in O.
gaat natuurlijk
natuurlijk niet
vervoer tusschen moederland
moederland en koloniën. Door
Door
Het gaat
niet uitsluitend
uitsluitend om vervoer
:z;ijn koloniaal
koloniaal bezit
Nederland wel
wel reeds
reeds aangewezen
aangewezen als
als zeevarende
zeevarende mogendheid
mogendheid van
van den
den
zijn
bezit is Nederland
eersten rang,
rang, doch als zoodanig
zoodanig neemt het
het ook
ook deel
deelaan
aan andere
andere vaarten.
vaarten. Het
Hetomvat
omvatmet
metzijn
zijn
eersten
diensteninderdaad
inderdaadden
dengeheelen
geheelenaardbol
aardbolen
enverbindt
verbindtde
deeigen
eigenhavens
havensmet
metnagenoeg
nagenoeg
geregelde diensten
alle overzeesche
overzeesche landstreken,
landstreken, waardoor
alle
alle
waardoorde
de vaderlandsche
vaderlandschehandel
handelgelegenheid
gelegenheid heeft
heeft op alle
markten mede
dingen. Daarnevens
Daarnevens nemen
nemenonze
onzekoopvaardijschepen
koopvaardijschepen ook
ook deel
deelaan
aande
devaart
vaart
markten
mede te dingen.
tusschen buitenlandsche
waar niet
niet de
de
tusschen
buitenlandschehavens
havensonderling
onderlingenenererisis heden
heden ten
ten dage
dage geen
geen zee,
zee, waar
Nederlandsche driekleur
Nederlandsch
Nederlandsche
driekleur met
met eere
eere wordt
wordt gevoerd
gevoerd aan
aan den
den vlaggestok
vlaggestok van
van een Nederlandsch
koopvaardijschip.
koopvaardijschi p.
van de
de vreedzame
vreedzame handelsvaart
handelsvaart kan
met de
de grootste
grootste
Op het gebied van
kan ons
ons land
land mededingen met
Daar ligt
ligt het
het terrein,
terrein, waar
waar wij
wij onze
onze vroegere
vroegere grootheid
grootheid ter
ter zee
zee bezig
bezigzijn
zijn te
naties der wereld. Daar
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heroveren, daar
daar is plaats
plaats voor
voor elke
elke natie
natie en
en op
opdat
datterrein
terreinwordt
wordtonze
onzescheepvaart
scheepvaart met
meteere
eere
genoemd.
Bij de koopvaa
Bij
koopvaardij
hoofdzaak om twee
twee wijzen
wijzen van
vanbedrijfsuitoefening,
bedrijfsuitoefening, n.l.
n.l.
rdij gaat
gaat het in hoofdzaak
op
vastgestelde
om
de
vaart
tijden
tusschen
vastgestelde
vastgestelde
vaart op willekeurige
om de vaart
vastgestelde havens
havens en
en om de vaart
willekeurige
willekeurige havens.
tijden tusschen willekeurige
tijden
verband met de
de eerste
eerste vaart,
vaart, welke
welke dus
dus naar
naar een vast
vast
havens. In verband
en van te voren
voren bekend
bekend gemaakt
gemaakt plan plaats
plaats heeft, spreekt
spreekt men van het
het lijnverkeer;
lijnverkeer; de andere
bedrijfsuitoefening wordt
wordt genoemd de
bedrijfsuitoefening
de wilde vaart.
vaart. Het lijnverkeer
lijnverkeer omvat zoowel passagierspassagiersals
vrachtvaart, en
worden niet
niet altijd
altijd streng
streng gescheiden
gescheidengehouden.
gehouden.AlAlnaar
naar
als vrachtvaart,
en deze onderdeelen worden
gelang
van behoeften en
en handelsmogelijkheden
handelsmogelijkheden varen
varen er
er in
in het
hetgeregelde
geregeldelijnverkeer
lijn ver keerzoowel
zoowel
gelang van
lading meenemen,
meenemen,en
envrachtbooten,
vrachtbooten,
zuiver passagiersschepen, als passagiersschepen welke ook lading
welke ook passagiers
passagiers vervoeren.
wilde vaart
vaart gaat
gaat het uitsluitend
uitsluitend om
om het
het over
overzee
zeebrengen
brengen
vervoeren. In de wilde
van
handelswaar, veelal
De wilde
wilde
van handelswaar,
veelal van
van massale
massale ladingen,
ladingen, als
als kolen,
kolen, graan,
graan, erts,
erts, hout,
hout, olie, enz. De
zij nemen
nemen emplooi
emplooi aan,
aan, waar
waar zij dat het
het voorvoorvrachtbooten
markt, d.w.z. zij
vrachtbooten varen
varen z.g.
z.g. in de open markt,
deeligst kunnen vinden.
vinden.
Om
denkbeeld ervan
ervan te
geven, hoezeer
hoezeer in
in de
de afgeloopen
afgeloopen kwart
kwart eeuw
eeuw de
de positie
positie
Om een denkbeeld
te geven,
van
land als
als zeevarende
zeevarende mogendheid
mogendheid isis vooruitgegaan,
vooruitgegaan, moeten
moeten wij
wij enkele
enkele cijfers
cijfers noemen.
noemen.
van ons land
Aan
einde van
van 1898
1898 bestond
bestond onze
onze handelsvloot
handelsvloot uit
605 schepen
schepen met
met een
een bruto
bruto
Aan het
het einde
uit 6o5
het einde
eindevan
van1921
1921daarentegen
daarentegenuit
uit868
868 schepen
schepen met
met
inhoud van
van 559.II4
559.114 register tonnen 1), aan het
een bruto inhoud
inhoud van
van 1.907.820
I.907.820register
registertonnen.
tonnen.Latere
Latereofficieele
officieelecijfers
cijfersdan
danvan
van 1921
1921 zijn nog
niet bekend
bekend gemaakt.
gemaakt.
Deze
gegevens toonen
toonen ons
ons in
inhoofdzaak
hoofdzaak twee
twee dingen:
dingen: 1°.
IO. de groote
groote uitbreiding
uitbreidingder
der
Deze gegevens
vloot
2°. de minder
min der groote
groote uitbreiding
uitbreiding van
vanhet
hetaantal
aantalschepen.
schepen. In
deze twee
twee factoren
factoren
vloot en 2°.
In deze
is belichaamd
belichaamd de geheele
geheele geschiedenis
geschiedenis der
der laatste
laatste 25
25 jaren,
jaren, en
en wij
wij zullen
zullenons
onsdaarom
daaromaan
aaneen
een
ontleding dezer
dezer factoren
factoren wijden.
wijden.
de aangegeven
aangegevenjaren
jaren bedraagt
bedraagt niet
niet minder
minder
De groei
groei van
van den
den inhoud der vloot tusschen de
dan
I.348.706 tons
241 %.
%. Het
Hetnuttig
nuttigeffect,
effect,d.w.z.
d.w.z.het
hetvervoervermogen,
vervoervermogen, isisinindie
diejaren
jaren
dan 1.348.706
tons of 241
veel meer
meer toegenomen,
toegenomen, dan uit
uit deze
deze cijfers
cijfers zou
zou volgen,
volgen, want
wanthet
het aantal zeilschepen
zeilschepen is ververveel
houdingsgewijze sterk
bij vergelijking
vergelijking van
van stoom- en
en zeilschipinhoud,
zeilschipinhoud,mogen
mogen
houdingsgewijze
sterk verminderd
verminderd en
en bij
wij de stoomton
stoomt on in bovenbedoeld
bovenbedoeld verband
verband gelijkstellen
dit licht
licht bezien,
bezien,
wij
gelijkstellen met
met 3 zeiltonnen.
zeiltonnen. In dit
toename zelfs
zelfs 4.295.605
4.295.605 tons of
of 318
318 %.
%.
bedraagt volgens de ter beschikking staande
staande gegevens de toename
minder groote
groote uitbreiding van het
het aantal
aantal schepen is
is veroorzaakt
veroorzaakt door het geleidelijk
geleidelijk
De minder
verdwijnen van
zeilvaart en door
door het
het grooter
grooter worden
worden van
van den
den scheepsinhoud,
scheepsinhoud, tengevolge
tengevolge
verdwijnen
van de
de zeilvaart
behoeften van
van het
het bedrijf.
bedrijf. In
In de
de werkelijkheid
werkelijkheid reeds is de gemiddelde
gemiddeldeinhoud
inhoud
van de commerciee1e
commercieele behoeften
van het zeilschip
zeilschip kleiner
kleiner dan de gemiddelde
gemiddelde inhoud
inhoud van
van het
hetstoomschip
stoomschipen
ende
deperiode,
periode,welke
welke
van
practisch geheel heeft
heeft zien
zien verdwijnen,
verdwijnen, begon
begon met
met een
een gemiddelde
gemiddeldescheepsgrootte
schee ps grootte
het zeilschip practisch
van
van 924 tons, om
om te
te eindigen
eindigen met
met 2198
2198 tons
tons gemiddeld.
gemiddeld.
Het eerste
eerste en
en merkwaardigste
merkwaardigste punt
in
de geschiedenis
geschiedenis der
derafgeloopen
afgeloopen kwart
kwart eeuw
eeuwisis
punt de
In de
de90-er
90-erjaren
jaren was
was het
hetzeilschip
zeilschipreeds
reedsaan
aanhet
het
dan ook wel het verdwijnen van het zeilschip. In
tanen, maar
de statistiek
statistiek van
van 1898
1898 omvat
omvat toch
toch nog 429 zeilschepen met
maar de
met een
een bruto
bruto inhoud
inhoud van
van
16 3.374 register
163.374
register tonnen.
tonnen. Onze
Onze vloot
vlootbezat
bezattoen
toen57
57volgetuigde
vol getuigde zeilschepen
zeilschepen(fregatten,
(fregatten,barken
barkenen
en
429 zeilschepen
zeilschepentoen
toennog
nogmaar
maar176
176stoomschepen.
stoomschepen.
brikken) en inderdaad
brikken)
inderdaad stonde1'l.
stonden tegenover de 429
Tegenwoordig is de toestand
toestand geheel
geheel anders.
anders. Van
Van de
de 868
868schepen,
schepen,waaruit
waaruit thans
thans onze
onze
Tegenwoordig
I)
I)

86o
860

=

Een
Een registeFton
registefton = 283o
2830 d.M.
d.M.33

vloot is samengesteld,
samengesteld, zijn
zijn nog
nog maar
maar 217
217 zeilschepen,
zeilschepen, de
de rest
restbestaat
bestaat uit
uitmechanisch
mechanisch voortvoortEr is
is geen
geen enkel
enkelvolgetuigd
volgetuigd schip
schipmeer
meerbij;
bij;het
hetgaat
gaatuitsluitend
uitsluitendom
om
bewogen vvaartuigen.
aartuigen. Er
bewogen
Practisch
gesproken
heeft
dus
wel
bij
ons
te
lande
het
zeilschip
kleine
schepen
van
3
à
400
tons.
Practisch
gesproken
heeft
dus
wel
bij
ons
te
lande
het
zeilschip
kleine
3 à 40o tons.
afgedaan.
afgedaan.
waar de zeilvaart
zeilvaart nog
opgeheven, maar
maar zeereizigers
zeereizigers zullen
zullen
Er zijn landen, waar
nog niet geheel is opgeheven,
het algemeen
algemeen opvallend
opvallend weinig
weinig zeilschepen
zeilschepenop
opzee
zeeworden
wordenaanaankunnen verklaren,
verklaren, hoe in het
zelfs kunnen
Uit een
eenschoonheidsoogpunt
schoonheidsoogpunt valt
valt dit
dittot
totop
opzekere
zekerehoogte
hoogtetetebetreuren.
betreuren.Immers
Immers
getroffen. Uit
getroffen.
het zien van
van een
een bark
bark of
of fregat
fregat onder volle
volle zeilen,
zeilen, opent
opent ons
onsaltijd
altijd een
eenwereld
wereldvan
vanschoonheid
schoonheid
poëzie. In
Inde
destiltegordels,
stiltegordels,welke
welkezich
zichter
terweerszijden
weerszijdenvan
vanden
denequator
equatoruitstrekken,
uitstrekken,werden
werden
en poëzie.
zeilschepen vroeger
vroeger opgehouden
opgehouden en het
het was
waseen
eenkoninklijk
koninklijk gezicht,
gezicht,deze
dezeranke
rankeschepen
schepen
de zeilschepen
wijd uitgespreide
uitgespreide last van
van zeilen
zeilen in
in groot
grootaantal
aantal bij
bij elkaar
elkaar op
op het
het water
water te
te zien.
zien.
onder hun wijd
snel
en
zeker
vervoer
over
zee.
Waar
de
medeMaar
de
tegenwoordige
tijd
eischt
een
zeker vervoer over
Waar medeMaar
tijd eischt een
den wereldhandel
wereldhandel nu
nu zooveel
zooveel scherper
scherper isis geworden
geworden dan
danzij
zijininvroeger
vroegerjaren
jarenwas,
was,
dinging in den
kan het groote en onnutte renteverlies,
renteverlies, dat
dat een
een direct
direct gevolg
gevolgisisvan
vaneen
eenlangdurig
langdurigzeetransport,
zeetransport,
kan
aat, moet
in de
deeerste
eersteplaats
plaats
gedragen. De koopman,
koopman, die met
met zijn
zijn tijd
tijd meeg
meegaat,
moet in
niet meer worden gedragen.
aa rt zich ontwikkeld
vervoer over
onder die
die be
behoefte
de handelsv
handelsvaart
ontwikkeld
hoefte heeft de
over zee eischen en onder
een snel vervoer
envertrekken
vertrekken als
als spoortreinen
spoortreinen tete
bedrijf, waarin
waarin de
de schepen
schepen zóó
zóógeregeld
geregeldaankomen
aankomen en
tot een bedrijf,
dit niet
nietzoo
zooware,
ware, zou
zouhet
hetzeevervoer
zeevervoervan
vanbederfelijk
bederfelijkgoed
goeden
enlevende
levendehave
havevrijwel
vrijwel
Indien dit
land. Indien
uitgesloten wezen. Tengevolge van
van die
die omstandigheden
omstandigheden heeft
heeft het
hetzeilschip
zeilschipden
denstrijd
strijdom
omhet
het
uitgesloten
bestaan
moeten
opgeven.
bestaan
opgeven.
verblijdend verschijnsel,
verschijnsel, dat
dat de
de Nederlandsche
Nederlandschereeders
reedersdedeteekenen
teekenen
Het is inderdaad een verblijdend
verstaan en tijdig tot de
de algeheele
algeheele gedaanteverwisseling
gedaanteverwisseling der vloot
vloot zijn
zijnoveroverdes tijds hebben verstaan
gegaan. Onze vloot heeft zich
zich aan
aan de
de behoefte
behoefte weten
wetenaan
aan te
tepassen
passen en
enonze
onzeschepen
schepenbehooren
behooren
gegaan.
tOot
de best
best ingerichte,
ingerichte, die
die er
er op
op de
dewereld
wereldvaren.
varen.
tot de
Onder
behoefte aan
aan sneller
sneller vervoer
vervoer is dus
dus de
de handelsvloot
handelsvloot van
van ons
ons land
land in
in
Onder de
de behoefte
der laatste
laatste 25
25 jaren
jaren omgebouwd
omgebouwd in
in een
een stoomvloot.
stoomvloot. De scherper
scherper en
en scherper
scherper wedwedden loop der
tijdsverloop, behalve
behalve den
deneisch
eischvan
vaneen
eensnelvervoer,
ijverende
snel vervoer,
ijverende wereldhandel
wereldhandel heeft
heeft in hetzelfde tijdsverloop,
ook den eisch van
van een goedkoop
goedkoop vervoer
vervoer gesteld. Het werd
werd meer en meer
meer een gebiedende
gebiedende noodnoodovertochten mogelijk te maken,
maken, maar
maar ook om op
op de
de kosten
kosten
zakelijkheid,
zakelijkheid, niet
niet alleen
alleen om
om snelle overtochten
van het snelvervoer
snelvervoer te economiseeren.
economiseeren. De drang
drang van
van deze
deze noodzakelijkheid
noodzakelijkheid heeft
heeft in
in de
deafgeafgevan
loopen
kwart eeuw
het bedrijf
bedrijf gedrukt
gedrukt en
en onze
onze schepen
schepengemaakt,
gemaakt, tot
totwat
watzij
zij
loopen kwart
eeuw zijn
zijn stempel
stempel op het
thans
Nadat de
de mogelijkheid
mogelijkheid der
der stoomv
stoomvaart
aangetoond, is gestreefd
gestreefd naar
naar een ververaart was aangetoond,
thans zijn. Nadat
daarna naar
vervolmaakte zeezeevolmaking
zeeverkeer en daarna
volmaking van
van het zeeverkeer
naar een
een economiseering
economiseering van
van het vervolmaakte
verkeer.
wereldhandel heeft
heeft inderdaad
inderdaad aan
aan de
de scheepvaart
scheepvaart zeer
zeer hooge
hoogeeischen
eischengesteld.
gesteld.
verkeer. De wereldhandel
Om
aan de economische
economische noodzaak
noodzaak te
kunnen voldoen,
noodig de
de schepen
schepen
Om aan
te kunnen
voldoen, was
was het
het noodig
te maken.
Het
is wel
waar,
exploitatierekeningvan
vaneen
eengroot
grootschip
schiper
er heel
heel
ggrooter
r oot er
te maken.
Het
is wel
waar,
datdat
dede
exploitatierekening
anders
uitziet
dan
die
van
een
klein
schip,
maar
daar
hoeveelheid
der
aa
r
tegenover
staat,
dat
de
hoeveelheid
der
anders uitziet dan die
klein schip, maar d
op die
vervoerde
percentsgewijze veel
- veel
grooter
is dan
stijging
derkosten.
kosten.Alleen
Alleenop
vervoerdelading
lading- percentsgewijze
grooter
is dan
de de
stijging
der
wijze
kon besparing
besparing en daardoor
daardoor verlaging
vracht worden
bereikt en toen alle
alle zeevarende
zeevarende
wijze kon
verlaging der
der vracht
worden bereikt
landen ertoe
afmetingen hunner
hunner schepen
schepen teteregelen
regelennaar
naarde
demogelijkheden
mogelijkhedender
der
ertoe overgingen de afmetingen
aan
ook Nederland
Nederland niet
niet achtergebleven,
achterge~leven, zich
zich nnaar
nieuwen toestand
toestand
aar den nieuwen
aan te
te loopen havens, is ook
Dit tijdperk
tijdperk viel in de
de buurt
buurt van
van igoo
1900en
enisisniet
nietvoor
vooralle
allereederijen
reederijenzonder
zondergroote
groote
te voegen. Dit
kwam, verloopen.
verloopen.
financieele
daar haar bestaan in het gedrang kwam,
financieele schokken, waardoor zelfs hier en daar
861

Maar in
jaren is het
het groote
groote scheepstype,
scheepstype, dat
dat wij
wij thans
thans alom zien, in
in het
het leven
leven geroepen.
geroepen.
Maar
in die jaren
geheeleommekeer,
ommekeer,waardoor
waardoorjuist
juist die reederijen in ongelegenheid
Inderdaad was dit een geheele
ongelegenheid
geraakten, die
deelnamen aan
aan het lijnverkeer
lijnverkeer op havens
havens met
met de
de meeste
meestebuitenlandsche
buitenlandscheconcongeraakten,
die deelnamen
currentie. De ombouw
ombouw der
der vloot
vloot werd
werd een
eendringende
dringendenoodzakelijkheid,
noodzakelijkheid, want
want was
was ruw
ruw weg
weg
currentie.
4000tons
tonseen
eenwerkelijk
werkelijkgroot
grootschip,
schip,sedert
sederthet
hetbuitenbuitende go-er
go-er jaren
jaren een
een boot
boot van
van 4000
gesproken in de
van 8000
8000 tons
tons en
enmeer
meerininde
devaart
vaartbracht,
bracht,was
waserermet
metschepen
schepenvan
vankleiner
kleinercharter
charter
land booten van
te verdienen.
verdienen. Zulke
Zulke schepen
schepen konden
konden zich
zichniet
nietlanger
langerstaande
staandehouden
houdenen
engelukkig
gelukkig
meer te
niets meer
1900 aan
aan de
de markt
markt met
met schepen
schepen van
van 8000,
8000, io.000
10.000
kwam ook
Nederland kort
kort vóór
kort na
kwam
ook Nederland
vóór en
en kort
na Igoo
tons.
en 12.000 tons.
nieuwe scheepstype
scheepstype vormde
vormde een
een scherp
scherp contrast
contrast met
met het
hetkleinere
kleinere type,
type,dat
datvan
van
Het nieuwe
aap. uit
uit de
de vaart
vaart op
op havens
havens met
met diep
diepwater
water begon
begonteteverdwijnen.
verdwijnen.Het
Hetverschil
verschiltusschen
tusschen
af aan
toen af
3000 en
envan
van 4000
4000tons
tonsvalt
valtniet
nietbijzonder
bijzonderop,
op,maar
maarreeds
reedsbij
bijhet
hetaan
aanboord
boordstappen
stappen
schip van
van 3000
een schip
1
)
lengte,
428'
1)
lengte,
herkent
men
aan
de
ontzaglijke
breedte
het
groote
scheepstype.
Een
boot
van
herkent
aan
ontzaglijke breedte het groote scheepstype. Een boot van 428'
42' breedte
breedte en 32'
32' holte
holte behoorde
behoorde in
in de
dego-er
go-erjaren
jarentot
totdedegrootste
grootsteschepen,
schepen,tegenwoordig
tegenwoordig
42'
er een
een van
van 668' lang, 77' breed
breed en 48'
48' hol.
hol. Een
Eendraagvermogen
draagvermogen van
van 4 àà 5000 tons
hebben wij er
bij ons
ons opgevoerd
opgevoerd zelfs
zelfs tot
tot 17.000
17.000tons.
tons.
was toen een
een redelijk
redelijk maximum,
maximum, tegenwoordig
tegenwoordig is dit bij
was
zouden nu
nu althans
althans één
één schip
schip hebben
hebbengehad
gehadvan
van32.000
32.000ton.
ton.
Ware de oorlog niet uitgebroken, wij zouden
opde
deEngelsche
Engelschegetijhavens
getijhavensvaren,
varen,zijn
zijn3 3maal
maalgrooter
grooter
heden ten
ten dage
dageop
Onze weekbooten, die heden
jaren geleden
geleden rond
rond Kaap
Kaap de Goede
Goede Hoop
Hoop naar
naar Indië
Indië en
enAusAusdan de zeilschepen,
zeilschepen, welke
welke 25 jaren
dan
tralië voeren!
Deze algeheele
algeheele omwenteling
omwentelingzou
zouniet
nietmogelijk
mogelijkzijn
zijn geweest,
geweest,zonder
zondereen
eenovereenkomstige
overeenkomstige
Deze
voortschrijding der
schepen gebouwd
gebouwdkunnen
kunnenworden
worden
voortschrijding
der techniek.
techniek. Allereerst
Allereerst toch moesten zulke schepen
voortbewogen. De
De scheepsbouw
scheepsbouw valt
valt buiten
buitenhet
hetterrein
terreinvan
vandeze
dezeverhandeling,
verhandeling,maar
maarwat
wat
en voortbewogen.
voortstuwing betreft, spreekt
spreekt het wel vanzelf,
vanzelf, dat
dat ook
ook ten
ten opzichte
opzichte van
van de
descheepsmachines
scheepsmachines
de voortstuwing
ware revolutie
revolutie heeft
heeft plaats
plaats gehad.
gehad. Raderbooten
Raderbooten zijn
zijn nagenoeg
nagenoeg geheel
geheel verdwenen,
verdwenen, de
degegeeen ware
is
vervangen
door
machines
van
het
tripleen
quadruple
expansie
wone
compound
machine
wone
machine vervangen door machines
het triple- en quadruple expansie
systeem en sedert
sedert kort
kort heeft
heeft ook
ook de
deturbine
turbinehaar
haar entree
entree gedaan
gedaan in
inde
demachinekamer
machinekamerder
derzeezeeschepen.
De enkelvoudige
enkelvoudige stoomketel
stoomketel heeft
heeft plaats
plaats gemaakt
gemaakt voor
voor den
den double
double ended
endeden
enook
ook
schepen. De
waterpijpketels worden tegenwoordig toegepast.
toegepast. De
Dehandelseconomie
handelseconomiemaakte
maaktegrootere
grootereschepen
schepen
waterpijpketels
gemaakt en
de zeeman
zeeman heeft
heeft ze
ze over
over zee
zee
noodig,
welnu de scheepsbouwtechniek
scheepsbouwtechniek heeft
noodig, welnu
heeft ze
ze gemaakt
en de
gevoerd.
Voornamelijk
grooter worden
worden der
der scheepslichamen
scheepslichamen zijn
zijn de
de dubbel-schroef
dubbel-schroef
Voornamelijk door
door het
het grooter
stoomschepen ontstaan. De
De machinekracht,
machinekracht, benoodigd
benoodigd om
om het
het grootere
grootere schip
schip met
met de
devereischte
vereischte
snelheid
voort
te
bewegen,
nam
een
dergelijken
omvang
aan,
dat
het
noodig
werd,
haar
overtwee
twee
snelheid
bewegen, nam een dergelijken omvang aan, dat het noodig werd, haar over
en zelfs over
overdrie
driemachines
machinesteteverdeelen.
verdeelen.Hierdoor
Hierdooris,is,behalve
behalvedat
datererhandelbaarder
handelbaarder machines
machines
door
ontstaan, ook
zee veel
veel grooter
grooter geworden.
geworden. Een
Een schip
schipmet
metmeer
meerdan
dan
door zijn
zijn ontstaan,
ook de
de veiligheid ter zee
één
schroef kan
kan sneller
sneller wenden
altijd de
de haven
haven nog
nog bereiken,
bereiken, indien
indien één
één der
dermachines
machines
één schroef
wenden en altijd
gedurende
reis op
op onherstelbare
onherstelbare wijze
wijze mocht
mocht breken
breken of
ofdefect
defectraken.
raken.
gedurende de reis
Bij
het
grooter
worden
van
de
schepen
natuurlijk
ook
waarde van
van het
het schip
schip
n
stegen
natuurlijk
de waarde
pe
Bij
grooter worden van
sche
en de kosten
kosten van
van exploitatie.
exploitatie.Elken
EIkendag
daglanger
langerover
overeen
eenrondreis
rondreisgedaan,
gedaan,beteekent
beteekenteen
eenkapitaal
kapitaal
aan
voeding, behoeften,
behoeften,enz.
enz.en
endaardoor
daardoor
aan rente,
rente, afschrijving,
afschrijving, assurantie,
assurantie, kolen,
kolen, equipageloonen, voeding,
treedt
bedrijf zelf
behoefte op aan
aan economie. De pogingen,
pogingen, om
om aan
aan deze
deze behoefte
behoefte
treedt voor
voor het bedrijf
zelf de
de behoefte
I)
0,305 M.
M.
Eng. voeten
voeten àà 0,305
I) '=
' = Eng.
862

te voldoen,
voldoen, hebben
hebben zich
zichop
opvelerlei
velerleimanieren
manieren geuit,
geuit,hoofdzakelijk
hoofdzakelijk echter
echter in
in besparing
besparing op
op perpersoneel, in vergrooting
vergrooting der
der vervoercapaciteit
vervoercapaciteit en
bekorting van het oponthoud
oponthoud in
in de
dehavens.
havens.
en in bekorting
De middelen,
middelen, om
om op
ophet
hetpersoneel
personeeltetebesparen,
besparen,zijn
zijngezocht
gezochtininallerlei
allerleiautomatische
automatische
inrichtingen op en in
in het
het schip,
schip,waardoor
waardoor een
een deel
deel van
van den
denhandarbeid
handarbeid isisvervangen
vervangen door
door
machinalen
belangrijke factor
is het
het stoken
stokenvan
vanolie
olieinindedeplaats
plaatsvan
van
machinalen arbeid.
arbeid. Een zeer belangrijke
factor ten deze is
steenkolen.
olie wordt
wordtautomatisch
automatisch in
in de
devuurhaarden
vuurhaarden gespoten,
gespoten, terwijl
terwijl de
dekolen
kolenmoeten
moeten
steenkolen. De olie
bij getrimd uit de bunkers,
bunkers, dikwijls over groote afstanden,
afstandep, en met de
de schop
schop in
in het
hetvuur
vuur
worden bijgetrimd
gebracht.
Ondertusschen
is
de
keuze
tusschen
olieen
kolen
stoken
zuiver
een
quaestie,
welke
gebracht. Ondertusschen
keuze tusschen olie- en kolen stoken zuiver een quaestie, welke
prijzen van
van olie
olie en
en kolen
kolen op
opde
detetebevaren
bevarenroute;
route;ininsommige
sommigedeelen
deelen
wordt beheerscht door de prijzen
bovendien nog geen oliestations opgericht,
opgericht, terwijl
terwijl zoowat
zoowat overal
overal op
op de
de aarde
aarde
van de wereld zijn bovendien
kolendepöts reeds
reeds lang
lang bestaan.
bestaan.
kolendepots
De behoefte
behoefte aan
aan vergrooting
vergrooting der vervoercapaciteit
vervoercapaciteit leidde
tot het
hetbouwen
bouwen
leidde niet
niet alleen
alleen tot
Reeds lang
lang zijn
zijn
van grootere
grootere schepen, maar
maar ook tot het economiseeren
economiseeren der
der ruimte
ruimte in het schip. Reeds
alle
verblijven der
opvarenden boven
opperdek gehouden, maar
maar meer en meer
meer wordt
wordt er
er
alle verblijven
der opvarenden
boven het opperdek
ook naar
naar gestreefd
passagiersinrichting zooveel
te brengen.
brengen.
gestreefd de
de passagiersinrichting
zooveel mogelijk
mogelijk in
in den opbouw onder te
Zoodoende
schepen ontstaan,
ontstaan, die
die hoog
hoog boven
bovenwater
water uit
uitsteken
stekenen
endekhuizen
dekhuizenhebben
hebben
Zoodoende zijn
zijn de schepen
vele verdiepingen
verdiepingen boven
bovenelkaar.
elkaar.
in vele
toepassing van
van den motor
motor in het
het scheepvaartbedrijf
scheepvaartbedrijf is eveneens een middel
middel geworden,
geworden,
De toepassing
een zoo
zoo groot
groot mogelijk
mogelijk deel
deel van
vanden
denscheepsinhoud
scheepsinhoudvoor
voorlading
ladingtetekunnen
kunnenbestemmen.
bestemmen.
om een
Immers de motor behoeft slechts
slechts olie
olie als
als brandstof
brandstof en
en deze
deze olie
olie kan
kan wworden
ar den meegevoerd in den
dubbelen
Zoodoende vervallen
vervallen de
de kolenbunkers
kolenbunkers en
en bovendien
bovendienvervalt
vervalthet
hetketelruim
ketelruim
dubbelen bodem. Zoodoende
geheel; de daardoor
daardoor vrij
komt aan
goede. Onze
Onzenijverheid
nijverheidheeft
heeft
vrij gekomen
gekomen ruimte
ruimte komt
aan de lading ten goede.
in de
de laatste
laatste 25
25 jaren
jaren zich
zicheen
eenwereldvermaardheid
wereldvermaardheid verworven
verworven op het
het gebied
gebied der
der motor-conmotor-con1921reeds
reedseen
een5o-tal
50-talzeegaande
zeegaandemotormotorstructie, en
en onze
onzehandelsvloot
handelsvloottelde
teldeaan
aanhet
heteinde
eindevan
van1921
schepen, waaronder
waaronder een
6500 tons.
tons.
een van 65oo
noodzakelijkheid, om
verblijf in
de havens
havens te
te verkorten,
verkorten, heeft
heeft tot
tottweeledig
tweeledig
De noodzakelijkheid,
om het
het verblijf
in de
gevolg gehad,
gehad, het verbeteren
verbeteren der
machinale lossing. De
De
der scheepsoutillage
scheepsoutillage en
en de invoering der machinale
vrachtschepen worden
een groot
groot aantal
aantal hefwerktuigen,
hefwerktuigen, zoodat
zoodat ze
ze
vrachtschepen
worden tegenwoordig
tegenwoordig gebouwd met een
desnoods zonder hulp van
van landkramen
landkramen in korten
korten tijd
geheel
kunnen
worden
beladen
en
gelost.
tijd
gelost.
Gaat
om vrachtbooten,
vrachtbooten, welke
welke gewoonlijk
gewoonlijk massale
massale ladingen vervoeren,
vervoeren, dan
dan worden
worden ze
ze bij
bij
Gaat het om
den bouw
bouw uitgerust
uitgerust met
met lange
lange en
enbreede
breedeluikhoofden,
luikhoofden,waardoor
waardoor de
de machinale
machinale lossing
lossingwordt
wordt
vergemakkelijkt.
verband met
met die
die machinale
machinale lossing
lossing isis het
hetaspect
aspectonzer
onzerhavens
havensgeheel
geheelgewijzigd.
gewijzigd.Wij
Wij
In verband
treffen zoowel
zoowelteteAmsterdam
AmsterdamalsalsteteRotterdam
Rotterdaminrichtingen
inrichtingenaan,
aan,om
omde
deladingen
ladingenmachinaal
machinaalteteververZooals uit
uit de
de afbeelding
afbeeldingop
op blz.
blz. 864
864 blijkt,
blijkt, zijn
zijn groote
groote structuren
structuren aan
aan den
denwal
walopgesteld,
opgesteld,
werken. Zooals
z.g. laadbruggen, waarlangs
gedreven wagens zich
zich uiterst
uiterstsnel
snelverplaatsen;
verplaatsen;aan
aaniederen
iederen
waarlangs electrisch gedreven
wagen hangt een zelfgrijper,
zelfgrijper, waarmede
waarmede telkens
greep van 55 tons
tons en
enmeer
meerautomatisch
automatischuit
uit
telkens een greep
het schip
schip wordt
wordt gedaan.
gedaan. Behalve
Behalvedeze
dezelaadbruggen,
laadbruggen,kolentips
kolentipsen
engraanelevators
graanelevatorsteteland,
land,kennen
kennen
wij tegenwoordig
tegenwoordig de
de drijvende
drijvende zelfgrijpers,
zelfgrijpers, -graanzuigers,
-graanzuigers, -kolenelevators,
-kolenelevators, -bokken,
-bokken, enz.,
enz.,
wij
welke te water den machinalen
machinalen arbeid
arbeid verrichten.
verrichten. Deze geheel nieuwe phase
phase in den
den havenarbeid
havenarbeid
eerst na
na 1900
1900 tot
tot volle
volle ontwikkeling
ontwikkeling gekomen;
gekomen; waar
waar in dat
dat jaar
jaar alle schepen nog
nog door
door toetoeis eerst
handarbeid werden
ten dage
dage schepen
schepenmet
metkolen,
kolen,erts
ertsen
engraan
graan
passing van handarbeid
werden gelost, worden heden ten
slechts machinaal
machinaal ontladen, naar
naar den maatstaf
maatstaf van een paar
paar duizend ton
ton per
per dag.
dag.
nog slechts
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Laadbruggen aan den
den wal,
w?l,
wal, zooals
zooals die
te Amsterdam
Amsterdam en
en Rotterdam
Rotterdam worden gebruikt.
Laadbruggen
die te

Drijvende kolen-elevator,
kolen-elevator, in
Amsterdam en
en Rotterdam.
Rotterdam.
Drijvende
in gebruik te Amsterdam

Als wij
dan zien wij in dat
Als
wij nu overzichtelijk
overzichtelijk den blik een 25-tal
25-tal jaren
jaren terugslaan,
terugslaan, dan
dat tijdstijdsHet stoomschip
stoomschip
verloop bij
verloop
bij onze handelsvaart
handels vaart de zeilschepen practisch
practisch gesproken
gesproken verdwijnen.
verdwijnen. Het
komt
geheelen toestand
toestand beheerschen,
beheerschen, het wordt
wordt sprongsgewijze
sprongsgewijze grooter.
grooter. De tripletriple- en
en
komt den
den geheelen
quadruple compound
compound machines
machinesen
en de
de turbines
quadruple
turbines komen
komen meer
meer en meer
meer in
in gebruik,
gebruik, waterpijpwaterpijpketels
het stoken
stoken van
van olie
olie vinden
vinden toepassing,
toepassing, de
de motor
motordoet
doetzijn
zijnintrede
intredeals
alsvoortstuwer,
voortstuwer,
ketels en
en het
en drie
drie schroeven
schroeven worden
worden in
in de
de vaart
vaart gebracht,
gebracht, en
en de
de handarbeid
handarbeid bij
bij de
de
schepen
schepen met twee en
lossing van massale
massale ladingen wordt
wordt geheel
geheel vervangen
vervangen door
door arbeid
arbeid met
metmachines.
machines.
Toen
wij deze
deze verhandeling
verhandeling begonnen,
begonnen, hebben
hebben wij
wij gezegd,
gezegd, dat
dat ten
tenopzichte
opzichtevan
van de
de
Toen wij
Nederlandsche
koopvaardij, vergeleken
kwart eeuw terug,
terug, gesproken
gesproken kan
kan worden
wordenvan
van
Nederlandsche koopvaardij,
vergeleken bij
bij een kwart
een geheel nieuw
nieuw bedrijf.
bedriJf. Wij
meenen de juistheid
juistheid van
van dezen
dezen opzet
opzet in
in de
devoorgaande
voorgaande pagina's
pagina's
Wij meenen
te hebben
te
hebben aangetoond.
aangetoond.
Uiteraard zijn
zijn aan
aan het personeel
water en te
te land
land overeenkomstig
overeenkomstig zwaardere
zwaardere eischen
eischen
Uiteraard
personeel te water
gesteld moeten
moeten worden,
ten einde
te maken.
gesteld
worden, ten
einde deze geheel
geheel nieuwen
nieuwen opbouw
opbouw mogelijk
mogelijk te
maken. Het
Het isis
hier niet de plaats
plaats daarop
daarop diep in
in te
te gaan,
gaan, maar
maar in
in het
hetalgemeen
algemeenmag
magmet
metwaardeering
waardeeringworden
worden
aan den nieuwen toestand heeft weten
weten aan
aan te
te passen.
passen. Nu
Nu
vastgesteld,
vastgesteld, dat
dat al
al het personeel zich aan
in het
het scheepvaartbedrijf
scheepvaartbedrijf met zooveel
zooveel grootere
grootere kapitalen
kapitalen wordt
wordt gewerkt
gewerkt dan
dan een
een25-tal
25-taljaren
jaren
geleden,
moet het
het walpersoneel
walpersoneel veel
veel intensiever
intensiever arbeid
arbeid verrichten
verrichten en
endedebedrijfseconomie
bedrijfseconomie
geleden, moet
tot het uiterste
uiterste uitbuiten.
uitbuiten. Met
Met het
hetsneller
sneller varen
varen der
der schepen
schepen en
en het
hetingewikkelder
ingewikkelder worden
worden der
der
binnenboordsche
de opvarenden
opvarenden een
een geheel
geheelandere
anderevakkennis
vakkennis gevorderd.
gevorderd.
binnenboordsche techniek, wordt van de
De zeeman
zeeman van
van voorheen,
voorheen, het
het oude
oude zeilschipstype,
zeilschipstype, isis vervangen
vervangen door
door den
den wel
welonderlegden
onderlegden
jongeman, die een
een wetenschappelijke
wetenschappelijke kennis
van het
het zeevaren
zeevaren bezit.
bezit.
jongeman,
kennis van

Ons
overzicht van
van de
de geschiedenis
geschiedenis der
der Nederlandsche
Nederlandsche koopvaardij
koopvaardij zou
niet de
de
Ons overzicht
zou stellig niet
minste
aanspraak als
gelden, indien
indien wij
wij dedeoorlogsjaren
oorlogsjarenonvermeld
onvermeld
minste aanspraak
als zoodanig
zoodanig kunnen
kunnen doen
doen gelden,
voorbij
eeneen
treurige
- want
bladzijdeuit
uitde
degegevoorbijgingen.
gingen.Hier
Hierbegint
beginteenerzijds
eenerzijds
treurige
wantbloedige
bloedige- bladzijde
schiedenis, maar
maar anderzijds
anderzijds toch ook een zeer
zeer roemrijke,
roemrijke, omdat de bemanningen,
bemanningen, tenspijt
tenspijt van
van
zee aangrijnsde,
aangrijnsde, en
en tenspijt
tenspijt van
vanalle
alledreigementen,
dreigementen,haar
haar
groote levensgevaar,
levensgevaar, dat
dat haar
haar op
op zee
het groote
zijn blijven
blijven doen.
doen.
plicht zijn
ligging van
van ons
ons land
landtemidden
temidden van
vandedeoorlogvoerende
oorlogvoerende mogendheden
mogendheden mocht
mocht alal
De ligging
vermoeden, dat
dat onze
onzekoopvaardijkoopvaardijdadelijk bij
bij het uitbreken van den Europeeschen oorlog doen vermoeden,
visschersvloten de
de noodige
noodige moeilijkheden
moeilijkheden van
van den
denoorlogstoestand
oorlogstoestand zouden
zouden ondervinden.
ondervinden.
en visschersvloten
de verwacht
verwacht wordende
wordende moeilijkheden
moeilijkheden niet
niet waren
waren te
te overzien
overzienen
ende
dealgemeene
algemeenepolitieke
politieke
Doordat de
Europa met den
den dag
dag veranderde,
veranderde, trad
trad er
er dadelijk
dadelijk na
na de
de oorlogsverklaring,
oorlogsverklaring, in de
de
constellatie in Europa
1914, een
eenuiterst
uiterstonzekere
onze~ere toestand
toestandin,
in,waardoor
waardoorde
dehandelsvaart
handelsvaart
eerste dagen
dagen van
van Augustus
Augustus 1914,
de visscherij
visscherij met
met lamheid
lamheid werden
werden geslagen.
geslagen. Algemeen
Algemeen verwachtte
verwachtte men, dat
dat de
de Noordzee
Noordzee
en de
terrein van den
den zeeoorlog
zeeoorlog zou
zou worden
worden en
en men
menduchtte
duchttevoor
vooronze
onzescheepvaart
scheepvaarthet
hetgevaar,
gevaar,
het terrein
zij niet
niet tijdig
tijdig uit
uitden
denweg
wegzou
zoukunnen
kunnenkomen
komenbijbijeen
eentreffen
treffentusschen
tusschengroote
grootevijandelijke
vijandelijke
dat zij
krijgsvloten.
dien onzekeren
onzekeren tijd,
tijd, waarin
waarin onze
onze scheepvaart
scheepvaart grootendeels
grootendeels was
was stilgelegd,
stilgelegd, deden
deden
In dien
wildste geruchten
geruchten de
de ronde,
ronde,zonder
zonderdat
dathet
hetmogelijk
mogelijkwas
waswaarheid
waarheid van
van verdichtsel
verdichtseltetescheischeide wildste
hettreffen
treffen
Geruchtenover
overhet
hetstrooien
strooienvan
vanmijnen,
mijnen,het
hetuitzetten
uitzettenvan
vanversperringen,
versperringen, het
den. Geruchten
vijandige vloten,
vloten, enz.,
enz.,waren
waren niet
niettetecontroleeren,
controleeren,maar
maarlangzamerhand
langzamerhandkwam
kwamer
erdoor
door
tusschen vijandige
1898-923.
1898 - 1 923.
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officieele
klaarheid. Nauw
meerdere kennis
toeofficieele mededeelingen
mededeelingen wat meer klaarheid.
Nauw was
was eenige
eenige meerdere
kennis van
van den toestand ter zee verkregen,
verkregen, of de scheepvaart
scheepvaart herstelde
de tweede
tweede helft
helft van
van Augustus
Augustus
herstelde zich
zich en
en in de
I9I4
onzeker overigens
overigens ook
ook toen nog
1914 trokken
trokken onze
onze zeevaarders
zeevaarderser
erreeds
reeds weder
weder op
op uit. Hoe onzeker
nog de
uit de
de omstandigheid,
omstandigheid,dat
dattot
totaan
aanhet
heteinde
eindevan
van1914
1914assuradeuren
assuradeuren
toestand was, moge blijken
blijken uit
weigerden molestrisico's
over te nemen.
nemen.
weigerden
molestrisico's over
Gedurende den
den ganschen
ganschen duur
duur van
van den
den oorlog
oorloghebben
hebbenonze
onzezeevaarders
zeevaardersallerlei
allerleibezwaren
bezwaren
en moeilijkheden
moeilijkheden ondervonden.
dadelijk werden
kusten der
der in
in den
denstrijd
strijd
ondervonden. Al
Al dadelijk
werden de
de vuren
vuren op
op de kusten
gewikkelde
de vuurschepen
vuurschepen binnengehaald.
binnengehaald. De
De zeeman
zeeman moest
moest maar
maar zien,
zien,
gewikkelde landen
landen gedoofd
gedoofd en de
hoe hij het bij
bij nacht
nacht zonder deze
deze leiding
leiding stelde
steldeen
enzijn
zijnweg
wegvond
vondover
overdedeongebaande
ongebaandewateren.
wateren.
Daar kwam
Zuidelijk deel van
van de
de Noordzee
Noordzeedoor
dooreen
eenmijnversperring
mijnversperring
kwam nog bij, dat Engeland het Zuidelijk
de grootste
grootste omzichtigheid
omzichtigheid moest
moest worden
worden gevaren.
gevaren. Het
Het Britsche
Britsche mijnveld
mijnveld
afsloot,
afsloot, zoodat
zoodat met de
strekte zich
zich uit tusschen
van 5I015'
5015' en
strekte
tusschen de paralellen
paralellen van
en51
51°40'
N.B.
en
de
meridianen
van
1°35'
040' N.B. en de meridianen van 1°35'
en 3°18'
3°18' O.L.,
O.L.,en
enwerd
werdlater
laternog
nogvergroot.
vergroot.Het
Hetraakte
raakte de
deBelgische
Belgischekust,
kust,zoodat
zoodaterergeen
geenvrije
vrije
tusschen North
North en
en South
SouthForeland
Forelandde
deEngelsche
Engelsche
passage
passage bezuiden
bezuiden overbleef,
overbleef, doch
doch het
het liet tusschen
kust vrij, waardoor
waardoor de
het mijnveld
mijnveld om
omtetevaren
varen
de geheele scheepvaart verplicht was benoorden het
en haar
haar weg naar
naar het Engelsche Kanaal
Kanaal te
Downs, tusschen
tusschen de
de Goodwin
GoodwinSands
Sands
te kiezen door de Downs,
en het
het land
land van
van Kent
Kentdoor.
door.Deze
Dezedoorgang
doorgangwerd
werddoor
doorBritsche
Britschestrijdkrachten
strijdkrachten bewaakt
bewaakt en
en op
op
die
wijze dwong
dwong Engeland
Engeland de
de scheepvaart
scheepvaart zich onder zijn
zijn controle
controle te
te stellen.
stellen.
die wijze
met waardeering
waardeering te
worden erkend
erkend dat,
dat, hoezeer
hoezeer Engeland
Engeland zich
zich deze
deze
Hierbij
Hierbij dient
dient met
te worden
onmogelijk werd
gemaakt. Engeland
Engeland gaf
gaf officieele
officieele
controle
aanmatigde, de
de scheepvaart
scheepvaart niet onmogelijk
controle aanmatigde,
werd gemaakt.
aanwijzingen
der mijnversperring,
mijnversperring, liet een vrijen
vrijen doorgang
doorgang over,
over,waakte
waakte
aanwijzingen omtrent
omtrent de
de ligging der
zooveel
mogelijk tegen
strooien van
mijnen, veegde
Downs en
en omgeving
omgeving en
enhet
hetwater
water
zooveel mogelijk
tegen het strooien
van mijnen,
veegde de Downs
onder zijn kusten
kusten voortdurend
voortdurend schoon
inlichtingen.
schoon van
van mijnen
mijnen en
en gaf bovendien
bovendien den schepen inlichtingen,
gegrond
varen
moestenom
om
partijtetetrekken
trekkenvan
vande
de
gegrond op
op den
den werkelijken
werkelijkentoestand
toestand-hoehoe
zij zij
varen
moesten
partij
grootst
mogelijke
kans
op
veiligheid.
Overeenkomstig
zijn
belang
heeft
Engeland
getracht
grootst mogelijke kans op veiligheid. Overeenkomstig zijn belang heeft Engeland getracht
scheepsrampen
voorkomen en
daar dit ook
ook het
het belang
belang was
was der
der neutrale
neutrale scheepvaart,
scheepvaart, heeft
heeft
scheepsrampen te
te voorkomen
en daar
optreden niet
niet nagelaten
nagelaten onder de
de zeevaarders
zeevaarders een alleszins verdiende sympathie
sympathie te
te vestigen,
vestigen.
dit optreden
geruchten een
een Duitsche
Duitsche ververNoordelijk van
Noordelijk
van het
het Britsche
Britsche mijnveld
mijnveld moet
moet volgens
volgens de
de geruchten
sperring zijn gelegd.
gelegd. De
DeZuidelijke
Zuidelijkegrens
grensdezer
dezerversperring
versperringwerd
werdoorspronkelijk
oorspronkelijk aangenomen
aangenomen
op 52°0'
52°0' N.B.,
N.B., doch
doch hieromtrent
hieromtrent zijn geen officieele mededeelingen
mededeelingen gedaan.
gedaan. Bovendien
Bovendien kan
kan wel
wel
worden aangenomen,
aangenomen, dat
Duitsche strijdkrachten
strijdkrachten mijnen
gestrooid en in
in ieder
ieder
worden
dat door Duitsche
mijnen werden
werden gestrooid
maatregelen van die zijde
zijde nooit
nooit de
de veiligheid
veiligheid der
derneutrale
neutrale scheepvaart
scheepvaart beoogd,
beoogd.
geval hebben de maatregelen
den dood
dood van
van vele
veleonzer
onzerzeelieden
zeeliedentengevolge
tengevolgegehad.
gehad.
doch integendeel den
Britsche controle
controle op de
de scheepvaart
scheepvaart in het algemeen, dus ook
ook op de
de Nederlandsche,
Nederlandsche,.
De Britsche
werd nog verscherpt,
verscherpt, doordat
doordat op
November 1914
1914 de
deEngelsche
EngelscheAdmiraliteit
Admiraliteit de
degeheele
geheele
werd
op 44 November
had tengevolge,
tengevolge, dat
dat aan
aan de
descheepvaart
scheepvaart vaste
vaste
Noordzee tot militair
militair gebied
gebied verklaarde.
verklaarde. Dit had
Noordzee
routes werden
werden voorgeschreven;
voorgeschreven; al
verkeer werd
geleid door de Downs
Downs en
enhet
hetEngelsche
Engelsche
routes
al het
het verkeer
werd geleid
name was
was de
devaart
vaartbenoorden
benoordenSchodandlangsverboden.
Wieomde
Noordnaar
naarden
den
Kanaal, met name
Schotland langs verboden. Wie
om de Noord
Adantischen Oceaan
Oceaan wilde varen,
varen, moest
moest dan
dan maar
maar benoorden
benoorden IJsland
Ijsland om varen.
varen.
Atlantischen
door dezen
dezen maatregel
maatregel ontstane
ontstane drukke
drukke verkeer
verkeer in de
de Downs
Downsbracht
brachtgevaren
gevaren
Vooral het door
Vooral
mede en
en er
er diende
diende uiterst
uiterst omzichtig te worden
worden genavigeerd.
genavigeerd. Anderzijds
Anderzijdsechter
echterwaarborgde
waarborgde
voorgeschreven weg op
op de
de Noordzee
Noordzeeeen
eengrootere
grootereveiligheid
veiligheiddan
danzonder
zonderdat
datvoorschrift
voorschrift
de voorgeschreven
zou hebben
hebben bestaan.
bestaan.
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Half Februari
daarop de
de Duitschers
Duitschers het Engelsche
Half
Februari 1915 verklaarden
verklaarden daarop
Engelsche Kanaal
Kanaal en
en een
een
Britannië en Ierland
Ierland tot
tot mi
militair
Zij waarschuwden
waarschuwden
groot
groot deel der wateren rond Groot Britannië
litair gebied. Zij
de neutrale
dat gebied
gebied te mijden,
de
neutrale scheepvaart
scheepvaart dat
mijden, omdat
omdat zij
zij haar
haar daar
daar geen
geen veiligheid
veiligheidkonden
konden
garandeeren.
Het
was
niet
recht
duidelijk,
wat
dit
beteekende,
maar
garandeeren. Het was
recht duidelijk, wat dit beteekende, maar een
verbodom
om
een absoluut verbod
er te
er
te varen
varenhield
hielddedewaarschuwing
waarschuwingniet
niet in.
in.
Vanaf
gedacht aan
aan een offensief
offensief optreden
optreden der
derDuitschers
Duitschers
Vanaf dit tijdstip werd voor het eerst gedacht
ten
van neutrale,
neutrale, dus
dus ook
ook van
van Nederlandsche
Nederlandscheschepen.
schepen.Onze
Onzezeevaarders
zeevaarderskwamen
kwameninin
ten opzichte van
een moeilijk
moeilijk parket,
parket,want
wantDuitschland
Duitschlandwaarschuwde
waarschuwdetegen
tegendedevaart
vaartdoor
doorhet
hetEngelsche
EngelscheKanaal
Kanaal
en Engeland
Nederlandsche Regeering
Regeering kon
kon geen
geen vaarvaarEngelandverbood
verboodde
de vaart
vaartrond
rondSchotland.
Schotland. De
De Nederlandsche
route
voorschrijven. Oorspronkelijk
Oorspronkelijk werd door
door onze
onze reederijen
reederijen besloten
besloten de
deKanaalroute
Kanaalroutetete
route voorschrijven.
blijven
de schepen
schepen tetevoorzien
voorzienvan
vanduidelijke
duidelijkekenteekenen,
kenteekenen, opdat
opdatbij
bij dag
dagzoowel
zoowel
blijven volgen
volgen en de
als bij
nacht hun
hunneutraal
neutraalkarakter
karakter zou
zou blijken.
blijken.
als
bij nacht
Uit die
die dagen
dagen dagteekenen
dagteekenen de
de aanduiding
aanduiding van
van naam
naam en
en thuishaven
thuishaven in
in koeien
koeienvan
vanletters
letters
op de scheepszijden,
scheepszijden, de ijzeren
ijzeren vlaggen
vlaggen aan
aan de masten,
masten, de
de op
opden
denromp
rompgeschilderde
geschilderdenatienatievlaggen,
nacht hel verlicht.
verlicht. De
De silhouetten
silhouetten der
der schepen
schepen werden
werden aan
aan de
de oorlogoorlogvlaggen, enz., alles bij nacht
maatvoerenden
door afbeeldingen bekend gemaakt,
gemaakt, benevens
genomen maatvoerenden door
benevens een overzicht van de genomen
regelen ter aanduiding
regelen
aanduiding der
der neutraliteit.
neutraliteit.
De vrees
vrees voor
voor een
eenoffensief
offensiefoptreden
optredenbleek
bleekniet
nietoverdreven
overdrevenen
enalle
alleneutraliteits-aanneutraliteits-aanduidingen ten
ten spijt,
spijt, torpedeerden
torpedeerden de onder-zeehelden
onder-zeehelden op 14
14 April
April 1915
1915 het
het s/s
sis "Katwijk",
duidingen
„Katwijk",
terwijl
alle lichten op bij
bij het
het vuurschip
vuurschip Noord-Hinder
Noord-Hinder ten
ten anker
anker lag. Op
Op meedoogenmeedoogenterwijl het
het met alle
looze
wijze werden
opvarenden in
booten midden
midden op de
de Noordzee
Noordzee aan
aan hun
hun lot
lot
looze wijze
werden de
de opvarenden
in de
de open booten
overgelaten!
Een begrijpelijke
begrijpelijke storm
verontwaardiging ging in de
de Nederlandsche
Nederlandschescheepvaartscheepvaartstorm van verontwaardiging
kringen op
Februari 1916,
gedreig met
met den
denonbeperkten
onbeperktenduikbootoorlog,
duikbootoorlog,
kringen
op en
en toen
toen in
in Februari
1916, na
na veel
veel gedreig
nog de "Artemis",
„Artemis", de
getorpedeerd, begon een allesallesT ubantia" en de "Palembang"
de „"Tubantia"
„Palembang" werden getorpedeerd,
zins verklaarbare
verklaarbare onrust
kostbaarste schepen werden uit
uit de
de vaart
vaart genomen
genomenen
en
onrust te
te ontstaan.
ontstaan. De kostbaarste
afvaarten vertraagd;
Regeering en
en met
metde
deorganisaties
organisatiesder
deropvarenden
opvarenden
afvaarten
vertraagd; dagelijks
dagelijks werd
werd met
met de Regeering
beraadslaagd.
het eind
eind van
van Maart
Maart 1916
1916 werd
werd door
door de
de Regeering
Regeering een
een reddingsvaartuig
reddingsvaartuig gestationgestationTegen het
bij het
het vuurschip
vuurschip Noord-Hinder,
Noord-Hinder,en
enbovendien
bovendiendedegelegenheid
gelegenheid
geopend,om
omdagelijks
dagelijks
neerd bij
geopend,
en thuis
thuis varende
varende schepen
schepen op het
het vak
vak Noord-Hinder
Noord-Hinder-Galloper,
viceversa,
versa,door
doorsleepsleepde uit- en
Galloper, vice
booten-mijnenvegers te
vooraf gaan.
gaan. Onze
Onze zeelieden
zeeliedenbegonnen
begonnenondertusschen
ondertusschen echter
echter
booten-mijnenvegers
te doen vooraf
meer en meer
meer zichzelven
zichzelven te
te helpen;
helpen; bij
bijhet
hetwachten
wachtenop
opdedevoorstoomers
voorstoomerswaren
warenhun
hunschepen
schepen
meer
een gemakkelijke
gemakkelijke prooi voor de duikbooten en
en reeds
reeds na
na een
een maand
maand moest
moest het
het voorstoomen
voorstoomen worworopgegeven wegens
wegens gebrek
gebrek aan
aan deelneming.
deelneming. Onze
Onzezeelieden
zeeliedenvertrokken
vertrokken 's'savonds
avondshetzij
hetzij
den opgegeven
de Engelsche-,
Engelsche-, hetzij
hetzij uit
uit de
deHollandsche
Hollandsche wateren,
wateren, staken
staken 's
's nachts
nachts volle
volle kracht
kracht en
en met
met
uit de
gedoofde vuren de Noordzee
Noordzee over,
over, en
enverschalkten
verschalkten op
op die
diewijze
wijzeliever
lieverde
dewaakzaamheid
waakzaamheid der
der
gedoofde
duikbooten, dan dat zij
zij vertrouwden
vertrouwden op eenig
eenig menschelijk
menschelijk gevoel
gevoel in
in verband
verband met
met het
heteerbieeerbieduikbooten,
digen hunner
hunner neutraliteit.
neutraliteit.
Middelerwijl werden
Engelsche Regeering
Regeering onderhandelingen
onderhandelingen gevoerd,
gevoerd, om
om voor
voor
Middelerwijl
werden met de Engelsche
rondtetevaren.
varen.Ongeveer
Ongeveerter
terzelfder
zelfdertijd,
tijd,
schepende
de vrijheid
vrijheid te erlangen
erlangen benoorden
benoordenSchotland
Schotlandrond
onze schepen
in Maart
Maart 1916,
1916, werden
werden deze
deze onderhandelingen
onderhandelingen tot
tot een
een gunstig
gunstig einde
einde gebracht,
gebracht, op
opvoorvoorn.l. in
waarde evenwel,
de schepen
schepen Falmouth
Falmouth en
enKirkwall
Kirkwallvoor
vooronderzoek
onderzoeken
encontrole
controlezouden
zouden
waarde
evenwel, dat de
867

aanloopen.
oceaanroute werd
werd sedert
sedert dien tijd
tijd rond
rond Schotland
Schotlandverlegd
verlegden
endaardoor
daardoorcirca
circa
aanloopen. De oceaanroute
Dit gold
goldnatuurlijk
natuurlijk alleen
alleen voor
voor de
de schepen,
schepen,welke
welkebestemd
bestemdwaren
warennaar
naar
950
95o zeemijlen langer. Dit
Amerika,
Nederlandsche schepen, met
met name
name die,
die,
Amerika, de
de Middellandsche
Middellandsche Zee, Indië en verder; vele Nederlandsche
en Frankrijk
Frankrijk zelf bestemd
bestemd waren,
waren, bleven
bleven de
deDuitsche
Duitscheonder-water-waakonder-water-waakwelke voor Engeland en
verschalken.
zaamheid verschalken.
Speciaal
Indische lijnen
lijnen ondervonden
ondervonden nog
nog last
last door
door de
denoodzakelijkheid
noodzakelijkheid van
van het
het
Speciaal de
de Indische
Dit moest
moest reeds
reeds geschieden
geschiedenin
inJanuari
Januari 1916,
1916,
harer route
verleggen harer
route rond
rond Kaap
Kaapde
de Goede
Goede Hoop. Dit
De afstand
afstand tot
tot Nederlandsch
Nederlandsch Indië,
Indië, die
die
toen te
te Port
Port Said
Said geen
geen kolen
kolen meer
meer te
te krijgen
krijgen waren.
waren. De
gewonen weg
weg circa
circa 9450
mijl was, werd
werd daardoor
daardoor verlengd tot ongeveer
ongeveer 13.65o
13.650mijl.
mijl.
langs den gewonen
9.45o mijl
Nadat
Nadat in December
December 1916
1916ook
ookaan
aan de
deKaap
Kaapdedekolenvoorraden
kolenvoorrade.nuitgeput
uitgeputwaren
warengeraakt,
geraakt,bleef
bleef
geen andere uitweg naar
naar Indië over
over dan
dan door
door het
het Panama
Panama Kanaal.
Kanaal. Doch
Dochmet
metde
detoetreding
toetredingvan
van
Amerika tot
werden in
in de
de Vereenigde
Vereenigde Staten
Staten geen
geenbunkers
bunkers meer
meergeleverd
geleverd
Amerika
tot den
den oorlog in 1917, werden
aan
vervoerden naar
naar een land,
land, dat
dat aan
aan het
hetgrondgebied
grondgebiedder
derCentralen
Centralen
aan schepen, welke ladingen vervoerden
grensde.
moesten dus,
dus, thuiskomend,
thuiskomend, ininAmerika
Amerikavastloopen
vastloopen en
endaarmede
daarmedewas
was
grensde. Onze schepen moesten
de verbinding
verbinding met
met Indië
Indiëfeitelijk
feitelijk afgebroken!
afgebroken!onbeperkte duikbootoorlog afgekondigd
Op I1 Februari
Februari 1917
1917 werd
werd door
door Duitschland
Duitschland de
de onbeperkte
afgekondigd
en tevens een
een groot
groot zeegebied
zeegebiedversperd
versperdverklaard.
verklaard. Vóór
Vóór dien
dien datum
datumwas
was er
erofficieel
officieel geen
geenonbeonbegeweest, maar
maar desondanks waren onze schepen
schepen getorpedeerd
getorpedeerden
envernield,
vernield,
perkte duikbootoorlog geweest,
zonder dat er
er twijfel
twijfel aan
aan hun
hun neutraliteit
neutraliteit kon
kon bestaan.
bestaan. Immers
Immers behalve
behalve de
dereeds
reedsvermelde
vermelde
zonder
„T ubantia" 16/3/16
16/3/16 en
en de
„Artemis" 1/2/16,
1/2/16, de
„Palembang"
„Katwijk" 14/4/15,
14/4/15, en
en de
"Katwijk"
de "Artemis"
de "Tubantia"
de "Palembang"
6/4/16
de
„Eemdijk",
7/4/16
de
„Elzina
Helena",
„Rij
ndijk",
18/3/16, waren
waren 3/4/16 de
de "Elzina Helena",
de "Eemdijk",
de "Rijndijk", 6/7/16
„Sieka", 22/1/17 de
„Zeta" en 23/1/17
16/11/16 de
„Dolfijn", 18/12/16 de "Sieka",
„Neerlandia", 16/II/16
de "Zeta"
23/1/17
de "Neerlandia",
de "Dolfijn",
zinken gebracht!
gebracht! De afkondiging
afkondiging van
van den
den „riicksichtslosen"
"rücksichtslosen" duikbootoorlog
duikbootoorlog
„Salland" tot zinken
de "Salland"
bracht dus
feitelijke verandering
zich dan
dan ook
ook niet
niet door
door weerweerbracht
dus geen feitelijke
verandering en
en onze
onze zeelieden lieten er zich
houden hun plicht
plicht te
te blijven
blijven doen.
doen.
houden
Wat de afkondiging der versperde
omvatte een
een uitgestrekt
uitgestrekt gebied
gebied
versperde gebieden betreft, deze omvatte
en
rond Groot
Groot Britannië
Britannië en
van Biscaye,
Biscaye, een
een groot
groot gebied
gebied rond
rond de
de Azoren
Azoren en
rond
en Ierland,
Ierland, de
de Golf van
Kaap Verdische
Verdische Eilanden,
Eilanden, de
de West-Afrikaansche
West-Afrikaansche kust
kust van
van Senegal,
Senegal, Gambia,
Gambia, Sierra
Sierra Leone
Leone
de Kaap
en Liberia,
Liberia, voorts
voorts de
de Middellandsche
Middellandsche Zee.
Zee.Oorspronkelijk
Oorspronkelijk was
was door
door deze
deze zee
zee een
eenslop
slopvan
van 20
20
mijlen
breedte
open
gelaten
naar
Griekenland,
doch
sedert
22
November
1917
was
ook
dat
dat
mijlen breedte
gelaten naar Griekenland, doch sedert 22 November 1917 was
vrije slop vervallen.
vervallen.
vrije
De versperde
versperde gebieden
gebieden waren
waren in
in de
de werkelijkheid
werkelijkheid in
in het
hetgeheel
geheelniet
nietversperd,
versperd,blijkende
blijkende
uit de
de tallooze
tallooze malen,
malen, dat
dat Nederlandsche
Nederlandsche schepen
schepen er
er veilig
veiligdoorheen
doorheenvoeren,
voeren,maar
maaralles
alleswat
wat
in de
de gebieden
gebieden werd
werd aangetroffen
aangetroffen liep
liep kans,
kans, zonder
zonder waarschuwing
waarschuwing in den
den grond
grond teteworden
worden
meedoogenloos, was
was tot
tot toen
toen onbekend
onbekend geweest
geweest
geboord. Een
toestand, zóó
zóó barbaarsch
barbaarsch en
geboord.
Een toestand,
en meedoogenloos,
in de geschiedenis
geschiedenis der menschheid en daaraan
daaraan waren
n ze zeelieden, die
diegeheel
geheel
warenblootgesteld
blootgesteld0onze
oorlogstonden
stonden en
niet anders
anders deden
deden dan
dan hun
hun plicht
plicht ten
ten opzichte
opzichte van
van het
het
den oorlog
en niet
buiten den
Vaderland.
Ten overvloede hielp het ook al niet veel, of de neutrale
neutrale zeelieden
zeelieden angstvallig
angstvallig zorgden,
zorgden,
Hun schepen
schepen werden
werden toch getorpedeerd,
buiten de versperd
versperd verklaarde
verklaarde gebieden
blijven. Hun
buiten
gebieden te blijven.
getorpedeerd,
overal waar
waar zij
werden aangetroffen.
aangetroffen. Uit de
de uitspraken
uitspraken van
van den
den Raad
Raad voor
voorde
deScheepvaart,
Scheepvaart,
zij werden
overal
27Juni
Juni 1917
1917de
de
ons hoogste Nederlandsche
Nederlandsche zeerecht-college,
zeerecht-college, blijkt,
blijkt, dat
dat tusschen
tusschen 14
14Maart
Maart en
en27
Ma. 146",
146","IJm.
IJm. 194",
194" Vl.
Ma. 122",
La Campina"
"La
Campina" en de
de visschersvaartuigen
visschersvaartuigen "Ma.
122", "Ma.
"VI.195"
195",
868

199" I"IJm.
Jm. 132", "VI.
Sch. 170", ,,sch.
Sch. 254"
254"en
en .,sch.
Sch. 136"
Vl. 98",
g8" I"IJm.
Jm. 302",
V1. 199",
,,sch.
,,sch.
136" in niet
"VI.
302", .,sch.
niet
versperd gebied
werden tot zinken
zinken gebracht.
gebracht.
gebied werden
versperd
In
Juli 1917
1917 legde
legde Engeland
Engeland een
een nieuwe
nieuwe mijnversperring
mijnversperring in de
de Bocht
Bocht van
van Helgoland.
Helgoland.
In Juli
Dientengevolge
Udsire op
op de
de Noorsche
Noorsche kust
kust de
de
Dientengevolge bleef
bleef slechts
slechts een
een smal
smal vrij
vrij slop
slop over
over om
om via Udsire
Nederlandsche havens uitgaande
uitgaande en thuisvarende
thuisvarende te bereiken.
bereiken. De
De weg
wegnaar
naar den
den vrijen
vrijen AtlantiAtlantischen
Oceaan werd
1650 mijl
mijl door
door verlengd!
verlengd! De
De Staat
Staat der
der Nederlanden
Nederlandenliet
liethet
hetvaarwater
vaarwater
schen Oceaan
werd er 1650
betonnen
legde er eenige
eenige vuurschepen
vuurschepen in depot,
depot, omdat
omdat zonder
zonder die
die middelen
middelen het
~etslop
slopinin
betonnen en
en legde
was.
het geheel niet
het
niet te
te bevaren
bevaren was.
In
Maart 1918
1918 legden
legden de
de geassocieerde
geassocieerde regeeringen
regeeringen beslag
beslag op
op de
deonder
onderhaar
haarbereik
bereik
In Maart
liggende
neutrale schepen
schepen en krachtens
krachtens de
de Schepenuitvoerwet
Schepenuitvoerwet weigerde
weigerde de
de Nederlandsche
Nederlandsche
liggende neutrale
Regeering toen voorloopig vergunningen om
om uit
uit te
te varen.
varen. Deze
Dezetoestand
toestandduurde
duurdeslechts
slechtstot
totJuli
Juli
1918,
werd met
methet
het geven
gevenvan
vanuitvoervergunningen.
uitvoervergunningen. Het
Hetergste
ergstewas
wastoen
toen
1918, toen
toen weer begonnen werd
geleden. De activiteit
activiteit der
der Duitsche
Duitscheduikbooten
duikbooten was
was aan
aan het
hetafnemen
afnemen en
en 11
I I November volgde
de wapenstilstand,
wapenstilstand, waarna
waarna op
op zee alleen
maar het mijngevaar
mijngevaar overbleef. De
De mijnverspermijnversperalleen nog maar
ringen werden
ringen
werden snel
snelopgeruimd;
opgeruimd;daarna
daarna was
was
de zee
zee weer
weer vrij!
vrij!
alle gevaren hebben
Ondanks alle
hebben
he
bben onze zeelieden hun plicht gedaan, zoo lang het
het mogelijk
mogelijk
was
en hoewel
hoewelalalspoedig
spoedigna
nahet
hetintreden
intredenvan
van
was en
den oorlogstoestand
oorlogstoestand bleek, dat het risico, hethetwelk
men liep,
liep, heel
heelanders
anders werd,
werd, dan
dan ooroorwelk men
spronkelijk was gedacht. Reeds op 20 Augustus Gedenkpenning,
de Kon.
Kon. BEGEER,
Gedenkpenning, geslagen
geslagen dcor
dcor de
1914, d.i. 20
dagen na
1914,
nà het
hetuitbreken
uitbreken van
van den
den
20 dagen
bij staking
staking der
der vijandelijkheden
vijandelijkheden in 1918.
1918.
bij
oorlog, gingen
Finsche Golf
Golf 2 Neder- (Geschenk
oorlog,
gingen in
in de Finsche
van de
de Edelmetaalbedrijven
Edelmetaalbedrijven te
te
(Geschenk van
handelsschepen, de
de "Alice
landsche handelsschepen,
„Alice H" en de
's-Gravenhage).
„Houtdijk",, door mijnontploffingen ten onder
"Houtdijk",
"Houtdijk"
kwamen bij
bij die
die rampen
om het
en 24 menschen
menschen kwamen
rampen om
het leven!
leven! Op
Op 27
27 October
October van hetzelfde
hetzelfde jaar
jaar
ging nabij
nabij IJmuiden
Ijmuiden het
het eerste
eerste visschersvaartuig,
visschersvaartuig, de
de "Maria
Christina" (Vl.
(VI. 4o)
40) na
na een
een
„Maria Christina"
mijnontploffing
menschen kwamen
kwamen in
in de
degolven
golvenom!
om!Zouden
Zoudendergelijke
dèrgelijke
mijnontploffing verloren,
verloren, en
en 16 menschen
rampen in
in staat
staat zijn
zijn geweest
geweest andere
andere categorieën
categorieën van
van menschen
menschen af
aftete schrikken,
schrikken, de
de NederNederrampen
bleefzijn
hijtoonde
toondelater
laterzóóveel
hij
landsche zeeman
zeeman bleef
zijnplicht
plichtdoen,
doen,enenhij
zóóveelvaderlandsliefde,
vaderlandsliefde, dat hij
landsche
hooghartig weigerde
weigerde het
hetnationale
nationaledundoek
dundoekneer
neerte tehalen,
halen, toen zijn
zijn schepen
schepen werden
werden gerequigerequihooghartig
reerd
en in den
reerd en
den vreemde
vreemde door overmacht
overmachtininbeslag
beslaggenomen.
genomen.
Zijn plicht.
Ja
zonder
plicht.
- inderdaad! Het was
was zijn
zijn plicht
plicht te varen,
varen, omdat onze bevolking
bevolking zonder
brood moest
moest in
vormvan
vantarwe,
tarwe,
zeevaart niet in het
het leven
leven kon
kon blijven.
blijven. Het
Hetdagelijksch
dagelijksch brood
in den
denvorm
de zeevaart
over den
den Atlantischen
Atlantischen Oceaan
Oceaan uit
uit NoordNoord-en
enZuid-Amerika
Zuid-Amerikaworden
aangevoerd.
wordenaangevoerd.
rogge en meel over
Dit is
is een
een eerste
eerste voorbeeld,
voorbeeld,maar
maar daarnevens
daarnevens denken
denken wij aan andere
zooalsrijst,
rijst,
Dit
andere voedingsmiddelen,
voedingsmiddelen, zooals
mais, peulvruchten,
peulvruchten,zaden,
zaden,cacao,
cacao, en
en aan
aan genotmiddelen,
genotmiddelen,als
alskoffie,
koffie,thee,
thee,tabak.
tabak. Veevoeder,
Veevoeder,
gerst, mais,
als steensteenals haver en
en lijnkoek, kunstmest voor
voor den
den landbouw, en grondstoffen voor de industrie, als
petroleum, benzine,
benzine,hout,
hout,rubber,
rubber,balata,
balata,asphalt,
asphalt, gom,
gom,copra,
copra,olie,
huiden,jute,
katoen,
olie,huiden,
jute,katoen,
kolen, petroleum,
wol, cellulose,
cellulose,verfstoffen,
verfstoffen,ertsen
ertsenenenmetalen,
metalen,al aldeze
deze
zakenenennog
nogveel
veelmeer
meermoesten
moestenvan
vanover
overzee
zee
wol,
zaken
worden aangevoerd,
aangevoerd, om
om ons
onsvolk,
volk,onzin
onz::n
onz:!nlandbouw
landbouwen
enonze
onzeindustrie
industrieininhet
hetleven
leventetehouden.
houden.
worden
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normale tijden moeten deze
deze artikelen
artikelen evenzeer
evenzeer van
van over
over zee
zee worden
wordenaangevoerd
aangevoerden
en
In normale
aandeel in dezen
dezen aanvoer.
aanvoer. Maar
Maar in den
den oorlogstijd
oorlogstijd had
had
dan nemen ook vreemde
dan
vreemde schepen
schepen een aandeel
uit de
de statistieken
statistieken van
van het
hethavenbezoek
havenbezoekblijkt,
blijkt,dat
dat
behoefte aan
aan zijn
zijn eigen schepen en uit
elk land behoefte
gedurende
den oorlog 2/3
uitsluitendNederlandsche
Nederlandsche
gedurende den
2/3 van
van den
dentotalen
totalenaanvoer
aanvoer plaats
plaats had
had met uitsluitend
schepen, tegenover
in den
den tijd,
tijd,welke
welkedadelijk
dadelijk aan
aan den
denoorlog
oorlogvooraf
vooraf ging.
ging.Van
Vande
devaart
vaart
tegenover 1/4 in
schepen,
oorlogstijd dus waarlijk
waarlijk niet
Neenonder vreemde vlag hebben wij het in den oorlogstijd
niet moeten hebben! Neen
—
het waren onze zeelieden,
die er
er telkens
telkens weer
weer op
op uit
uittrokken,
trokken, ondanks
ondanks de
degroote
grootegevaren
gevarenter
terzee.
zee.
zeelieden, die
Zij hebben
hebben levensmiddelen,
levensmiddelen, visch en
en grondstoffen
grondstoffen aangevoerd.
aangevoerd. Indien
Indien bij
bij den
denaanvang
aanvangvan
van
Zij
den oorlog
oorlog onze
onze overzeesche
overzeesche verbindingen
verbindingen waren
waren afgebroken
afgebroken en de
de vischvangst
vischvangst niet
nietlanger
langer
ware
sterven, en
en het
het voortbestaan
voortbestaan van
van moemoeware uitgeoefend, had ons volk den hongerdood moeten sterven,
Hetklinkt
klinkt zoo
zoo eenvoudig,
eenvoudig,maar
maar het
hetisistoch
tóchzoo,
zoo, derland en koloniën ware onmogelijk geweest. Het
wij danken
dankenden
denNederlandschen
Nederlandschenzeeman
zeemanons
onsleven,
leven, d.w.z. feitelijk
feitelijk alles!
alles!
Moge in de
de laatste
laatste oorlogsjaren
oorlogsjaren in ons land
land ook
ook behoefte
behoefte zijn
zijn ontstaan
ontstaan aan
aan vele
vele noodige
noodige
zaken, dit is allerminst
allerminst te
te wijten
wijten aan
aan de
de omstandigheid,
omstandigheid, dat
datde
descheepsbemanningen
scheepsbemanningenniet
nietmeer
meer
wilden varen, of de
de reederijen
reederijen haar
haar schepen niet langer
langer beschikbaar
beschikbaar wilden
Die nood
nood
wilden stellen. Die
werd
uitsluitend veroorzaakt,
veroorzaakt, doordat
doordat de
de oorlogvoerenden
oorlogvoerenden onze aanvoeren
aanvoeren controleerden
controleerden en
en
werd uitsluitend
beperkten tot 'minder
'minder dan het
het noodzakelijke.
noodzakelijke.
beperkten
gevaren ter
ter zee
zee niet
niet denkbeeldig
denkbeeldig waren,
waren, moge
moge blijken
blijken uit
uit de
de omstandigheid,
omstandigheid, dat
dat
Dat de gevaren
121
onmisbare ladingen te halen,
halen, nooit
nooit in
in de
dehaven
haven
121 schepen,
schepen, welke
welke uitvoeren
uitvoeren om de voor ons onmisbare
terugkeerden, dat
g6 visschersvaartuigen
visschersvaartuigen ten offer
offer vielen
vielen aan
aan de
deoorlogsomstandigheden,
oorlogsomstandigheden,en
en
terugkeerden,
dat 96
dat niet minder
minder dan
dan 1189
IISg Nederlandsche
Nederlandsche zeelieden
zeelieden door
door den
denoorlogstoestand,
oorlogstoestand, in
in den
denmeest
meest
dat
noodzakelijken dienst
vonden in de
de golven.
golven. Meer
Meerdan
danroo
100
noodzakelijken
dienstvan
van het
het land,
land, een
een ellendigen
ellendigen dood
dood vonden
zijn gerapporteerd.
gerapporteerd.
gewonden zijn
verband met de toen
toen ter
ter tijd
tijd in
in het
hetleven
levengeroepen
geroepenwetgeving
wetgevingwordt
wordtop
opkosten
kostender
der
In verband
reederijen
voorzien
in
het
onderhoud
der
nagelaten
betrekkingen.
Bovendien
werd
den
24en
reederijen voorzien het onderhoud der nagelaten betrekkingen. Bovendien werd den 24en
October 1918,
19l5, op
op initiatief
initiatiefder
derVereeniging
Vereeniging„Het
"HetNederlandsche
NederlandscheZeewezen"
Zeewezen"tete's-Gravenhage,
's-Gravenhage,
opgericht "Het
NationaalZeemansfonds".
Zeemansfonds". Bij
Bij deze uiting
uiting van
van nationale
nationale waardeering
waardeering van
van de
de
„Het Nationaal
diensten
gedurende den
de KoKodiensten der
der zeelieden,
zeelieden, gedurende
den oorlogstijd
oorlogstijd aan
aanhet
het land
land bewezen,
bewezen, ging
ging H.
H. M. de
ningin met
met een
een vorstelijke
vorstelijke gift
gift van
van f 25.000.
25.000.-voor,
mede met
met den
den gewaardeerden
gewaardeerdensteun
steunder
der
voor, en mede
schatkist
betaalt het Zeemansfonds
Zeemansfonds nu
nu jaarlijks
jaarlijks nog
nog meer
meer dan
dan f ioo.000.—
IOO.OOO.- uit aan
aan de nabenabeschatkist betaalt
zeegevallen
gevallenslachtoffers
slachtoffersder
derkoopvaardij.
koopvaardij.
staanden
de ter
ter zee
staanden van de
Wij willen niet
niet verder
verder de
de herinneringen
herinneringen aan
aan de
deoorlogsjaren
oorlogsjaren oprakelen
oprakelen en
en geen
geenoude
oude
Wij
wonden openrijten,
openrijten, door
verhalen van
van de
de behandeling,
behandeling, welke
welke onzen
onzen zeelieden
zeeliedendoor
doorhun
hun
wonden
door te
te verhalen
belagers werd
hoe de
de arme
arme schipbreukelingen
schipbreukelingen nog
nogbestolen
bestolen
belagers
werd aangedaan
aangedaan bij
bij nacht
nacht en
en ontij,
ontij, en hoe
beroofd werden.
werden. Er
Er is nu
nu geen
geen oorlog
oorlog meer
meer en
enhet
hetvandalisme
vandalisme op
ophet
hetwater
waterheeft
heeftweer
weer
en beroofd
plaats gemaakt
gemaakt voor
gewone zeemanshoffelijkheid.
zeemanshoffelijkheid. In den
den zeeman
zeeman woont
woonteen
eengalanterie
galanterie
plaats
voor de gewone
zóó ver
ver gaat,
gaat, dat
dat hij
hij zijn
zijn eigen
eigen leven
leven in
inde
dewaagschaal
waagschaal stelt,
stelt, om
om
voor zijn lotgenooten, die zelfs zóó
van in nood
nood verkeerenden
verkeerenden te redden. Laat ons hopen dat, hoe ook
ook de
de interintereigendom en leven van
nationale verhoudingen
toekomst, het
het zeemansgevoel
zeemansgevoel ook
ook
nationale
verhoudingen zich
zich weer
weer mochten
mochten wijzigen
wijzigen in
in de toekomst,
dan
saamhoorigheid van
het water
water in
in stand
stand zal
zal houden,
houden,en
enhet
hetplegen
plegenvan
van
dan de saamhoorigheid
van alle
alle menschen op het
laagheden
elkaar tot
het verledene
verledene zal
zalblijven
blijvenbehooren.
behooren.
laagheden tegenover
tegenover elkaar
tot het
oorlogsjaren mocht het
het koopvaardijbedrijf
koopvaardijbedrijf zich
verheugen in de
de algealgeGedurende
Gedurende de oorlogsjaren
zich verheugen
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meene
De aankomst
aankomst en het vertrek der schepen werd
werd dagelijks
dagelijks in de
de couranten
couranten
meene belangstelling. Ine
wij weer
weer ongehinderd
ongehinderd
gevolgd en
en de namen
der schepen
schepen deden de ronde als gemeen goed. Nu wij
gevolgd
namen der
onze
mondkost van
kunnen aanvoeren,
belangstelling veel
valt
onze mondkost
van over
over zee
zee kunnen
aanvoeren, isis die
die belangstelling
veel geluwd
geluwd en dit valt
te
betreuren,
het bedrijf
ure n, omdat het
te betre
betreuren,
behoefte heeft
en rech
behoefte
heeft aan
aan en
rechtt
heeft op de belangstelling
heeft
belangstelling van
van
het geheele
het
geheele land.
land. Immers
Immers
Nederland heeft
heeft voor
Nederland
voor een
een
groot deel zijn
zijn opkomst
groot
opkomst aan
aan
te danken en heeft
de zeevaart
zeevaart te
op dit gebied
op
gebied veel
bereikt.
veel bereikt.
In de rij
rij der
der zeevarende
naties van de
naties
de wereld
wereld bekleedt
bekleedt
S.S. Spaarndam.
ons land de
de 5e
5e plaats.
plaats. Slechts
Slechts
5.5.
Spaarndam.
Engeland, Amerika, Japan
Japan en
detotale
totalewereldvloot
wereldvlootvaart
vaart onder
onder onze
onze
Frankrijk
%van
van de
Frankrijkgaan
gaanhet
hetin
in deze
deze volgorde
volgorde vóór
voor en 55 %
driekleur. Van
Van de
driekleur.
de 7e plaats
1914 heeft
heeft Nederland
Nederland zich
zich tot
tot zijn
zijn tegenwoordige
tegenwoordige positie
positie
plaats in 1914
weten omhoog
w(ten
omhoog te
te werken.
werken.
tot de
de beste
Daarbij komt,
komt, dat
dat onze schepen
Daarbij
schepen behooren
behooren tot
beste en de groótste,
grootste, die er varen. Wij
weten wel, dat
dat andere
andere landen
landen grootere
grootere en
en snellere
snellere schepen
schepenbezitten,
bezitten,dat
dathet
hetabsoluut
absoluutgrootste
grootste
wereld geen
ten opzichte
en snelste
snelste schip van
van de
de wereld
geen Nederlandsch
Nederlandsch schip
schip is.
is. Maar
Maar ten
opzichte van
van het
het type
type
telt onze koopvaardijvloot
koopvaardijvloot eenheden,
het grootste
grootste scheepstype,
scheepstype,dat
datbestaat.
bestaat.
eenheden, welke behooren tot het
Het valt
be treuren, dat
dat in
in het
Het
valt te
te betreuren,
het begin
begin van
van 1922
I922
872) en
en
1922 de "Brabantia"
„Brabantia" (zie
(zie blz. 872)
,,Limburgia" door
"Limburgia"
sterkte onzer
onzer vloot
vloot moesten
moesten worden
worden
door verkoop
verkoopnaar
naarhet
het buitenland
buitenland van
van de
de sterkte
schepenbehoorden
behoorden inderdaad
afgevoerd. Deze schepen
inderdaad tot
tot de
de schoonste
schoonste en
en weelderigste,
weelderigste, welke
welke op
op
afgevoerd.
deeluitmaken
uitmakenvan
vandedegeschiedenis
wereld slechts
waarzijzijdeel
de wereld
slechts bestaan
bestaan en
enwaar
geschiedenisder
derlaatste
laatste25
25jaren,
jaren,
wij van
van dit
dittype
typeeene
eeneafbeelding.
afbeelding.Thans
Thansis isons
ons
grootstepassagiersschip
passagiersschipde
de "Rotterdam",
geven wij
grootste
„Rotterdam",
waarvan
hieronder een
een af
waarvan hieronder
afbeelding
wordt gegeven.
gegeven.
be elding wordt
25-tal jaren
passagiers~
Een 25-tal
jaren geleden
geleden waren
waren de
de passagiersschepen nog
van een
veel eenvoudiger
eenvoudiger type
om
schepen
nog van
een veel
type en om
demonstreeren,reproduceeren
reproduceeren wij
wij hierboven
hierboven
dit tetedemonstreeren,
foto van
van het toen grootste schip,
schip, de
de „Spaarndam".
"Spaarndam".
een foto
wij dit
dit schip
schipvergelijken
vergelijken met
met de
detegenwoordige
tegenwoordige
Als wij
„Gelria"
"Gelria" (zie blz.872)
en „Rotterdam"
"Rotterdam" (zie hie
blz. 872) en
hiernevens),
rn evens),
wij inderdaad
eenindruk
indrukkunnen
kunnenkrijgen
van
inderdaad een
krijgenvan
zullen wij
geweldige energie,
welkesedert
sedertdedego-er
90-erjaren
jarenin
energie,welke
in
de geweldige
handelsvaart is
is tot
totuiting
uitinggekomen.
gekomen.
onze handelsvaart
Ook de
wetenschappelijke ontwikkeling
ontwikkeling en
en
de wetenschappelijke
Ook
S.S.
S.S.
geoefendheid van
5.5. Rotterdam.
Rotterdam.
van het
hetvaderlandsche
vaderlandschescheepvaartperscheepvaartperkan den toets
toets der
der vergelijking
vergelijking met
met het
buitenhetbuitensoneel kan
landsche glansrijk
glansrijk doorstaan.
doorstaan. De
De tegenwoordige
tegenwoordige zeeman
zeeman is niet
niet meer
meer een
eenman,
man,die
diebuitenbuitenlandsche
varen,omdat
omdathijhijdoor
doordede
gemeenschappelijkesamenleving
samenlevingaan
aanden
gaa.ts ging
gingvaren,
denwal
walwegens
wegens
gaats
gemeenschappelijke
eigenschappen werd
tegenstelling hiermede
den
ongewenschte eigenschappen
werd uitgestooten.
hiermede wordt
wordt van
vanden
ongewenschte
uitgestooten. In tegenstelling
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kansop
scheepsofficier
een intensieve ontwikkeling
scheepsofficier een
ontwikkeling geëischt,
geëischt,alvorens
alvorens hij
hijzich
zichmet
metkans
opsucces
succeskan
kan
behalve
ve de
de vakopleiding,
vakopleiding,een
een
onderwerpenaan
aan de
de staatsexamens
staatsexamensen
envoor
voor de
de officiers
officiers rangen
rangen wordt,
wordt, behalve
behal
onderwerpen
voorbereiding gevorderd.
Ons land
bezit, behalve
I I
grondige
grondige H.B.S.
H.B.S. voorbereiding
gevorderd. Ons
land bezit,
behalve de
de visscherijscholen,
visscherijscholen, II
zeevaartscholen
voor
de
groote
vaart,
welke
zeevaartscholen voor de groote vaart, welke
J
jaarlijks
door 1500
1500 à à2000
2000leerlingen
leerlingenworden
worden
jaarlijks door
opleidingsschepen voor
voormatrozen.
matrozen.
bezocht,en
en 22 opleidingsschepen
bezocht,
Het
Het verdere
verdere personeel
personeel wordt in het
het bedrijf
bedrijf zelf
zelf
opgeleid.
opgeleid.
Dit
Dit alles,
alles,gevoegd
gevoegdbij
bijde
deselectie,
selectie·,welke
welke
bij de
de keuze
keuze van
van personeel
personeel voor
voor de
de vloot
vloot wordt
wordt
toegepast, heeft
heeft den
den Nederlandschen
Nederlandsehenofficieren,
officieren,
onderofficieren
en
minderen
schepelingen
onderofficieren
minderen schepelingenvan
van
den dekdienst,
den
dekdienst, den
denmachinekamerdienst,
machinekamerdienst, den
civielen
civielen dienst
dienst en
en den
dengeneeskundigen
geneeskundigen dienst
dienst
den
goeden
naam
gegeven,
waarop
zij
recht
naam
gegeven,
waarop
zij
recht
S.S.
Brabantia.
den
goeden
S.S. Brabantia.
hebben.
hebben. Zij
Zij brengen
brengen onze
onze schepen
schepenvan
van het
het andere
andere
de wereld
thuis.Natuurlijk
Natuurlijk ontkomen
ontkomen zij
zij niet
fortuin der
zee,
van de
wereld veilig
veilig thuis.
niet aan
aan het
het gewone
gewone fortuin
der zee,
einde van
maar zij
bewaard voor ernstige rampen, als waarvan
buitenmaar
zij hebben onze vloot bewaard
waarvan men
men soms
soms in het buitenland hoort
hoort en die
die de
de·6 wereld
wereld doen
sidderen. De Nederlandsche
Nederlandsche zeeman
zeeman heeft
heeft zich
zich een
een interinterdoen sidderen.
land
en zijn opofferingsgezindheid
bij rampen
rampen op
op zee
zee en op
verworven en
opofferingsgezindheid bij
op de
de
vermaardheid verworven
nationale vermaardheid
kust, is bekend.
bekend.
nationale belang,
internationale positie
positie onzer
onzer koopvaardij,
koopvaardij, bestaat
bestaat er
er nog
nog het
het nationale
Behalve de internationale
aan de scheepvaart
scheepvaart en het
het havenbezoek
havenbezoek verbonden.
verbonden. Uiteraard
Uiteraard heeft
heeft dit
dit havenbezoek
havenbezoek niet
nietuituitaan
sluitend plaats
plaats door
door Nederlandsche
Nederlandsche schepen,
schepen, maar
maar een
een groot
aantal ingezetenen
ingezetenen van
vanhet
hetrijk
rijk
grootaantal
middel van
van bestaan
bestaan in.
in.
vindt er een middel
door 14.074
14.074 schepen,
schepen, metende
metende in
in totaal
Onze havens werden
werden in
in 1921
totaal 17.o69.000
17.069.000
I92I bezocht door
tons (netto
(netto register)
register)..
Deze eenvoudige
eenvoudige mededeeling
mededeeling heeft
heeftverstrekkende
verstrekkende gevolgen
gevolgen in
in verband
verband met
met de
de volksvolkswelvaart.
eengroot
grootaantal
a
aantal a n t a l j
In de
de eerste
eersteplaats
plaatstoch
tochisiseen
menschen
de bezetting
van vuurnoodig voor
menschen
noodig
voor
de bezetting van vuur- 1I
torens,
lichtschepen en
en seinstations
seinstations op
opde
dekust.
kust.
torens, lichtschepen
De dienst
enbebakening
eischt
dienst der
derbetonning
betonning en
bebakeningeischt
vele handen. Maar
Maar behalve dat
dát moeten de
de schepen
schepen
vele
handen.
Maar behalve
dát
de schepen
worden
beloodst;
de zeeenmoeten
de binnenloodsen
binnenloodsen
de
worden
beloodst;
de
zee en
en de bemanningen der
der loodsvaartuigen
loodsvaartuigen en
en afhaalafhaalkotters
hun brood
brood door
door de
de scheepvaart.
scheepvaart.
kotters verdienen hun
S.S.
Gelria.
Ge1ria.
De binnenkomende
binnenkomende en
enuitgaande
uitgaande schepen
schepen
S.S. GZlria.
betalen
de schatkist
schatkist per
perjaar
jaareen
eenaanzienlijk
aanzienlijk
betalen in de
bedrag
Zij betalen
zuivere diensten
diensten van
van den
den loods,
loods,maar
maar veel
veel
b~drag
bedrag aan
aan loodsgeld.
loodsgeld. Zij
betalen niet alleen voor de zuivere
meer
dat; zij betalen
rijk.
betalen dus
dus ook
ook belasting
belasting ten
ten voordeele
voordeele van
van het
hetrijk.
meer dan
dan dat;
alles U wel
wel bekend?
bekend?
Was
Was dit alles
komen en
hunlosplaatsen
Dan maken de schepen gebruik
gebruik van sleepbootent
sleepbooten;
sleepbooten, om
om binnen
binnen te
te komen
enhun
losplaatsen
^.
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be reiken. Ook de sleepbootreederijen
te bereiken.
sleepbootreederijenen
en de
de bemanningen
bemanningender
der sleepbooten
sleepbootenleven
levenvan
van de scheepscheepte vergeten,
vergeten,
vaart.
vaart. Zoo
Zoo ook de
de scheepsagenten in de kustplaatsen en hun personeel. En dan, niet te
de sluismeesters,
vletterlieden.
sluismeesters, sluisknechts en vletterlieden.
In de loshavens
In
loshavens hebben
hebben wij
wij weer
weer havenmeesters,
havenmeesters, waterpolitie
waterpolitie en velerlei
velerlei ander
ander overoverheidspersoneel.
De scheepszaken
scheepszaken moeten
moeten worden
worden behandeld
behandeld en
endaarmede
daarmede verdienen
verdienendedecargadoors
cargadoors
hun
bestaan. Het zeer
zeer uitgebreide
uitgebreide kantoorkantoor- en
en technische
technische personeel
personeel van
vanstoomvaart
stoomvaart maatmaathun bestaan.
schappijen, cargadoors,
cargadoors, expediteurs,
ontleent zijn
zijn levensbestaan
levens bestaan aan
aan de scheepscheepexpediteurs, convooiloopers, ontleent
vaart en
en het havenbezoek.
vaart
havenbezoek.
Niet minder
minder belangrijk
belangrijk voor
volkswelvaart zijn
welke uituitvoor de
de volkswelvaart
zijnde
de enorme
enorme bedragen,
bedragen, welke
gegeven worden aan het laden en lossen, het
het vervoer en de behande
behandeling
ling der ladingen.
ladingen. Duizenden
bootwerkers,
stuwadoors, kraandrijvers,
kraandrijvers, schuitenvoerders, lichterlichterbootwerkers, controleurs, wegers, meters, stuwadoors,
noemen, leven
leven uitsluitend
uitsluitenddoor
door de
descheepscheepschippers, sleepbootpersoneel,
sleepbootpersoneel, te
te veel om hier op te noemen,
vaart.
met hun
hun groot
groot aantal
aantal arbeiders,
arbeiders, de machinale
machinale bedrijven
bedrijven in
havens, de
de
vaart. De
De veemen, met
in de havens,
bunkerinrichtingen,
bunkerinrichtingen,zij
zij kunnen
kunnen slechts
slechts bestaan,
bestaan, zoo
zoo lang er scheepvaart
scheepvaart is. Zelfs
Zelfs de
debinnenbinnenschipperij,
binnenlandsche beurtdiensten,
beurtdiensten, de spoorwegen
spoorwegen en de
de rijnvaart
rijnvaart zouden
zouden niet
nietveel
veel
schipperij, de
de binnenlandsche
te beteekenen hebben, indien de zeeschepen
zeeschepen niet
niet binnen
binnen liepen,
liepen, om
omin
inonze
onzehavens
havenshun
hunladingen
ladingen
over te laden.
ova
veel, als
als wij
wij beweren,
beweren, dat
dat honderdduizenden
honderdduizendenvaderlanders
vaderlanders op
opdirecte
directe
Wij
Wij zeggen niet te veel,
wijze hun dagelijksch
dagelijksch brood verdienen door
door de
de scheepvaart.
scheepvaart. Alleen
Alleenhet
hetaantal
aantalopvarenden
opvarendender
der
vloot bedraagt
bedraagt meer
10.000 man,
man, zeevisschers
zeevisschers niet
nietinbegrepen.
inbegrepen.
meer dan
dan io.000
Behalve deze direct betrokkenen blijven
blijven dan
dan nog
nog over
over de
de instellingen
instellingen en ondernemingen,
ondernemingen,
welke
hebben bij
bij de
de scheepvaart.
scheepvaart. Ontleenen
Ontleenenniet
nietreparatiewerven,
reparatiewerven, leveranciers
leveranciers
welke indirect belang hebben
ja zelfs
zelfs banken
banken en
enwisselkantoren,
wisselkantoren, een
eendeel
deelhunner
hunnerinkomsten
inkomsten
van benoodigdheden,
benoodigdheden, winkeliers,
winkeliers, ja
bekend, hoe
hoe de
deneringdoenden
neringdoenden in
inde
dehavensteden
havenstedeninkomsten
inkomsten
aan
scheepvaart? Het
aan de scheepvaart?
Het is toch bekend,
putten
het drukkere
drukkere verkeer,
verkeer, dat
van het
het bezoek
bezoek der
der zeelieden?
zeelieden? En
En hoe
hoealle
alle
putten uit het
dat een
een gevolg is van
schepen, onder den
den naam
naam van
van havengeld,
havengeld, een
een belasting
belastingbijdragen
bijdragen in de
de gemeentelijke
gemeentelijke schatkist,
schatkist,
waardoor de
burgerij in elk
elk geval
geval worden
wordenverlicht?
verlicht?
waardoor
de algemeene
algemeene kosten der burgerij
een beeld
beeld
Wij veroorlooven
Wij
veroorloovenons
ons hier
hierop
op deze
deze zaken
zakende
de aandacht
aandachttetevestigen,
vestigen, ten
ten einde
einde een
geven van
van het
hetgroote
grootebelang,
belang,dat
datvoor
vooreen
eenland,
land,dus
dusook
ookvoor
voorNederland,
Nederland,aan
aande
descheepvaart
scheepvaart
te geven
is verbonden.
verbonden.
Zooals in zoovele
zoovele bedrijven,
bedrijven, heerscht
heerscht ook
ook in
in het
hetscheepvaart
scheepvaart bedrijf
bedrijf heden
hedenten
tendage
dage
Zooals
te betreuren,
betreuren, dat
dat wij
wij dit
ditoverzicht
overzichtvan
vande
degeschiedenis
geschiedenis
toestand van depressie.
depressie. Het valt
valt te
een toestand
der Nederlandsche
Nederlandsche koopvaardij
koopvaardij niet
een gunstiger
gunstiger slotwoord
slotwoord kunnen
kunnen beëindigen.
beëindigen. De
De
der
niet met
met een
wereld ligt nog
nog half
half ter
ter neder
neder bij
bijde
deverwoesting,
verwoesting,door
doorhet
hetoorlogsgetier
oorlogsgetierveroorzaakt,
veroorzaakt, en
en de
de
wereld
wereldhandel heeft
niet kunnen
kunnen herstellen
herstellen tot
tot op
opden
denouden
oudengrondslag.
grondslag.Daardoor
Daardoorisis
wereldhandel
heeft zich nog niet
wereldverkeer nog gering en
en overal
overal liggen
liggen sche
schepen
werkloos te wachten
wachten op
op betere
betere tijden.
tijden.
het wereldverkeer
pen werkloos
Ook Nederlandsche
Nederlandsche schepen zijn opgelegd moeten
moeten worden,
worden, wegens
wegens gebrek
gebrek aan
aan emplooi.
emplooi. De
De
reederijen
maken een
een slechten tijd door en hebben
reederi;en maken
hebben moeite
moeite zich
zichstaande
staandetetehouden.
houden.
der tijdsomstandigheden
tijdsomstandigheden
Maar daarnaast
daarnaaststaat
staateen
een hoopvol
hoopvol verschijnsel.
verschijnsel. Door den ernst der
daartoe gedreven,
scheepvaart ondernemingen
ondernemingen zich tot
tot het
hetuiterste
uitersteinspannen,
inspannen,
daartoe
gedreven, moeten
moeten onze scheepvaart
door economiseering
economiseering der bedrijven,
bedrijven, de uitgaven
uitgaven zooveel
zooveel doenlijk
doenlijk ininovereenstemming
overeenstemmingtete
om, door
I1898-1923.
8 98- 1923.
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brengen met de
de inkomsten.
inkomsten. Indien
Indien dit
diteenmaal
eenmaal geheel
geheel bereikt
bereikt is,
is, zal
zal verbetering
verbetering in
in den
denalgealgebrengen
meenen
toestand, hoe
hoe gering
gering ook
ookde
devermeerdering
vermeerderingvan
vanhet
hetwereldverkeer
wereldverkeerdaardoor
daardoor moge
moge
meenen toestand,
dus allerworden, direct tot haar
haar recht en onzen
onzen reederijen
reederijen ten
ten goede
goede komen.
komen. De
Detoestand
toestandisis.dus
aa l teruggekeerd tot meer normale omstandigheden,
minst hopeloos
hopeloos en eenm
eenmaal
omstandigheden, zal
zal onze
onzekoopvaardij
koopvaardij
minst
ten volle
volle den
den achterstand
achterstand kunnen
kunnen inhalen.
inhalen.
Want onze reederijen
reederijen hebben in
in haar
haar vaarplan
vaarplan de geheele
geheele wereld
wereld betrokken
mtrokken en
en tijdig
tijdig
Want
haar hand
hand gelegd
gelegd op trajecten,
een kwart
eeuw geleden niet
haar
trajecten, waar
waar een
kwart eeuw
niet dan
dan bij
bij uitzondering
uitzondering een
een
ons land
land verbonden
verbonden met
met alalde
de
Nederlandsch
schip zich
zich vertoonde.
Nederlandsch schip
vertoonde. Door geregelde
geregelde lijnen
lijnen is ons
geheele Middellandsche
Middellandsche Zee
Zee inbegrepen.
inbegrepen. Behalve
Behalve
havens van
van Europa,
Europa, het
het hooge
hooge Noorden en de geheele
wijlijnen
lijnennaar
naar Noord-,
Noord-,MiddenMiddende verbindingen met onze
onze koloniën
koloniën in
in Oost
Oost en
en West,
West,hebben
hebbenwij
en Zuid
Zuid Amerika
Amerika en door
door het
het Panama
Panama Kanaal naar
Noord- en
en Zuid
ZuidAmerika.
Amerika.
naar de
de Westkusten van NoordZuid- en
en Oost-Afrika,
Oost-Afrika, Britsch
Britsch Indië,
Indië, Oost-Azië
Oost-Aziëen
enAustralië
Australië zijn
zijn in
in onze
onzebelangensfeer
belangensfeer
West-, Zuidgetrokken en
en naast
naast een
een intensief
intensieflijnverkeer
lijnverkeer tusschen
tusschen onze
onzekoloniale
koloniale havens
havensonderling,
onderling,hebben
hebben
getrokken
de
Nederlandsche reederijen
reederijen ook
ook geregelde
geregelde verbindingen
verbindingen in het
hetleven
levengeroepen
geroepentusschen
tusschen
de Nederlandsche
Nederlandsch Oost-Indië en de
de rest
rest van
van de
dewereld,
wereld,niet
nietalleen
alleennaar
naarAustralië,
Australië, Britsch
BritschIndië,
Indië,
Nederlandsch
is West-Indië
West-Indië
China en Japan,
China
Japan, maar
maar ook dwars
dwars over
over den
den Pacific
Pacific naar
naar Amerika.
Amerika. Daarnevens
Daarnevens is
uitverbonden met
Amerikaansche havens
deel van
van de
de wereld,
wereld, alleen
alleen met
met uitverbonden
met de
de Amerikaansche
havensen
ener
erisis geen
geen deel
de Perzische
Perzische Golf,
Golf,waar
waaronze
onzekoopvaardij
koopvaardijhaar
haaractiviteit
activiteitniet
nietontwikkelt.
ontwikkelt.
zondering van de
Dit
is voor
voor het
hetallergrootste
allergrootste deel
deelalles
alles het werk
werk der
derlaatste
laatste2525jaren!
jaren! Langs de ongebaande
ongebaande
Dit is
heirwegen, die
door alle
alle zeeën
zeeën loopgin,
loopen, ploegen
ploegen de
de Nederlandsche
Nederlandsche schepen
schepen hun
hun voren.
voren.Zij
Zij
heirwegen,
die door
brengen onzen naam naar
naar het
het ware
ware de
de pionniers
pionniers der
der Nederlandsche
Nederlandsche
brengen
het buitenland en zijn als het
beschaving. Tot aan
van onze
onze geliefde Nederaan het einde der
der wereld-oceanen
wereld-oceanen zijn zij de dragers
dragers van
Nederdrie kle ur.
landsche driekleur.
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W

een juist
juist en
enbillijk
billijkoordeel
oordeelwil
wilvellen
vellenover
overde
de
ie een
waarin onze
onze fabrieksnijverheid
fabrieksnijverheid zich
zich heeft
heeft
mate, waarin
komen te
te
ontwikkeld en
het peil,
peil,waarop
waarop zij
zij isis komen
ontwikkeld
en het
welvanzelf
vanzelfspreekt,
spreekt,daarbij
daarbij de
de bijzondere
bijzondere
moet, gelijk
gelijkwel
staan, moet,
invloeden in aanmerking
aanmerking nemen,
nemen, die
die deze
dezeontwikkeling
ontwikkeling
invloeden
hebben beheerscht.
beheerscht. Daarbij
Daarbij valt
valt dan
dan dadelijk
dadelijk in het
het oog,
oog,
hebben
nature zeker niet
niet voorbestemd
voorbestemd was
was tot
toteen
een
dat ons land van nature
waarop de
deindustrie
industriegemakkelijk
gemakkelijk kon
kon gedijen.
gedijen. De
De
gebied, waarop
b~woners van
van deze
deze lage
lage landen
landen schenen
schenen vóór
vóór alles
alles aangeaangebewoners
land- en
en tuinbouw,
tuinbouw, ook
ook op
op visscherij,
visscherij, niet
niet minder
minder 11
wezen op landligging, op
op overzeeschen
overzeeschen handel.
handel. Maar
Maar voor
voor
ook, door onze ligging,
fabriekmatige nijverheid
van oudsher
oudsher en
en ontontfabriekmatige
nijverheid ontbraken
ontbraken van
breken nog
nog steeds
steeds allerlei
allerlei gunstige
gunstige factoren,
factoren, die
dieelders
elders
breken
worden gevonden. Ertsen
Ertsen komen
komen ten
ten onzent
onzent niet
niet voor;
voor; uituitworden
gestrekte
-bosschen
waren
en
zijn
steeds
meer
schaarsch
gestrekte •bosschen waren en
steeds meer schaarsch inin
waarbij bovendien te
bedenkenvalt,
valt,dat
in
te bedenken
datook
ookin
Nederland, waarbij
letterlijken
"alle hout
houtgeen
geentimmerhout"
timmerhout"is.
is.Steenkolen
Steenkolen
letterlijken zin „alle
worden ten onzent
onzentweinig
weiniggevonden;
gevonden;ook
ooknadat
nadatde
deexploitatie
exploitatie
mijnen krachtiger
genomen,
Limburgsche mijnen
hand genomen,
der Limburgsche
krachtigerisis ter
ter hand
belangrijke
brandstoffen voor de
de behoeften
behoeften
langrijke invoer van brandstoffen
blijft be
onzer
fabrieken een
onafwijsbare eisch.
eisch. Wij
kennen ten
ten
een onafwijsbare
Wij kennen
onzer fabrieken
de „witte
steenkool",dede
ontleend
onzent niet
niet de
"wittesteenkool",
waterkracht,ontleend
waterkracht,
verval van
ofgeweldige
geweldige
aan
het verval
vansnelvlietende
snelvlietendestroomen
stroomen of
aan het
watervallen.
men wel
wel gezegd
gezegd'
gezegd
watervallen.Terwijl
Terwijlmen
menelders,
elders, gelijk
gelijk men
heeft,
een hoogoven
hoogoven bouwt
bouwtboven
boveneen
eenkolenmijn
kolenmijnter
terbebeheeft, een
werking
werking
in de
debuurt
buurtgewonnen
gewonnenertsen,
ertsen,isisiets
ietsderderwerking van
van de
de in
wij
gelijks
Holland ondenkbaar.
ondenkbaar. Van vezelstoffen kennen
kennen wij
gelijks in Holland
als
nationaal voortbrengsel
voortbrengsel slechts
hennep. De
De
als nationaal
slechtsvlas
vlas en
en hennep.
rivierklei
denoodige
noodigegrondstoffen
grondstoffenvoor
voordedevervaarvervaarrivierklei levert de
is_
van baksteen.
baksteen. Onze
leveren turf.
diging
Onze venen
venen leveren
turf. Doch
Dochisis
diging van
.
Ontwerp
A..
LE COMTE.
Lil:
COMTE.
Ontwerp Ä,
A. LE
"actief" in
in
hiermede
niet vrijwel
vrijwel alles
allesopgesomd,
opgesomd, wat
wat als
als „actief"
hiermede niet
.,Het
de
Gedenkzuil op
op "Het
„Het Loo", H. M. de
Gedenkzuil
balans kan
vermeld?
de balans
kan worden vermeld?
Koningin als huldeblijk
huldeblijk aangeboden
aangeboden
Deze „industrieele
"industrieele armoede"
armoede"van
noopt door
van onzen bodem noopt
door de
der Hoogere
Hoogere
de leerlingen
leerlingen der
Burgerscholen, ter
ter gelegenheid
gelegenheid van
van
de grondons tot het van
van elders
elders betrekken
betrekken van de
grond- (en
(en brand-)
brand-) Burgerscholen,
Hr.
huwelijk en vervaardigd
vervaardigd in
Hr. Ms. huwelijk
te geringe
geringe hoehoe- de Koninklijke
in te
stoffen,
stoffen, welke
welke wij
wij in
in eigen
eigen land
land niet
niet of in
Delftsch:Aarde
Delftsch=Aardes..
Koninklijke Delftsch=Aarde=
Terwijl in, uit
veelheid
uit dit
ditoogpunt
oogpuntmeer
meerbevoorbevoor- werkfabriek "De
veelheid vinden.
vinden. Terwijl
„De Porceleyne
Porceleyne Fles".
Fles".
.. .
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rechte landen,
landen, de aanwezigheid
aanwezigheid van
ter bewerking
bewerking aanwezige
aanwezige grondstoffen
grondstoffen vanzelf
vanzelfde
de
rechte
van de
de ter
bewoners tot die
die bewerking
bewerking aandreef,
aandreef, moest
moest hier
wordenop
hierfabricage
fabricageondernomen
ondernomenworden
opdezen
dezen
bewoners
voet,
voet, dat
dat bijna
bijna al
al het
het daartoe
daartoe benoodigde
benoodigde van
van over
over de
degrengrenzen moest
moestworden
wordenaangevoerd,
aangevoerd,eene
eeneomstandigheid,
omstandigheid,waardoor
waardoor
fabricage ten onzent
Qnzent
onzent reeds
reeds aanstonds
aanstonds achterstond
achterstond bij
bij die,
die,
die fabricage
welke
welke in
indedevindplaatsen
vindplaatsender
dergrondstoffen
grondstoffenwas
wasgevestigd.
gevestigd.
Ginds
Ginds had
had men
men de
de beschikking
beschikking over
over en
keuze uit
uit den
den
b~schikking
en de
de keuze
wij
moeten
in
den
het product
voorraad en bereidde het
product in
in loco;
loco; wij moeten in den
voorraad
vreemde onze
onze behoeften
behoeften dekken,
dekken, onze
onze inkoopen
inkoopen doen,
doen, het
het
vreemde
gekochte
gekochte hierheen
hierheen doen
doenvervoeren,
vervoeren,ons
onsdedetransportkosten
transportkosten
getroosten en,
fabrikaat hier
tot stand
stand
getroosten
en, wanneer
wanneerdan
dan het
het fabrikaat
hier isis tot
gebracht, hopen,
onderzoo
zoobezwaarlijke
bezwaarlijke
gebracht,
hopen, dat
dat de
de prijs
prijs van
van de
de onder
omstandigheden vervaardigde
vervaardigde goederen
goederen„concurreerend"
"concurreerend"zijn
zijn
Zal tegenover
tegenover dien
dien der
der voortbrengselen,
voortbrengselen, welke
welke dáár
dáár zijn
zijn gegezal
productie had
had aangewezen.
aangewezen.
maakt, waar
waar de
de natuur als 'tft't ware de productie
Voor het vellen van een billijk
billijk oordeel
oordeelover
overonze
onzenijvernijverheid moeten
als deze
deze zeker
zeker wel
wel gewicht
gewichtin
inde
deschaal
schaal
moeten factoren
factoren als
leggen. Wie
Wie ze
ze naar
naar den
den eisch
eisch laat
laat meewegen,
meewegen, zal,
zal, dunkt
dunktmij,
mij,
de
van
nature
belemmerde
fabriekstot
de
slotsom
komen
dat
van
nature
belemmerde
fabrieksHoofdgebouw (kantoren
(kantoren en mamaHoofdgebouw
nijverheid in Nederland,
Nederland, trots
trots deze
dezebemoeilijking
bemoeilijking van
van hare
hare
der Koninklijke Stoom=
Stoom: nijverheid
gazijnen) der
vestiging en
en hare
hareontwikkeling,
ontwikkeling,niettemin
niettemineen
eenmerkwaardig
merkwaardig
schoenenfabriek A.
H. VAN
VAN vestiging
schoenenfabriek
A. H.
peil
peil heeft
heeft weten
wetentetebereiken
bereikenenenzich
zichdaarop
daaropheeft
heeftweten
wetentete
Waalwijk.
SCHIJNDEL te Waalwijk.
handhaven ..,;,;,
handhaven.,:
een andere
andere factor
factor van
van groote
groote beteekenis
beteekenis moet
mo~t
moet ininaanmerking
aanmerking worden
worden genomen
genomen
Nog een
bij de beschouwing
beschouwing van
van de
demate,
mate, waarin
waarin onze
onze industrie
industrie tegenover
tegenover die
dievan
vanandere
andererijken
rijkenzich
zich
bij
een plaats
plaats heeft
heeft weten
weten teteveroveren:
veroveren: de
dewerking
werkingvan
van
de handelspolitiek
handelSpolitiek hier en
en' elders.
elders.
Schrijver
ontveinst zich
zich allerminst,
allerminst, dat
dat
Schrijver dezes
dezes ontveinst
hij
hiermede een
een
èen aangelegenheid aanroert,
aanroert, waarover
waarover
hij hiermede
zeer verschillend
ten
verschillend wordt
wordt gedacht;
gedacht; de
de lezer zal hem ten
goede
houden, wanneer
wanneer schrijver,
schrijver, dit
dit vooropgesteld
vooropgesteld
goede houden,
.hebbende,
de werking
werkingvan
van dezen
dezen factor weergeeft,
weergeeft,gelijk
gelijk
hebbende, de
hij die
ziet.
die
Tot op
Igdeeeuw
eeuwhebben
hebben wij
op de
de helft
helft der
der i9de
19de
wij in
in
Nederland
toepassing gekend
gekend van
van een
een stelsel,
stelsel, volvolNederland de toepassing
haar taak
begens
hetwelk de Regeering
Regeering het
het als
als haar
taak begens hetwelk
Stanzerij (inrichting
(inrichting tot snijden
Stanzerij
snijden van
van zolen
zolen
schouwde door rechtstreeksche maatregelen
schouwde
maatregelen en handehande- en
Koninklijke Stoom=
hakken) in
de Koninklijke
Stoom ..
en hakken)
in de
lingen
de vaderlandsche
nijverheid te
te bevorderen
bevorderen en
en schoenenfabriek
vaderlandschenijverheid
lingen de
schoenenfabriek A.
schoenenfabri~k
A. H.
H. VAN
VAN SCHIJNDEL
haar
mededinging van
van buiten-af
buiten-af te
te ververhaar strijd
strijd tegen mededinging
te Waalwijk.
te
Waalwijk.
"beschermend" stelsel,
stelsel, dat
lichten: een „beschermend"
.,beschermend"
dat zich
zichniet
nietalleen
alleen
in
hooge invoerrechten
invoerrechten uitte, maar
maar ook door
door andere
andere middelen
middelen het
het beoogde
beoogde doel
doel poogde
poogde te
in hooge
bereiken.
gebroken,allerallerDaarmeeheeft
heeftmen
men--- op grond
grond van
vande
deteleurstellende
teleurstellendeuitkomsten
uitkomsten- gebroken,
be reiken. Daarmee
eerst
"vrije scheepvaartwetten"
I862 werkte
werkte deze
deze beweging
beweging
eerst door
door de
de „vrije
scheepvaartwetten"tot
tot stand
stand te
te brengen;
brengen; in 1862
1862
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door in de richting eener, in 1877 verder nog gaande, herûening van ons invoerrechten-tarief,
hetwelk zich losmaakte van protectionnistische beginselen en een gelijkmatige belasting van 5%
der waarde vorderde bij invoer van geheel gefabriceerde koopmansgoederen en van 3 ~:) voor
zoogenaamde "half-fabrikaten", terwijl de als grondstof aan te mer ken goederen vrij van rechten toegelaten werden. Daarbij werden als "grondstof" en
dus als vrijdom genietend aangemerkt b.v. de weefgarens, die onze textielnijverheid uit Engeland of van
elders betrekt en die door onze spinnerijen als een
(van haar standpunt) volledig fabrikaat worden afgeleverd. Het is dit tarief, onder welks werking onze
nijverheid nog steeds den concurrentie-strijd tegen
buitenlandsche koopwaren op onze eigen markt en
elders voortzet.
Was en is dit niet, zoo kan men vragen, een Stikkerij (inrichting voor de vervaardistrijd met ongelijke wapenen? Inderdaad werd en ging der bovendeelen) in de Koninklijke
wordt die vraag voortdurend gesteld en er waren, er Stoomschoenenfabriek A. H. VAN
SCHIJNDEL te Waalwijk.
zijn altijd, ook in nijverheidskringen, lieden, die haar
bevestigend beantwoorden. Zij wijzen er op, dat de
strijd voor onze nijveren te zwaarder werd, naar gelang in andere Rijken juist in toenemende
mate en algemeener een protectionnistische handelspolitiek werd ingevoerd, die in die landen
de nationale voortbrenging steunde o.a. door voor de onze slechts onder belemmerende
voorwaarden invoer daarginds toe te laten, terwijl die vreemde fabrikanten, in eigen land
gesteund, ten onzent hun goederen, na betaling van
5 %, op de markt konden brengen.
Hoe aannemelijk deze voorstelling ook klinken
moge, het is niettemin een feit, dat in het laatste
kwart der 19de eeuwen de eerste decade der 20ste (tot
op den oorlog) onze nijverheid zich zeer sterk èn in
de breedte èn in de diepte heeft ontwikkeld, dat zij
in dit tijdperk eerst recht - en veel meer dan daarvóór - zich beijverd heeft en er in geslaagd is zich
een plaats op de wereldmarkt te veroveren en die te
behouden, waarvan de stijgende export-cijfers onzer
Fabricatie-afdeeling voor het onderwerk belangrijkste nijverheidstakken getuigden. Hoe dit
der schoenen in de Koninklijke Stoom= onder zoodanige omstandigheden mogelijk was? Mij
schoenenfabriek A. H. VAN SCHIJN= dunkt, ziehier het antwoord: wie eene industrie "beDEL te Waalwijk.
schermt" door een hooge belasting aan de grens, belemmert den invoer van vreemd goed tegen zoo lagen
prijs, als onder normale omstandigheden mogelijk ware; die belemmering is het wezenlijk
doel, want juist daarin moet de bescherming gelegen zijn. De binnenlandsche producent
achter den tariefmuur zal dus bij de bepaling van zijn prijs (voor het binnenland) het van den
vreemden concurrent gevorderd invoerrecht in aanmerking nemen en zoo zullen in 't alge-
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meen de prijzen
meen
prijzen van „beschermde"
"beschermde" goederen in zoodanige landen hooger zijn dan elders. Dit
Dit
over
breede lijn
lijnzich
zichafteekenend
afteekenendprijsverschil
prijsverschilzal
zalintusschen
intusschen invloed
invloeduitoefenen
uitodenen op
opde
de
over een breede
voortbrengingskosten,niet
niet alleen
alleen doordat
doordat grondgrond- en hulpstoffen
hulp3toffen voor
voor de
de fabricage
fabricage door
door dien
dien
voortbrengingskosten,
factor worden
worden beheerscht,
beheerscht, doch
doch ook doordat
doordat de arbeidsloonen het
factor
het peil
peilder
derprijzen
prijzen zullen
zullen volgen.
volgen.
Duurdere
bdemmering voor
voor mededinging
m~d~dinging op
op de
dewereldwereldDuurdere voortbrenging
voortbrengingisis echter
echter een
een sterke
sterke belemmering
weggelegdvoor
voorwie
wiehet
hetminst
minstvragen
vragenkan,
kan,
markt,
"vrije" markten,
kans isis weggelegd
markt, op
op de
de „vrije"
markten, waar
waar de
de beste kans
omdat
zijn kosten
kosten het laagst
laagst waren.
waren. Mij dunkt,
dunkt, hieruit
hieruit valt
valt te
te verklaren
verklaren dat
dat onze
onze nijverheid,
nijverheid,
omdat zijn
onder de werking
van'62
onder
werking der
der wetten
wettenvan
'62en
en'77,
'77,haar
haaruitvoer
uitvoerzag
zagtoenemen
toenemenenenopopvrije
vrijemarkten
markten
b~schermendelanden,
landen,doch
Engelschevakgenooten
vakgenooten
niet juist
juist van
van concurrenten
concurrenten uit
uitbeschermende
beschermende
dochveeleer
veeleervan
vanEngelsche
den meesten hinder ondervond.
De toeneming
toeneming van
van dien
dien uitvoer
uitvoer isisvoor
voorde
deontwikkeling
ontwikkelingvan
vanonze
onzenijverheid
nijverheidvooral
vooral
stellengrens
grensontwikkeling
ontwikkeling
daarom
niet hoog
hoogtetestellen
daarom een
een gunstige
gunstige factor
factor geweest, omdat boven een niet
Debinnenlandsche
voor
onze nijverheid
nijverheid zonder
zonder uitvoer
uitvoer niet
niet wel
wel denkbaar
denkbaar is.
is. De
binnenlandschemarkt
marktbiedt
biedt
voor onze
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b~p~rkt afzetgebied
bep~rkt
afzetgebied aan;
aan; wanneer
wanneer al
al deze
dezeofofgene
genenijverheidstak
nijverheidstakererininslagen
slagenzoude,
zoude,
slechts een beperkt
b~hoefte aan
aan zekere
zekere goederen
goederen door
dooreigen
eigenproductie
productieals
als't'tware
ware
vervulling van
van de
de nationale
nationale behoefte
de vervulling
monopoliseeren, dan nog
nóg zoude
zoude die
die productie
productie geen
geenbreede
breedevlucht
vluchtkunnen
kunnennemen.
nemen.Mogelijk
Mogelijk
te monopoliseeren,
laatste slechts, indien men
men bij
bij de
de voortbrenging
voortbrenging rekenen
rekenen kan
kan op debiet
debiet ook
ook buiten
buiten de
deenge
enge
is dit laatste
landsgrenzen; dan
expansie samen met
met den
den export
export en
enwordt
wordtsterker,
sterker,naar
naar gelang
gelang de
de
landsgrenzen;
dan gaat
gaat de
de expansie
dat de
de ontontlaatste zich uitbreidt.
uitbreidt. Deze sterkere
sterkere expansie
door export-uitbreiding
laatste
expansie door
export-uitbreiding is
is het beeld, dat
wikkelingsgang der
der vorige
vorige en
en den
denaanvang
aanvang
wikkelingsgang
der Nederlandsche
Nederlandsche nijverheid
nijverheidons
ons aan
aan het
het eind
eind der
dezer eeuw
eeuw inderdaad
inderdaad vertoont.
vertoont.
behoeft wel
wel nauwelijks
nauwdijks te
nauwelijks
te worden
wordengezegd,
gezegd,dat
datdedeoorlog,
oorlog,die
dieopopallerlei
allerleigebied
gebiedde
de
Het behoeft
vuschuivingenteweegbracht
b~ëindiging
onvoorziene wijzigingen
wijzigingen en
en verschuivingen
verschuivingen
teweegbracht(welke
(welkeniet
nietdoor
door de
de beëindiging
beëindiging
meest onvoorziene
van den oorlog
oorlog waren
waren te,
t;: niet
zij het
het in
inanderen
anderenvorm,
vorm,voortzetten),
voortzetten),ook
ookop
op
van
niet gedaan
gedaan doch zich, zij
stemp.d
bestaans- en
en ontwikkelingsvoorwaarden
ontwikkelingsvoorwaarden onzer
nijverheid zijn stempel
stemp~l heeft
heeft gedrukt.
gedrukt.HerHerde bestaansonzer nijverheid
inneren wij
wat in
in den
denaanhef
aanhefdezer
dezerbeschouwingen
beschouwingen werd
werd opgemerkt,
opgemerkt, dat
dat juist
juist onze
onze
inneren
wij ons, wat
fabrieksnijverheid in
bijzondere mate
mate voor
voor den
den aanvoer
aanvoer van
van haar
haar grondgrond-en
enhulpstoffen
hulpstoffen
fabrieksnijverheid
in zeer
zeer bijzondere
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afhankelijk isis van het buitenland,
dan zal
zal men
men een
een juisten
indrukkrijgen
krijgen van
van de
afhankelijk
buitenland, dan
juisten indruk
de bezwaren,
bezwaren,
ontdie
aan onze
onze industrie
industrie reeds
dien hoofde
hoofde door
door het uitbreken
uitbreken van
oorlog en de ontdie aan
reeds uit
uit dien
van den
den oorlog
wrichting van
van den
den internationalen
internationalen goederenruil
goederenruilwerden
werdeninin den
den weg
weg gelegd. Een
wrichting
Een tweedé,
tweede, niet
niet
geringer,
uitvoerhandel o.a.
door de onveiligheid
onveiligheid van
van
geringer, bezwaar
bezwaar was
was de
de belemmering
belemmering van
van den
den uitvoerhandel
o.a. door
en de
defeitelijke
feitelijke onmogelijkheid,
onmogelijkheid, in
in vele
vele gevallen,
gevallen,van
vanvervoer
vervoerover
overland,
land,
het
vervoer ter
ter zee en
het vervoer
terwijl
bovendien door
door de
de overal
overal zich
zich
ûchopenbarende
openbarendezeer
zeer„bijzondere
"bijzonderetijdsomstandigheden"
tijdsomstandigheden"
terwijl bovendien
aanbod van koopmansgoederen
koopmansgoederen in deze
deze abnormale
abnormale jaren
jaren gansch
ganschanders
anderswaren
waren
vraag
vraag naar
naar en
en aanbod
ûch
prijsstijging van
goederen, die
die aan
aan
dan
dan voorheen.
voorheen. Daarbij
Daarbij voegde
voegde zich
zich de algemeene prijsstijging
van allerlei
allerlei goederen,
aanûen
gaf. Deze
enkele punten
aan tetestippen
stippen
de
verschillende markten
markten een
een gansch
gansch ander
ander aanzien
aanzien gaf.
Deze enkele
punten aan
de verschillende
ûjn, om in het
het licht
licht te
te stellen,
stellen,hoezeer
hoezeerde
deverhoudingen,
verhoudingen,onder
onderwelker
welker
moge
reeds voldoende
voldoende zijn,
moge reeds
1
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zich
ontwikkeldhad,
had,afweken
afweken
zomer van
van 1914
1914 onze
onze nijverheid
nijverheidhad
had bestaan
bestaan en
en zich
ûchontwikkeld
werking tot in den zomer
ûj daarna
waaronder zij
daarna trachten
te houden.
houden. Onder
Onderde
deverschillende
verschillende
van die, waaronder
trachten moest
moest zich staande te
de oorlogverschuivingen waren
gunstige factoren
factoren aan
wijzen:: terwijl
oorlogverschuivingen
waren intusschen
intusschen ook
ook gunstige
aan te wijzen
terwijl in
in de
en meer
meer toespitste
toespitste op
opde
devervaardiging
vervaardigingvan
vanwat
wat
voerende landen de voortbrenging
voortbrenging zich meer
meer en
voerende
was ten einde den
den oorlog
oorlog te
te blijven
blijven voeren,
voeren, was
was er
ereen
eengunstige
gunstigekans
kansvoor
voor
vóór alles
alles noodig was
vóór
"de werken
werken des vredes"
vredes" konden
konden worden
worden voortgezet.
voortgezet. Doch
Doch
nijverheid van
van een land, waarin
waarin „de
de nijverheid
:niet anders, of de gevolgen
gevolgen van
van een
een zoo
zoo verbijsterende
verbijsterende wereldramp,
wereldramp, als deze
deze oorlog
oorlog
kon wel niet
het kon
bijeengenomen,ook
ookvoor
vooronze
onzenijverheid
nijverheiduiterst
uiterstschadelijk
schadelijkzijn.
zijn.Schadelijk
Schadelijk
moe~ten,alles
allesbijeengenomen,
was, moeten,
wa,it aanvankelijk
waar
aanvankelijk winst
boeken scheen. Want
Want zoodanige, door een geheel
geheel buitengebuitengezelfs, waai
winst te
te boeken
onhoudbare conjunctuur
conjunctuur verkregen
was van
vanvoorbijgaanden
voorbijgaanden aard
aard en
en was
wasweer
weer
wone, onhoudbare
verkregen winst was
"geronnen", toen
niet langer
langer vloeide:
vloeide: de
devoor
voorkorten
kortentijd
tijdvoorspoedige
voorspoedige„oorlogs"oorlogsbron niet
„geronnen",
toen de bron
bedrijven"
bedrijven" waren
waren ten
ten ondergang
ondergang veroordeeld.
veroordeeld.
het einde
einde van
van den
den oorlog
oorlog - November
November 'i8
'18 - niet bracht
bracht het einde van
van de
de desdesDat het
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organisatie, isis een
een overbekend
organisatie,
overbekend feit,
feit, waarop
waarop trouwens
trouwens boven
boven reeds
reeds werd
werd gewezen.
gewezen. Een
Eenzoo
zoo
veelzijdige
spoedig herstellen.
herstellen. Daar
Daar kwam
kwam bij,
bij, dat
dat de
de „vrede"
"vrede"
veelzijdige ontwrichting
ontwrichtingkan
kanzich
zich niet
niet spoedig
van Versailles
niet „gesticht"
werd met de
van
Versailles niet
"gesticht" werd
de bedoeling,
bedoeling, dat
dat zijn
zijn„economic
"economicconsequences"
consequences"
tot
den
wederopbouw
van
de
deerlijk
tot den wederopbouw van de deerlijk gehavende
gehavende staatsstaats- en
en volkshuishoudingen
volkshuishoudingen in
in Europa
Europa
zouden leiden, althans
althans niet gegrond
gegroncfwas
de erkenning
erkenning van
van de
de toch
toch feitelijk
feitelijk bestaande,
bestaande, dus
dus
wás op de
onafwijsbare
alle landen
landen en
envolkeren
volkeren
onafwijsbarebelangengemeenschap
belangengemeenschap(op
(opeconomisch
economischgebied)
gebied) van
van alle
onderling.
miskenning van die
die wet
wet wreekt
wreekt zich
zich in
in een
eendurende
durendeen,
en,door
doorhaar
haarduur
duursteeds
steeds
onderling. De miskenning
zich
verscherpende
crisis,
welke
de
oude
wereld
teistert
....
en
dus
ook
ons.
zich verscherpende crisis, welke de oude wereld teistert .... en dus ook ons.
Van die crisis-verschijnselen
wil ik in
Van
crisis-verschijnselen wil
in verband
verband tot
tot onze
onzenijverheid
nijverheidslechts
slechtsnoemen:
noemen:
in de
de eerste
eerste plaats
plaats de
deblijvende
blijvendedesorganisatie
desorganisatie van
vanden
deninternationalen
internationalengoederenruil,
goederenruil, voorts:
de nog altijd heerschende onzekerheid omtrent wat de toekomst ons brengen zal (terwijl denogaltijhrsc nzekidomtrwaeksonbrgzal(tewij
handel en nijverheid, die voor
voor hun
hun ontwikkeling
ontwikkeling rust
rust en
en vastheid
vastheid verlangen,
verlangen, door
door de
de ongewisongewisheid der
der tijden
tijden worden
worden verlamd);
verlamd); de
de„onder-consumtie",
"onder-consumtie",veroorzaakt
veroorzaakt door
doorhandhaving
handhavingvan
van
hooge prijzen, die op
op haar
haar beurt
beurt ten
ten deele
deele haar
haar oorzaak
oorzaak vindt in handhaving
handhaving van hooge
hooge voortvoortbrengings-kosten
onzent minder
minder dan
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elders verlaagde
verlaagde arbeidsloonen
arbeidsloonen een
een rol
rol
brengings-kosten (waarin
(waarin de
de ten
ten onzent
van beteekenis vervullen);
vervullen); eindelijk
eindelijk de
de waarde-daling
waarde-dalingvan
vanvooral
vooral„centrale"
"centrale"valuta's,
valuta's,waardoor
waardoor
aan
bedrijf ten
ten onzent
onzenteen
eenuiterst
uiterstzware
zwareconcurrentie
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wordtaangedaan,
aangedaan, zóó
zóózwaar,
zwaar,
aan menig bedrijf
dat van
zijden deswege
deswege op
opRegeerings-maatregelen,
Regeerings-maatregelen,op
opinvoerverboden
invoerverbodenofofsterk
sterk
van verschillende
verschillende zijden
verhoogde invoerrechten
verhoogde
invoerrechten wordt
wordt aangedrongen.
aangedrongen.
Bovenstaande
allerminst aanspraak
aanspraak op
ook
Bovenstaande beschouwingen
beschouwingen maken
maken allerminst
op volledigheid;
volledigheid; doch ook
in dit vluchtig
vluchtig overzicht
overzicht van
van den
denstand
standen
ende
deontwikkeling
ontwikkelingonzer
onzernijverheid
nijverheidmocht
mochtniet
nietworden
worden
gezwegen over
over invloeden,
invloeden, die
die ininde
delaatste
laatsteacht
achtjaar
jaarzich
zichop
opzeer
zeermerkbare
merkbare wijze
wijzehebben
hebbendoen
doen
gelden. Aangeduid
Aangeduid moest
moest althans
althans worden,
worden, waarom
waarom het
het beeld
beeld dier
diernijverheid,
nijverheid,gelijk
gelijkhet
hetvóór
vóór
I9I4
aan ons
vertoont, een ander
ander is dan
dan het
het huidige
huidige of
of dat
dat van
van na
na den
denoorlog.
oorlog.
1914 zich aan
ons oog vertoont,
En hieraan
hieraan moet
moet worden
worden toegevoegd,
toegevoegd, dat
dat dit
ditlaatste
laatste beeld
beeldmoeilijk
moeilijk isisteteschetsen,
schetsen,juist
juist
omdat de
de trekken
trekken daarvan
daarvan worden
worden bepaald
bepaald door
door waarlijk
waarlijk buitengewone
buitengewone en
en bovendien
bovendiensterk
sterk
wisselende
omstandigheden. Iedereen
dit eene
eene te
te noemen,
noemen,dat
dathet
hetjaar
jaar
wisselende omstandigheden.
Iedereen weet
weet wel,
wel, om slechts dit
I920 zich over
over 't't geheel
geheel door
door een
eengunstige
gunstigeconjunctuur
conjunctuur kenmerkte,
kenmerkte, die
die in
in den
denloop
loopvan
van1921
I921
192o
meer en
meer in hhaar
nog sterker
sterker in 1922.
1922. Ook
Ook isis ininde
deverschillende
verschillende
aa r tegendeel omsloeg en nog
meer
en meer
nijverheidstakken het
is, hoe
hoeb.v.
b.v.over
overdede„valuta-concurrentie",
"valuta-concurrentie",
nijverheidstakken
hetbeeld
beeld zeer
zeer ongelijk:
ongelijk: bekend is,
luideklachten
klachtenwerden
werdenvernomèn,
vernomèn,terwijl
terwijlook
ookde
devervaardiging
vervaardiging
vooral in de schoenen-nijverheid,
schoenen-nijverheid, luide
dames- en
en kinderconfectie
kinderconfectie daaronder
daaronder volgens
volgens de
de hierbij
hierbij betrokkenen,
betrokkenen, zeer
zeerlijdt,
lijdt,wat
watniet
niet
van dameshet geval
geval schijnt
schijnt bij
bijdedeconfectie
confectievan
vanheerenkleeding.
heerenkleeding. In
Inéén
éénwoord:
woord:de
devaste
vastelijn,
lijn,die
die
het
vroeger, onder
onder normale,
normale, weinig
weinig wisselende
wisselende omstandighe
omstandigh{den,
nemEn in
in den
dEn
vroeger,
den, viel
viel waar
waar te
te nemen
staat en den groei onzer nijverheid, is niet alleen zeer onvast geworden, maar ookstaendgroizjvhed,sntalzrovgewdn,marok
verbrokkeld.
hebben, in
in een
een gedenkboek
gedenkboekals
als dit
dithet
het„instantané"
"instantané"
Het zou dan ook, dunkt mij, geen zin hebben,
1922 te geven;
geven;daarnaar
daarnaar kan
kan niet
niet de
de blijvende
blijvende beteekenis,
beteekenis,
beeld onzer
onzer nijverheid
nijverheidin
inhet
hetnajaar
najaar van
van 1922
beeld
noch haar
de laatste
laatstekwart
kwart-eeuw
worden bepaald.
bepaald. Men kan
kan slechts
slechts - en men
men
haar beteekenis
beteekenis in de
eeuw worden
moet - hopen,
hopen, dat
dat de
de economische
economische wederopbouw
wederopbouw van
van Europa,
Europa, zoo
zoo lang
lang vertraagd,
vertraagd, niet
niet alal
te lang meer
meer zich
zich zal
zal laten
laten wachten
wachten en
en dat,
dat, alsdan,
alsdan, onze
onze nijverheid,
die haar
nijverheid, die
haar deel heeft
heeft in
in de
de
zal weten
weten te
tenemen.
nemen.
crisis en de
de malaise,
malaise, ruimschoots
ruimschoots ook
ook haar
haar deel in de
de gunstiger
gunstiger conjunctuur
conjunctuur zal
-

88o
880

Een. der
der verpakkingslokalen
verpakkingslokalen van de
de N.V.
N.V. VAN
VAN DEN
DEN BERG's
BERG's Fabrieken
Fabrieken te Rotterdam.
Rotterdam.
Een

Eenige
der voornaamste
voornaamste merken
merken van
van de
de N.V.
N.V. VAN
VAN DEN
DEN BERG's
BERG's Fabrieken te Rotterdam.
Eenige der

Laat
thans trachten
trachten in vogelvlucht
vogelvlucht een
een (dus
(dus sterk
sterkverkleind)
vc!rkleind) beeld
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denden
wapenstilstand
- inin1919
innam.
In de door
door officieel gebruik
gebruik geijkte
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eersteomvat
omvat grof
grofen
enfijn
fijnwerk
werkmet
metveel
veeltusschenvormen:
tusschenvormen: het
het eigenlijk
eigenlijk
gg 1I aass vooraan.
pottebakkerswc!rk, het
b~schilderd aardewerk
aardewerk (zie blz.
blz. 875,
875,893
(n8g4)
894) (REGOUT
(REGOUT te
pottebakkerswerk,
het wit
wit of beschilderd
893 en
1836), dan
dan de
de 3o
30faiencefabrieken
faiencefabrieken met
met 4600
4600 arbeiders
arbeiders en
en één
éénporseleinporceleinMaastricht sedert
Maastricht
sedert 1836),
886)
fabriek.
te noemen:
noemen: de
de ininlater
latertijd
tijdgemoderniseerde
gemoderniseerde „Goudsche
"Goudschepijpen"
pijpen"(zie
(zieblz.
blz.886)
fabriek. Nog te
en de aarden
Wat
glas
betreft,kristal
kristalen
enmeer
meer gewoon
gewoon glaswerk
glaswerk isis-gelijk
faience aarden buizen.
buizen.-Wat
glas
betreft,
gelijk faience
als export-artikel
een vrij
vrij nieuw
nieuwproduct.
product.De
De
als
export-artikel niet
niet zonder
zonder beteekenis.
beteekenis. Vensterglas
Vensterglas isis ten
ten onzent een
fles5chenfabrieken
ook voor
voor het
het buitenland.
buitenland.
flesschenfabrieken werken ook

K):linklijke
Stèarine Kaarsenfabriek GOUDA, te Gouda.
KIninklijke Stetarine

In onze
een bak k er
n wordenveelal
veelal ook
ook pannen
pan n evervaardigd;
n vervaardigd;in
in
In
onze 300
300 st
steenbakker
ij eij ne worden
andere
Ook moeten
moeten ce
cern
e nt-t-enenk akal
men
1 kkzzaa nn d ss tee
tee nn
andere inrichtingen
inrichtingenallerlei
allerlei ttee gel s. Ook
g~no~md
word~n alsmede
alsm~de de „schelpkalk"
"schelpkalk" en de
de zich
z;ich uitbreidende
uitbreidende be
bett o0 n-nijverheid. Deze
genoemd worden
1913 ruim
ruim 39000
39000 arbeiders
arbûders bezig,
bez;ig, in
in 1919
1919bijna
bijna 3500o.
35000.
groep hield
hield in 1913
groep
d i a man
t-nijvc!rhûd (ûe
900 en 901)
90r) (9694
(9694 arbeiders
arb2iders in
1919) is
is een
een tete
man t-nijverheid
(zie blz.
blz. goo
in 1919)
De di
Amsterdan
oudsher werden
werden daar
daar de
deberoemdste
beroemdstesteenen
steenengeslepen.
ge-slepen.
Amsterdan gelocaliseerd
gelocaliseerd b~drijf;
bedrijf; van oudsher
"ups" en „downs".
"downs".
Natuurlijk kent
Natuurlijk
kentdit
ditweeldeb~drijf
weeldebedrijfvele
vele „ups"
omvatten
met:::i::25250
De gr
g raf
is cc he vakken
vak ken
omvattendede1365
1365drukkerijen
drukkerijen (in
(in 1919)
1919) met
25250
De
a fis
arbûders, voorts
cliché-fabrieken en (70) binderijen. Onze
Onze plaatplaat- en
en steen-,
steen-,ook
ookonze
onzeboekboekarbeiders,
voorts de
de cliché-fabrieken
drukkerijen
ook over
over de
de grens
grens voortreffelijk
voortreffelijk werk
werk af;
af; in
in
drukkerijen z;ijn
zijn uitmuntend
uitmuntend uitgerust
uitgerust en leveren ook
z;ich hier
hiersterk
sterkgelden.
gelden.
den laatsten
laatsten tijd deed
deed de
de „valuta-concurrentie"
"valuta-concurrentie" zich
is cc he
hen
heii d omvat
omvat een
een bont
bontallerlei,
allerlei, dat
dat in
in1913
1913aan
aan 1200o,
12000,
De cc hem
n ijijvver
e r he
De
he mis
in 1919
1919 aan
aan 17000
17000 arbeiders
arb.!iders werk
de groep
groep der
der oliën treedt
treedt sedert eeuwen reeds
reeds raapraapwerk gaf.
gaf. In de
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lijn-olie, later
blz.896
836
:n897)
897)(en
(enveekoe
v<!ekoekenbereiding)
laterook
ookdede(Delftschg)
(Ddftsch~)sla-olie
sla-olie(zie
(zi~blz.
8~62n
v.::ekoekenbereiding)
en lijn-olie,
en ereiding)
met schemerlichten
schemerlichten ook
ook uit
den voorgrond.
voorgrond. De
De kaarsenfabricage
kaarsenfabricage (Gouda
(Gouda en Schiedam,
Schiedam, met
uit
op den
Zaandam) vindt
de glycerine
glycerineeen
eenexport-artikel
export-artikelvan
vantamelijk
tamelijk.
Zaandarn)
vindt in de
.belang.
bdang.
bûang.Dit
Ditgeldt
geldtook
ookvoor
voor
harde-zeepsoorten. Pro memorie
memorie stippen
stippenwij
wij synthetische
synthetischereukstoffen
reukstoffen en parfumerieën
parfumerieën aan.
de harde-zeepsoorten.
verfwaren-nijverheid breidde
breidde in
in oorlogstijd
oorlogstijd haar
haar arbeidsveld
arbûdsvdd uit
uitdoor
doorfabricage
fabricage van
vangereede
gereede
De verfwaren-nijverheid
verven. Voor
Voor kunstmeststoffen
kunstmeststoffen wijst de
de statistiek
statistiek 16
16fabrieken
fabrieken aan
aan (ook
(ookcoöperatieve).
coöp~ratieve).Van
Van
verven.
lucifers is de
de export
export niet
nietzonder
zondergewicht,
gewicht,zoo
zooook
ookvan
van stijfsel
stiJfsel (thans meest uit
stijfsel
uit mais
maïs vervaardigd).
vervaardigd).
lucifers
vallen binnen
binn~n dit
dit kader
hder salpeter-, zoutklder
zout- en zwavelzuur,
zwavelzuur,kinine,
kinine,zinkwit,
zinkwit,chloorkalk
chloorkalk
Ten slotte vallen
destikstofindustrie.
stikstofindustrie.
en de
De
van hou
h o ut,t, kkurk
bewerking van
u r k en
ens tstr ro 00o0hield
1913ruim
39000, in
in 1919
1919
D~ bewerking
hieldinin1913
ruim39000,

Ingang der
Almelosche Ververij en Chemische Wasscheri)
WasscheriJ
Wasscherij GEBR. PALTHE te Almelo.
der Almelosche
Almelo. •

bijna
arbûders
arb~iders bezig.
b~zig. Voor
Voor binnenlandsch
binnenlandsch gebruik
gebruik (alleen
(alleen of
ofvoornamelijk)
voornamelijk) werken
werken de
de
bijna 44000 arbeiders
ere
0 s
S 0 tee-inrichtingen,
r -inrichtingen, zagerijen
timmerfabrieken en kistenmakerijen.
zagerijen en schaverijen, timmerfabrieken
kistenmakerijen.
creosoteer
nieuw bedrijf
b~drijf in de
de rijtuig-nijverheid
rijtuig-nijvèrheid
dat der
meubelfabricage
Een
rijtuig-nijverheid is dat
der auto-carosserie.
auto-carosserie. Onze meubelfabricage
Een nieuw
ontplooide
zich tot
tot „binnenhuis-architectuur"
"binnenhuis-architectuur" (zie blz. 899)
839).
8~).. Bero~md,
Beroemd, ook ver
vu
ver buiten
buiten onze
onze
ontplooide zich
Beroemd,
grenzen,
zijn de
d~ scheepsbetimmeringen
899). Noemen
Noemen wij
wij nog
nog de
denieuwere
nieuwere rieten
scheepsbetimmeringen (z:e
(z:e blz.
blz. 899).
rieten
grenzen, zijn
meubelen,
oud:!
oud~ kuipersklompenmakersbedri;j
dat dnr
di'r
dc>r hoepelmakers,
en dat
klompenmakersbedrijf en
hoepelmakers, die ook voor
kuipers- en klompenmakersbedrijf
meubelen, het
het oude
evc:nals de fabrikanten van
de laatste
laatste
export werk~n,
van stroohulzen
stroohulzen en van kurken.
kurken. In verband met de
werken, evenals
nog te noemen:
no~m~n: linoleum
no~mm:
limleum'nrc:iding
limleum'nuiding
fabricag;: van vloerzeil
vlo~rz::il en
vlo~rz~il
en andere
andere vloerbedekking.
vloerb~dekking..
vloerb~dekking
1 Breiding en
en fabricage
. M~t
"reiniging"
wij~t
kie
g-industrie op
op 12000
12000
inrichtingc:n
1913)
12000 inrichtingen
inrichtingen (in 1913)
1Vhtde
de "rûniging"
„reiniging" wijst
wijst de kkl
1 eeed
ee ddin
iinn g-industrie
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te
(0.)
GEBR.
STORK
Gezicht
de
groote
stelplaats
der
Machinefabriek
&
Hengelo
Gezicht
in de
de groote
grootestelplaats
stelplaats der
derMachinefabriek
Machinefabriek GEBR.
GEBR. STORK
STORK &
& Co.
Co. te
te Hengelo
Hengelo (0.)
(0.)
Gezicht in

met 74387
in.z919
tot 77800
met
arbeiders, wier
wier aantal
aantal in.
in
I919 tot
77800 steeg.
steeg. Echter
Echter geschiedt
geschiedt veel
veelvan
vandit
ditwerk
werk
74387 arbeiders,
niet in fabrieken.
niet
fabrieken. Men onderscheidt:
onderscheidt: heerenheeren- en
en jongens-bovenkleeding,
werkmansjongens-bovenkleeding, kinderkinder- en werkmansconfectie en
en het
„lingerieën", dat
confectie
het belangrijk
belangrijk bedrijf
bedrijf der
der "lingerieën",
export ûch
toelegt. Nog
Nog te
te
dat ook
ook op
op export
zich toelegt.
noemen
de
bontwerkerijen
en
hoedennoemen
bontwerkerijen en hoeden- en
behoefte
en pettenfabrieken,
pettenfabrieken, alleen
alleen voor
voor binnenlandsche behoefte
werkend. De "chemische
„chemische reiniging"
ontwikkeld.
reiniging" (en
de latere
latere jaren
jaren sterk
sterk ontwikkeld.
werkend.
(en ververij)
ververij) heeft
heeft zich in de
Bij
e r denkt
denktmen
menniet
nietaanstonds
aanstonds aan
aan perkament,
één
Bij 1led
e der
perkament, dat
dat trouwens
trouwens slechts
slechts in één
fabriek vervaardigd
vervaardigddoch
doch door
door deze
deze ook geëxporteerd wordt. Ons
fabriek
Ons zoolleder wordt
wordt weinig uitgevoerd, wel
wel ons
schoenwerk, dat
en soorten
allerlei qualiteiten
qualiteiten en
soorten vervaardigd
vervaardigd wordt.
wordt. Van
Van
gevoerd,
ons schoenwerk,
dat in allerlei
driJfriem-fabricage en die der
der "pickers",
weefnijververder
verder leerwerk
leerwerk te
te noemen de drij(riem-fabricage
„pickers", welke
welke in de weefnijverheid worden gebruikt.
gebruikt.
Van
26 rubber-fabrieken
rubber-fabrieken brengen
meeste allerlei
allerlei rubberproducten,
rubberproducten, slechts
slechts
Van onze
onze 26
brengende
de meeste
enkele banden
enkele
banden voor
voor auto's
auto's en
en rijwielen,
rijwielen, enkele
enkele andere
andere vloertegels
vloertegels voort.
voort.
~
De me
mett aa aaI1bbe ewe
omvatte volgens
volgens de
de statistiek
statistiekder
derarbeidsinspectie
arbeidsinspectie
w re kin
r kingg omvatte
4823
inrichtingen
met
arbeiders;
voor
23
inrichtingen
met
38172
arbeiders;
voor
1919
waren
deze
cijfers:
5116
met
40260. In het
1919
waren
deze
cijfers:
5II6
met
40260.
het
5116
48
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complex- der
der metaalbewerking
complex-der
metaalbewerking moeten wij
wij aallereerst
gieterijen noemen,
noemen, die
die deels
deels als
als zelfzelfcomplex
llereerst de gieterijen
standige
ondernemingen voorkomen,
voorkomen, deels als
aan machinefabrieken.
machinefabrieken. Wat
Wat deze
deze
als verbonden
verbonden aan
standige ondernemingen
hei dmag
magalsalsvoorbeeld
voorbeeldgelden
geldenvan
vaneen
eenindustrie,
industrie,
laatste betreft,
i inne en nij ijver
laatste
betreft,de
de ma
m acchhin
verheid
voor welker
welker gunstige
gunstige ontwikke
ontwikkeling
hier
te
lande
van
nature
(en
ook
door
de
handelspolitiek
li ng hier te lande van nature (en ook door de handelspo li tiek
die niettemin
niettemindoor
doorde
de
omringende Rijken)
Rijken) geen
geen enkele
enkele voorwaarde
voorwaarde aanwezig was en die
der ons omringende
energie der
der leiders
leiders tot
eenaanmerkelijk
aanmerkelijk hoog
hoog peil
peil isis opgestuwd.
opgestuwd. Zij
Zij is
is voortgekomen
voortgekomen uit
uit de
de
energie
toteen
ûch
aanvankelijk op reparaties
reparaties van
(uit het
hetbuitenland
buitenlandaangevoerde)
aangevoerde)
smederij en richtte
richtte zich
zich aanvankelijk
smederij
van de (uit
machines en werktuigen
werktuigen in
in fabrieken,
fabrieken, ook
ook van
van scheepsmachines;
scheepsmachines;
aandien
dienoorsprong
oorsprongherinnert
herinnert
scheepsmachines ;aan
plaats harer
harer vestiging in onze groote
groote steden,
steden,in
inindustrieele
industrieelecentra
centraen
enlangs
langsde
degroote
grootewaterwaterde plaats
Eerst later
later legde men
men zich
zich op
opden
denzelfstandigen
zelfstandigen„machinebouw"
"machinebouw" toe,
toe,op
opwelk
welkwijd
wijd
wegen. Eerst
men tot
tot specialiseering
specialiseering overging.
overging. Naast
Naast de
de vele
vele inrichtingen,
inrichtingen, die
die stoommachines
stoommachines ververveld men
vaardigen,
moeten ook
vaardigen, moeten
ook de
de turbines
turbines (mede
(mede voor
voor scheepsgebruik)
scheepsgebhiik) niet onvermeld
onvermeld blijven.
blijven.
scheepsmachines behoeven
Trouwens, wat
wat dit
ditlaatste
laatstegebied
gebiedbetreft,
betreft,voor
voorvervaardiging
vervaardigingvan
van scheepsmachines
behoeven
Trouwens,
wij onze
onze reputatie
reputatie niet
niet meer
meer te
te vestigen.
vestigen.
wij
kan mijne
mijne bedoeling niet zijn, in
in dit
ditkort
kortbestek
bestekde
deveelzijdigheid
veelzijdigheidonzer
onzermachinemachineHet kan
nijverheid
nijverheid in het
het lilicht
te stellen;
stellen; bovendien
bovendien is
is toch
toch veel
veeldaarvan
daarvan algemeen
algemeen bekend,
bekend, b.v.
b.v. het
het
cht te
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feit dat
dat locomotieven,
locomotieven, ook
ook van
van groote
groote capaciteit,
capaciteit, ten
ten onzent
onzentgebouwd
gebouwdworden
worden(zie
(zieblz.
blz.
blz;.62
621)
62i)I)en
en
Endat
dat
feit
verschilIende
v~rschillendefabrieken
fabriekenzich
zichvooral
vooralininden
denlateren
laterentijd
tijdmet
me
mettsucces
succeshebben
hebbentoegelegd
toegelegdop
opde
devervaarvervaarverschillende
van motoren,
waarin een
een groote
groote verscheidenheid
die ook
voor
diging van
motoren, waarin
verscheidenheid van
van typen heerscht
heerscht en die
ookvoor
diging
scheepsgebruik meer
meer een belangrijke
belangrijke plaats
Wijnoemden
noemdenboven
boven
scheepsgebruik
meer en
en meer
plaatsgaan
gaaninnemen.
innemen.- Wij
locomotieven-bouwen
ditverband
ooknoemen
noemendedeconstructie
constructievan
van spoorspoor- en
en
willen in
in dit
verbandook
den locomotieven-bouw
en willen
tramwagens in verschillende
verschillende modellen
modellen en voor
voor onderscheidene
onderscheidene doeleinden
doeleinden (zie
(ûe blz.
blz. 622
622 En
(
mf l
tramwagens
ook op
opdit
ditstuk
stukvalt
valt
merkwaardigevooruitgang
vooruitgangininden
denlaatsten
laatstentijd
tijdaan
aantetewijzen.
wijzen. .
623); ook
merkwaardige
welIicht
het feit,
feit, dat
industrieelen zich
ûch ook
ookop
opdede
Minder algemeen
algemeen bekend
bekend wellicht
dat onze
onzeindustrieelen
zich
Minder
wellicht is
is het
van (electrische)
(electrische) generatoren
generatoren en transformatoren
transformatoren hebben toegelegd
toegelegd en
en dat
dat groote
groote
vervaardiging van

'.

N.V.
en Aardewerkfabrieken
Aardewerkfabrieken te
Gouda.
Koninklijke Hollandsche
Hollandsche PijpenPijpen- en
te Gouda.
I^I.V. GOEDEWAAGEN'S Koninklijke

903)) (ook voor
vooronze
onze koloni
koloniën)
tra
transport-inrichtingen(zie
nsport-i nric hti nge n( zi e blz;.
blz. 902
g02
g03)
onz;e
koloniën)
ën) Nederlandsche
Nederlandsche
Ne derlandsche werkplaatsen
werkplaatsen
transport-inrichtingen(zie
902 en 903
automobielen, en de
verlaten.
Daarentegen weet
weet wel
weliedereen,
iedereen,dat
datdedemeer
meermoderne
modernemachines:
machines: automobielen,
verlaten. Daarentegen
meest moderne:
moderne: vliegtuigen (ûe
(zi~
712) ook van
fabrikaat in
den handel
handel zijn.
zijn.
(zie blz. 712)
van Nederlandsch fabrikaat
in den
voor NederNederbaggermolens voor
Het spreekt wel
wel vanzelf,
vanzelf, dat
dat beschikking
beschikkingover
over zandzuigers
zandzuigers en baggermolens
land
nationale behoefte
het isis dus
dus niet
nietverwonderlijk,
verwonderlijk, dat
dat de
de bouw
bouwvan
van
land een
een nationale
behoefte mocht
mocht heeten
heeten en het
dergelijke
ons land
land
dergelijke grondverplaatsings-machines
grondverplaatsings-machineseen
eensoort
soortvan
van "spécialité
„spécialité de
de la
la maison"
maison" voor ons
werd (zie
(ûe b'z.
b~z.
b'z. 904);
904);inindedevervaardiging
vervaardigingvan
vanbaggermateriaal
baggermateriaalbrachten
brachtenwij
wijhet
hetdan
danook
ookzoover,
ookzoover,
z;oover,dat
dat
als
alIe
hebben,
he bben, daartoe tot ons zich
ûch
De
als 't ware
ware alle
alle landen,
landen, die dergelijke werktuigen noodig
noodig hebben,
zich wenden. De
gesteldheid
van onzen bodem
bodem leidde
leidde ons
ons ook
ook tot de vervaardiging
vervaardiging van hei-machines (waaronder ook
gesteldheid van
hiervan kan
kan getuigd
electrische); mede hiervan
getuigd worden,
worden, dat zij
zij tot ver
ver over
over de
de grenzen
grenzenworden
wordengeplaatst.
geplaatst.
Volledigheidshalve
VolIedigheidshalve
onvolledig
ik nog
nog als
als een
een
Volledigheidshalve(of
(ofliever:
liever:om
omniet
nietalaltete onvolIedig
onvolledig te
te zijn)
zijn) moge
moge ik

886

onderdeel - alweer
alweer in verband
verl;>and met
met onzen
onzen bodem
bodem - de vervaardiging
vervaardiging van
van centricentribijzonder onderdeel
fugaal- en schroefpompen
schroefpompen noemen: een
een nationale
nationale behoefte
bzhoefte deed
deed ook
ook hier
hier zich
zichgelden;
gelden;immers
immers
fugaalverbaast
verbaast de vreemdeling zich
zich over
over het
het verschijnsel,
verschijnsel, dat
datten
tenonzent
onzent„het
"hetland
landlager
lagerligt
ligtdan
danhet
het
water"; van
onze polders
polders het
het niet
nietbuiten
buiten„watergemalen"
"watergemalen"stellen.
stellen.
water";
van oudsher konden onze
de machine-nijverheid
machine-nijverheid hangt
hangt samen
samen de
devervaardiging
vervaardigingvan
vanallerlei
allerlei „appendages"
"appendages"
Met de
veelsoortig drijf
drijfwerk,
van werktuigen
werktuigen en gereedschappen.
gereedschappen. Daarbij moeten
moeten
werk, ook de fabricage van
en van veelsoortig
mag worden toegevoegd,
afzonderlijk genoemd worden
worden de
de landbouwwerktuigen,
landbouwwerktuigen, waaraan
waaraan mag
tozgevoegd,dat
dat
afzonderlijk
meer de
devoor
voortal
talvan
vannijverheidstakken
nijverheidstakkenininhet
hetbijzonder
bijzonderb!noodigde
machines,werkwerkmeer en meer
' benoodigde machines,
en gereedschappen
gereedschappen uit
uitNederlandsche
Nederlandschefabrieken
fabriekenkunnen
kunnenworden
wordenbetrokken.
betrokken.
tuigen en
wij nog
nog even
even tot
tothet
hetspoorwegmateriaal
spoorwegmateriaal terug,
terug, dan
dan kan
kan er
erop
opworden
wordengewezen
gewezen
Keeren wij
wissels e.d. (alles,
(alles, behalve
behalvede
derails)
rails)ten
tenonzent
onzentook
ookvervaardigd
vervaardigdworden,
worden,daaronder
daaronderbegrepen
begrepen
dat wissels
electrische. Hiermede
Hiermedenaderen
naderenwij
wijhet
hetafzonderlijk
afzonderlijkterrein
terrein der
der electro-technische
electro-technische
de signalen, ook electrische.
i ndustrie,
waarvan
ook
de
groote
vooruitgang
in
de
laatste
decaden
als
een
gelukkig
verschijnsel
vooruitgang in de laatste decaden als een gelukkig verschijnsel
ndustrie, waarvan
devervaardiging
vervaardigingvan
van gloeilampen,
gloeilampen, die
die duiTot haar
haar moet
moet gerekend
gerekend de
mag worden vastgesteld. Tot
arbeiders bezig
beûg houdt.
houdt. Ook
Ookelectrische
electrische kabels
kabels en draad
draad behooren tot de voortbrengselen
voortbrengselen
zenden arbeiders
vaderlandsche nijverheid.
nijverheid.
onzer vaderlandsche
Den'
scheepsbouw
voorbijgaande,
aangeÛep. daaraan
daaraan een bijzonder hoofdstuk gewijd
gewijd is,
is,
Den. scheepsbouw voorbijg
aande, aangezien
de Ile
kin gg van
van eede
wij thans
thans een
een woord
woord zeggen
zeggen over
over de
d e be
b ewe
we r
r kin
e me
mett aa lI e n.
moeten wij
moeten
betrekkelijk bdang
nijverheid spreekt zich uit
uit in
inhet
hetcijfer
cijfervan
van3000
3000arbeiders,
arbeiders,
Het betrekkelijk
belang van
van deze nijverheid
tamelijksterk
sterkgeápecialiseerd;
gespecialiseerd;
g~pecialiseerd;een
eenbijzondere
bijzonderetak
takdaarvan
daarvan
hierin werk
werk vinden.
vinden.Het
Hetbedrijf
bedrijfisistamelijk
die hierin
de vervaardiging
vervaardiging van kerk-sieradiën.
kerk-sieradiën. Van
bewerkt goud
zilver gaat
gaat een
een niet
nietzoo
zoogering
gering
is de
Van bewerkt
goud en zilver
over de
de grens.
grens.
deel over
pap ier
fabricage
bepaaldeoudtijds
oudtijdsdedeplaats
plaatsharer
harervestiging
vestigingnaar
naar de
de beschikbGschikDe papier
fabricage
bepaalde
baarheid van
helder water
water en vond
vond die
dievoorwaarde
voorwaarde ira
in de
de nabijheid
nabijheid der
der Geldersche
Ge1derschebeken
beken
baarheid
van helder
- nog
beroemd;
nog
steedsvormen
vormenlompen
lompen
vervuld.
waswas
- en is nog
vervuld.Ons
Ons"Hollandsch
„Hollandschpapier"
papier"
beroemd;
nog
steeds
de grondstof
grondstof voor
voor de beste
beste qualiteiten,
qualiteiten, maar
maar men weet,
weet, dat
dat thans
thans geheele
geheele bosschen
bosschen aan
aan de
de
papiervervaardiging ten
Uitvoer be
beperkt
vrijwel tot het beste,
beste, wat
wat wij
wij leveren
leveren
perkt ûch
zich vrijwel
papiervervaardiging
ten offer vallen. Uitvoer
export van
van geheel
geheeloverwegend
overwegendbelang
belangbij
bijonze
onze(jongere)
(jongere) stroocartonstroocartonkunnen. Daarentegen is export
fabricage,
Groninger veenkoloniën
veenkoloniën voorkomt
voorkomt en
en daar
daar ook veelvuldig
veelvuldig op
op coöpecoöpefabricage, die vooral in de Groninger
ratieven
voet
wordt
bedreven.
ratieven
wordt bedreven.
De
en we
weee f n ijij ver
heibehoort
d behoort
weder
alleroudstevormen
vormenvan
van
verheid
weder
tottot
de de
alleroudste
De sspi
p i nn- en
zij heeft zich
huisvlijt aanvankelijk,
aanvankelijk, van fabriekmatige
fabriekmatige verv
vervaardiging
daarna; zij
zich ontwikkeld
ontwikkeld tot
tot
aa rdiging daarna;
de weverij
I-i nn ddus
weverij en spinnerij
spinnerij wel het
het
een groote
groote nijverheid.
aa rvan de
nijverheid.De
De te
te xx ttie
i e l-i
u s ttri
r i e, wwaarvan
belangrijkst onderdeel
1913 op
op een
eenuitvoercijfer
uitvoercijfer van
van meer
meerdan
dan
belangrijkst
onderdeel vormt,
vormt, kon
kon aan
aan het
het eind van 1913
1
niet
katoen-bewerking niet de
11
/2 millioen
millioen gulden
gulden wijzen.
Van
verschillendetakken
takken isis de
de katoen-bewerking
II'/Z
wijzen.-Van
dede
verschillende
oudste (die van
van wol,
wol, vlas
vlas en
en hennep
hennep zijn
zijn van
van veel
veelvroeger
vroeger datum),
datum), doch
dochwel
welde
deomvangrijkste.
omvangrijkste.
Ons
bestek gedoogt
gedoogt niet,
niet,dedemerkwaardige
merkwaardigeontwikkelingsgeschiedenis
ontwikkelingsgeschiedenisder
derkatoennijverheid
katoennijverheid
Ons bestek
hier
maar beknopt
genoeg zij
zij het
het vast
vast tetestellen,
stellen,dat
datzij
zijeerst
eersttot
totbreede
breede
hier zelfs maar
beknopt weer
weer te
te geven; genoeg
ontplooiing is gekomen, nadat
nadat de tot
tot op
op de
de helft
helftder
der19de
19deeeuw
eeuwhaar
haarverleende
verleende steun
steun(die
(dieten
ten
volle
1872, door
door de
deafschaffing
afschaffing der
derdifferentieele
differentieele rechten
rechten in
in N.
N.Oost-Indië,
Oost-Indië,wegviel)
wegviel)
volle eerst in 1872,
haar
welbekend, dat
dat deze
dezenijverheid
nijverheidsterk
sterkin
inTwente
Twentegecentraliseerd
gecentraliseerdis;
is;
haar werd
werd ontnomen.
ontnomen. Het is welbekend,
Spinnerij vindt
zij komt
Leidenenz.
enz.voor.
voor. Spinnerij
komt ook
ookin
in Oostelijk
OostelijkGelderland,
Gelderland, Noord-Brabant, Deventer,
Deventer, Leiden
men
als zelfstandig
zelfstandig bedrijf
bedrijf als
als aan
aan weverijen
weverijen verbonden;
verbonden; vele
vele spingarens
spi~garens worden
worden van
van
men zoowel als
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elders aangevoerd. De katoenbewerking omvat voorts: sterkerij, bleekerij, drukkerij en ververij.
Tot de katoen-nijverheid behooren ook wattenfabrieken e.d. De Twentsche katoenen manufacturen vormen een zeer belangrijk export-artikel. - De wol-nijverheid verwerkt ook veel
buitenlandsche grondstoffen; haar bijzonder terrein is Noord-Brabant; ook dit bedrijf is in
modernen trant ingericht en brengt voortreffelijke kleedingstoffen voort, bij welker afzet (hier
en in den vreemde) de concurrentie ûch intusschen sterk doet gevoelen. - De linnen-industrie,
een der oudste, is ten deele door de kato~nb~werking verdrongen (doch er komen veel tusschenvormen voor op al de hier besproken gebieden); zij levert het fijne damast, voorts tafellakens,

Een der zalen in de Weverij der firma H. P. GELDERMAN te Oldenzaal.

beddengoed enz. - Jute-bewerking treft men te Rijssen en te Goirle aan; jute-doek, jutezakken vormen een gewaardeerd verpakkingsmateriaal, doch dienen ook voor andere doeleinden. - Het rameh-garen is grondstof voor de gloeikousjes en wordt ook in tricotagefabrieken gebezigd. Wat deze laatste b~treft, zij vervaardigen de (geweven of gebreide) gemengde
stoffen "aan het stuk" of afgewerkt, veelal als ondergoed; deze nog jonge nijverheid heeft ûch
snel ontwikkeld. Van oudsher daarentegen kent men reeds de deken-vervaardiging, van wol
of katoen (molton) of gewatteerd (gestikt) te Tilburg, Leiden en in Twente. Ook de tapijtfabricage verbruikt wol (al of niet gemengd), koehaar, cocos, jute enz.; men kent algemeen
onze Smyrna-, axminster- en moquette-tapijten. - Bij kunstzijde, een der jongste takken, zijn
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Suikerfabriek HOLLAND te Halfweg (N.-H.)

Koninklijke Nederlandsche Sigaren Fabrieken EUGt:NE GOULMY en BAAR te 's

H~rtogenbosch.

wij
eigenlijk op het
het gebied
gebied der
der chemische
chemische nijverheid:
nijverheid: de
de draad
draad wordt
wordt uit
uitcellulose
cellulosebereid;
bereid;
wij eigenlijk
fabriekenteteArnhem
ArnhemenenEde.
Ede.- Noemen
Noemenwij
wijverder:
verder: fluweel, peluche
peluche en tT/jp
fabrieken
trzjp
trijp (oud-vaderlandpassement en garneersel en
sche voortbrengselen),
voortbrengselen), passement
de als
als kunstnijverheid
kunstnijverheid herlevende
herlevende kanten de
veters en, als van bijzonder belang voor visscherij
band en veters
makerij. Voorts: lint, band
visSéherij en scheepvaart,
scheepvaart,
netten en touwen, welke
hennep- of cocosvezels,
cocosvezels, uit
uit staalstaalde vervaardiging
vervaardiging van
van netten
welke laatste
laatste uit
uit hennepdraad
"sisal" (een
(een koloniale
koloniale vezelstof)
vezelstof) worden
wordengefabriceerd.
gefabriceerd.
draad of uit „sisal"
De Zeildoek-nijverheid
zeildoek-nijverheid heeft
geleden door
door het
het toenemen
toenemen
heeft sterk
sterk geleden
van
stoomvaart; haringnetten worden nog
nog steeds
steeds veel
veelgevraagd
gevraagd
van de stoomvaart;
- Volgens
Volgensdede„Statistie
"Statistiekk
doch
doch voor
voor 't't meerendeel
meerendeelingevoerd.
ingevoerd.
van de Voortbrenging
Voortbrenging en het
het Verbruik"
Verbruik" bedroeg
bedroeg de geheele
geheele producproduc7.106.000.-tegen
tie der "diverse
textielbedrijven"in
in 1916
1916 ±
„diverse textielbedrijven"
=f` ff7.106.00O.—
::1::
7.I06.000.-tegen
tegen nog
niet 551
1/2
,/2 millioen
niet
millioen in 1913.
/2
1913. Voor
Voor dit
dit laatste
laatste jaar
jaar telde
telde de
de statistiek
der arbeidsinspectie 3957 ondernemingen
ondernemingen met
met 66338
66338 arbeiders,
arbeiders, derabisnpct
welke cijfers
over 1919 onderscheidelijk
waren: 3997
3997 en
welke
cijfers over
onderscheidelijk waren:
en 62998.
62998.
Ten slotte
slotte komen
komen wij
wij tot
totde
deuitgebreide,
uitgebreide, veelzijdige
veelzijdige ververzamelgroep der
o e d i n g s- en genotmiddelen,
zamelgroep
derv voedingswaarge n ot mi d d e 1 e n, waartoe
allereerst behooren
de sterk
sterkgecentraliseerde
gecentraliseerde mee/bereiding
behooren de
toe allereerst
meelbereiding
vanelders
tarwe
(2000
die voornamelijk
voornamelijk van
eldersaangevoerde
aangevoerdetarwe
(2000 arbeiders),
arbeiders), die
verwerkt,
- Dat
Dat de
de bakkerij
verwerkt, ook
ook rogge
rogge en
en andere
anderegrondstoffen.
grondstoffen.
bakkerij
ook
fabriekmatig bedreven
bedreven wordt
wordt (speculatief
(speculatief en
en cooperatief)
coöperatief) isis
ook fabriekmatig
welbekend,
ook de
devervaardiging
vervaardiging van
van koek, beschuit
beschuit en biscuits,
welbekend, ook
biscuits,
welke laatste
laatste veel uitgevoerd
uitgevoerd worden.
worden. - Onze rijstpellerijen
rijstpellerijen verheugen zich ook
heugen
ook in
inbelangrijken
belangrijken export.
export. - Dit geldt
geldt ook
ook voor
voor
gecondenseerde en gesteriliseerde melk
melk en in niet
niet
de fabricage
fabricage van
van gecondenseerde
mindere mate
(6500 arbeiders
arbeiders omvattende)
omvattende) margarinemindere
mate voor
voor de (6500
margarineOud-Hollandsche taveerne
Oud-Hollandsche
taveerne der
der nijverheid
f:i78,
Decoöperatie
coöperatiespeelt
speelteen
eenrol
rol
nijverheid (zie
(zieblz.
blz.1378,879
X78,879
879enen881).
88 i)- . De
firma
Pijl- van gewicht
firma WIJNAND
WIJNAND FCCKINK,
FCCKINK, Pijlgewicht in
in de
de bereiding
bereiding van
van beetwortelsuiker
88g);; de
889);
de
beetwortelsuiker (zie blz. 889)
steeg 31
steeg
3 1 teteAmsterdam.
Amsterd:lm.
Amsterdam.
speculatieve ondernemingen
ondernemingenzijn
zijninineen
eencentraal
centraalverband
verband
meeste speculatieve
In deze
deze taveerne
taveernegebruikt
gebruikt men
men
raffinaderij - een
een zelfstandig
zelfstandig bedrijf
bewerkt
opgenomen. De raffinaderij
bedrijf- bewerkt
zijne consumptie
consumptie staande
staandeaan
aan
rietsuiker.
Van
bietensuiker
wordt
veel
uitgevoerd,
ookvan
van
ook
rietsuiker.
Van
bietensuiker
wordt
veel
uitgevoerd,
ook
.de
„Deze, geheel
de toonbank. "Deze,
op
geheel op
verschillend
suikerwerk.
Dat
dit
ook
met
cacaopoeder
het
ingeoud-Hollandsche
wijze
verschillend
suikerwerk.
Dat
dit
ook
met
cacaopoeder
oud-Hollandsche wijze ingegeval
is,
behoeft
hier
slechts
te
worden
aangestipt:
ons
cacaorichte taveerne,
taveerne, trekt
trekt geregeld
geregeld geval is, behoeft hier slechts te worden aangestipt: ons cacaorichte
belangstellend bezoek
bezoek van
van bedrijf (zie blz. 892)
892) geniet
genieteen
eenwelgevestigde,
welgevestigde,wijdverbreide
wijdverbreide
het belangstellend
het levert
vele vreemdelingen
vreemdelingenuit
uit alle
alle deedee- reputatie;
reputatie; het
levert ook
ook cacaoboter
cacaoboter als
als belangrijk
belangrijk exportarexportarvele
der wereld,
wereld, waardoor
waardoor de
de tikel.
tikel. In
In dit
ditbedrijf,
bedrijf,te tezamen
zamenmet
met
vervaardiging van
van cholen der
vervaardiging
goede
goede naam
naam dezer
dezer firma
firma over de
de colade
cola de waren
waren in
I919
- Noemden
Noemden
in 1919
1919 8500
8500 arbeiders
arbeiderswerkzaam.
werkzaam.
geheele
geheele aarde
verbreid." wij
deGroninger
Groningerveenkoloniën
veenkoloniëngevestigd
gevestigdbedrijf
bedrijfreeds
reedsde
de
aarde wordt verbreid."
wij als in
in de
plaatse met
met den
denlandlandstroocarton-industrie, een
stroocarton-industrie,
een andere
andere daar
daar te
te plaatse
bouw verbonden
verbonden industrie
industrie is
die der
der aardappelmeelbereiding,
aardappelmeelbereiding, waarin
waarin ook speculatieve
speculatieve en
en
bouw
is die
coöperatieve voortbrenging
voortbrenging naast
naast elkaar
elkaar gevonden
gevonden worden
worden en
endie
dieopopgroote
grooteuitvoercijfers
uitvoercijfers
coöperatieve
wijzen kan.
is de
de conserveering
conserveering van
van groenten
groenten enenvruchten
vruchten
kan. - Aan
Aan den
den tuinbouw
tuinbouw verwant
verwant is
(met export
exportininen
enbuiten
buitenEuropa),
Europa),waarmede
waarmede verbonden
verbondenfabricage
fabricagevan
van jams,
jams, limonades
limonadesenz.
enz. vleeschconserven van allerlei
allerlei aard.
aard. - In de
de rubriek
rubriek
veeteelt levert
levert het
het materiaal
materiaal voor
voor de
de vleeschconserven
De veeteelt
890
89 0

der dranken treedt bier op den voorgrond, welks bereiding in Brabant en Limburg nog
nog als
als klein
klein
bedrijf
optreedt; daarnaast
daarnaast kent
kent men
men onze
onze groote,
groote,ook
ookop
opexport
exportingerichte,
ingerichte,brouwerijen
brouwerijentete
bedrijf optreedt;
graanbranderijen is
Amsterdamen
enelders.
elders.- Het
Amsterdam
Hetaantal
aantal graanbranderijen
afnemende, wat
beduidt geringerinis afnemende,
wat niet beduidt
waaruit (behalve
(behalve likeuren)
moutwijn, waaruit
gere
productie van
van moutwijn,
likeuren) ook
ook jenever
jenever bereid
wordt,
die
gere productie
bereid wordt, die in
groote hoeveelheden
wordt uitgevoerd,
groote
hoeveelheden wordt
uitgevoerd, evenals
evenals het
het„bijproduct":
"bijproduct": gist, dat
ook door
door de
de
dat ook
spiritusfabrieken
(Delft
zieblz.
blz.894
894en
en895
895- enenelders)
geleverd.- Eindigen
spiritusfabrieken
(Delft
- ûe
elders) wordt
wordt geleverd.
Eindigen
en de
wij met
wij
met het
het genotmiddel:
genotmiddel: de
de sigaar en
de sigaret; de
eerste is
is van
van oudsher
oudsher export-artikel
export-artikel
de eerste
geweest, maar
maar thans
thans wordt
wordt veel
ingevoerd; ook
ook van
van sigaretten
geweest,
veel Duitsch
Duitsch fabrikaat
fabrikaat ingevoerd;
sigaretten is de
de
invoer
der jongste
jongste (zie
(zie
invoer belangrijk;
belangrijk;als
als vaderlandsch
vaderlandsch bedrijf
bedrijfisis deze
deze laatste
laatsteindustrie
industrieeen
een der
blz. 889). In
In de
de tabaktabak-en
ensigarenfabrieken
sigarenfabrieken waren
waren ten
ten jare
jare 1919
I9I9 ruim
ruim 26700
26700arbeiders
arbeiders werkzaam.
werkzaam..
Het
bovenstaande kan
anders beschouwd
beschouwd worden
als een zeer
zeer vluchtig
vluchtig en
en
Het bovenstaande
kan niet
niet anders
worden dan
dan als
beknopt
van den stand
stand onzer
onzer nijverheid,
nijverheid, „in
beknopt overzicht
overzicht van
"in vogelvlucht"
vogelvlucht" gezien
gezien ininhaar
haargeheel,
geheel,
niet als
volledig beeld
beeld van
van den
denhuidigen
huidigentoestand.
toestand.Waar
Waarmeer
meerdan
daneens
eensvan
vanbelangrijken
belangrijken
als een volledig
uitvoer sprake was
was l1),
), moet
moet wel
welworden
wordenbedacht,
bedacht,dat
datdeze
dezejuist
juistinin
laterejaren
jarendoor
doorallerlei
allerlei
dede
latere
belemmeringen
beperkte mate zich handhaven
handhaven kan.
kan. Ik
Ik wees
wees reeds
reedsop
op
belemmeringen gestaakt
gestaakt isis of slechts in beperkte
de algemeene
algemeene ontwrichting
ontwrichting en
en op
opde
debijzondere
bijzondereomstandigheden,
omstandigheden,welke
welkehet
hetbeeld-van-heden
beeld-van-heden
niet maken
maken tot
totdedegetrouwe
getrouweweerspiegeling
weerspiegelingvan
vande
deware
wareen,
en,naar
naarmen
menhopen
hopenmoet,
moet,blijvende
blijvende
beteekenis
vluchtig overzicht
overzicht moge
moge mijn
mijn in
in
beteekenis onzer
onzer fabrieksnijverheid.
fabrieksnijverheid.Hoe
Hoe dit
dit zij,
zij, ook
ook dit zeer vluchtig
den aanhef
aanhef uitgesproken
uitgesproken oordeel
bevestigen dat,
dat, gelet
gelet op
op de
deweinig
weiniggunstige
gunstigefactoren,
factoren,onze
onze
oordeel bevestigen
industrie
zeer bevredigende
bevredigende mate
mate heeft
heeftweten
wetenteteontwikkelen,
ontwikkelen.Zij
Zijbereikte
bereiktedat
dat zonder
zonder
industrie zich in zeer
steun van
was
bescherming;zijzij
was op
0 p zichzelf
z ic hz elf
a a n ge we zen
putte
vanbuiten
buitenaf,
af,zonder
zonderbescherming;
aangewezen
en en
putte
juist
daaruit
haar kracht. : .~1
juist daaruit
haar kracht.
De toekomst
toekomst is
is ook
ook hier
hieronzeker
onzekeren
enwordt
wordtgrootendeels
grootendeelsbeheerscht
beheerschtdoor
doorstroomingen,
stroomingen,
die niet
niet wij
wij kunnen
kunnen leiden.
leiden. Voorzoover
Voorzoover wij
wij dat
dat 'wèl
wèl kunnen,
kunnen, mogen
mogen wij
wijdaaraan
daaraan indachtig
indachtig
die
-wil
blijven, dat meer
meer dan
dan ooit
ooitverlaging
verlagingvan
vanvoortbrengingskosten
voortbrengingskosten het
het wachtwoord
wachtwoord moet
moetzijn,
zijn,
blijven,
export, voorwaarde
voorwaarde voor onze
onze expansie,
expansie, slechts
slechts houdbaar
houdbaar (of
(of teteherwinnen)
herwinnen)is,is,voor
voor
omdat de export,
op de
de wereldmarkt
wereldmarkt zijn
zijnkoopwaar
koopwaar tot
tot„concurreerende"
"concurreerende"prijzen
prijzenkan
kanaanbieden.
aanbieden.Elke
Elkemaatmaatwie op
regel, waardoor
waardoor zoodanig aanbod bezwaarlijk
bezwaarlijk wordt,
doet
schade
aan
de
uitbreiding
van
onze
wordt,
aan de uitbreiding van onze
voortbrenging en
belemmert de werkgelegenheid.
werkgelegenheid. De
De goedkoope
goedkoope voortbrenging
voortbrenging was
de
voortbrenging
en belemmert
was in de
"normale" jaren
feIlen strijd
strijd der
der mededinging
mededingingvan
vanalle
allevolkeren
volkeren
„normale"
jarenonze
onzekracht;
kracht;zij
zijzal,
zal, in
in den
den fellen
onderling, ons
ons eenig wapen
wapen moeten zijn.
zijn.
I) Zie
Zie cok
eok de
de artikelen van Professor
ProfessorMr.
Mr.H.H.
METHoRsT en van Mr.
Mr.J.J.C.C.
EVERWIJN.
W.W.
METHORST
A.A.
EVERWIJN.
r)
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KONINKLIJKE CACAOFABRIEK
KONINKLIJKE
CACAOFABRIEK C. J.
HOUTEN &
& ZOON
ZOON -- WEESP.
WEESP.
J. VAN HOUTEN

Fabrieken en fabrieksterreinen
te Weesp.
Weesp.
Fabrieken
fabrieksterreinen der
der Koninklijke
KoninklijkeCacao-Fabriek
Cacao-FabriekC.
C.J.J.VAN
VANHOUTEN
HOUTEN «ZOON
& ZOON te

fabrieken beslaan eene groote
groote oppervlakte en geven werk
werk aan
aan een zeer
zeer groot
groot personeel.
personeel. De
Demeest
meest
Deze fabrieken
moderne
machines worden
worden in dit
dit bedrijf
bedrijf gebruikt,
gebruikt, terwijl
terwijl alles
alles zoodanig
zoodanig isis ingericht,
ingericht,dat
datde
debewerking
bewerkingvan
van
moderne machines
aan de hoogste
hoogste eischen,
eischen, ook
ook op
op hygiënisch
hygiënisch gebied
gebied voldoet.
voldoet.
het product aan
1828 werd
werd de Stichter
Stichter der
der firma,
firma, de Heer
Heer C.
C. J.
J. VAN
VAN HOUTEN,
HOUTEN, door
door Z.
Koning Willem
Willem I gegeIn 1828
Z. M. Koning
octroieerd
uitvinder van
van het
het zuivere
zuivere oplosbare
oplosbare cacaopoeder.
cacaopoeder. Door deze
deze uitvinding
uitvinding werd
werd een
eengeheel
geheelopopoctroieerd als
als uitvinder
losbaar en lichtverteerbaar
lichtverteerbaar product
smaak tot
tot het
het hoogste
hoogstewerden
werdenontwikkeld.
ontwikkeld.De
De
losbaar
product verkregen,
verkregen, welks
welks geur
geur en smaak
zoo gunstige
gunstige eigenschappen
eigenschappen van
van het
hetfabrikaat
fabrikaat deden
dedenhet
hetspoedig
spoedigeen
eenwereldvermaardheid
wereldvermaardheidverwerven,
verwerven,welke
welke
gunstig oordeel
oordeel over
over Nederland
Nederland op
ophet
hetgebied
gebiedder
derindustrie
industrieeer
eeraandeed,
aandeed,hetgeen
hetgeenzEZEker
ker in
inhet
hetbijzonder
bijzonder
het gunstig
werd erkand,
erk~nd, toen
1889 het
het Z.
Z. M.
M.Koning
KoningWillem
WillemIII
IIIbehaagde
behaagdeaan
aandeze
dezeonderneming
onderneminghet
hetpredicaat
predicaat
werd
toen in
in 1889
"Koninklijke"
verleenen.
„Koninklijke" te verleenen.
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KONINKLIJKE DELFTSCH—AARDEWERKFABRIEK
KONINKLIJKE
DELFTSCH-AARDEWERKFABRIEK "DE
fLES"
„DE PORCELEYNE
PORCELEYNE FLES"
v.H. JOOST THOOFT
LABOUCHERE, DELFT.
DELFT.
V.H.
THOOFT (Sc
& LABOUCHERE,

BEXF.
Ontwerp LEOX.
LEON. SE:XP.
SENF.

H)ekje
den Monsterhof der fabriek.
H
3ekje in
in den

De
fabriekwerd
werd
1655
opgericht
door WOUTER
EENHOORN
en QUIRIJN
ALDERSZ
VAN
KLEYNOVEN,
De fabriek
in in
1655
opgericht
door WOUTER
VAN VAN
EENHOORN
en QUIRIJN
ALDERSZ
VAN
KLEYNOVEN,
daarna in
inhet
hetbezit
bezitvan
vanden
den
bekenden
plateelbakker
JACOBUSPYNACKER
PYNACKER
herhaaldelijk
andere
PVNACKER en
kwam daarna
bekenden
plateelbakker
JACOBUS
en ging
ging herhaalde
li jk in andere
handen
over, totdat
AnOLF LECOMTE
handen over,
totdat in 1876
1876 JOOST THOOFT,
doorADOLF
ADOLF
LECOMTE als
adviseur.
THOOFT,weldra
weldra gesteund door
als artistiek
artistiek adviseur,
haar uit het verval,
verval, waarin
waarin deze
deze industrie
industrie geraakt
geraakt was,
was, wist
wist op
opteteheffen.
heffen.InIn1881
1881verkreeg
verkreeghijhijdedemedewerking
medewerking
haar
van"
LABOUCHERE,
inin1890
deze in
in
van' A.
LABOUCHERE. die.
die,
totdat deze
van"
A. LABOUCHERE,
die, toen
toen JOOST THOOFT
THOOFT
1890stierf,
stierf,eenig
eenig eigenaar
eigenaar der
der fabriek
fabriek bleef,
bleef, totdat
1904
een Naaml.
Naam!. Vennootschap
Vennootschap werd
werd omgezet.
omgezet.
1904 in
in een
tegenwoordig bestuur
bestuurder
dervennootschap
vennootschapbestaat
bestaatuituit
heeren;
A. LABOUCHERE, Gedel.
Gede!.
Comheeren:
Gedel. ComHet tegenwoordig
de de
heeren:
A. LABOUCHERE,
missaris; Dr.
Dr.F.F.G. G.
WALLER, G.
G.VETH
VETH en A. A.
DE LINT,
H.W.
W.MAUSER
MAUSER en
en E.
E.E.E.VAN
VAN
A. L. DE
LINT, Commissarissen;
Commissarissen; H.
missaris;
WALLER,
DER Hoop,
DER
HOOP, Directeuren.
Directeuren.
het bekende
bekendeDelftsch
Delftschaardewerk
aardewerkininzijn
zijnverschillende
verschillendeuitingen,
uitingen,
naar
ontwerpen
van
LECOMTE,
Naast het
Naast
naar
ontwerpen
van
A. A.
LECOMTE,
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LEON. SENF
heeft "de
Fles" in de
de laatste
laatste kwarteeuw
kwarteeuw de
de vervaardiging
vervaardiging ter
ter hand
hand genomen
genomen
LEON.
SENF e.a.,
e.a., heeft
„de Porceleyne Fles"
van architectonisch
architectonisch aardewerk
aardewerk en
producten in binnenbinnen- en
enbuitenland
buitenlanduitgebreide
uitgebreideenen
van
en wandtegels,
wandtegels, welke
welke producten
steeds toenemende
toenemende toepassing
toepassing vinden.
vinden.

Delftsch"1aardeaardeSchotel
Schotel in Delftschl
werk, vervaardigd
gelewerk,
vervaardigd ter
ter gelegenheid
Zilveren
genheidvan
van het
het Zilveren
Regeeringsjubileum van
Regeeringsjubileum
van H.
Koningin, in
de
de Koningin,
in de
M. de
Koninklijke Delftsch:Aar:
Delftsch=Aars
dewerkfabriek "De
„De Por:
dewerkfabriek
Por:
Fles".
celeyne Fles".

NEDERLANDSCHE GISTNEDERLANDSCHE
GIST- EN SPIRITUSFABRIEK, DELFT.
(Directeuren Dr. F.
F.G.G.WALLER,
WALLER, Ir. W.
W. H.
H.VAN
VAN LEEUWEN, P.
VAN DER
DER HAERT).
HAERT).
(Directeuren
P. VAN
De
NederlandscheGistGist-enenSpiritusfabriek
Spiritusfabriekwerd
werdinin187o
1870
opgericht
door
Heer
J. VAN
C. VAN
MARKEN,
De Nederlandsche
opgericht
door
denden
Heer
J. C.
MARKEN,
het eerste
eerste bedrijf,
bedrijf, dat
dat de
de vervaardiging
vervaardiging van
van een
een goede
goedebakkersgist
bakkersgist hier
hier tetelande
landeop
opwetenschappelijken
wetenschappelijken
en was het
grondslag vestigde en
en tot
totverdere
verdereontwikkeling
ontwikkelingbracht.
bracht.
grondslag
Koningsgist, het
hethoofdproduct
hoofdproductdezer
dezerfabriek,
fabriek, maakt
maakt zij
zijspiritus,
spiritus,ininverschillende
verschillende vormen
vormen
Behalve de Koningsgist,
Behalve
technische en
en pharmaceutische
pharmaceutische doeleinden,
doeleinden, gedeeltelijk
gedeeltelijk in
ineigen
eigendistilleerderijen
distilleerderijenverwerkt
verwerkt tot
tot
gebezigd voor technische
in flacons
flacons voor
voorgebruik
gebruikinindedeziekenhuizen
ziekenhuizen(Narcose(Narcosegedistilleerde
zwavelaether, die
deele in
gedistilleerde dranken
dranken en
en zwavelaether,
die ten deele
aether)
wordt afgeleverd.
afgeleverd.
aether) wordt
Brandspiritus
merk „Vlam"
"Vlam" in den
den handei
handel
Brandspiritus wordt
wordt door
door depö:s
depó _sder
derfabrieken
fabriekenininflesschen
flesschenonder
onder het
hei merk
gebracht. Het bij-product
bij-product spoeling
spoeling (overblijfsel
(overblijfsel van
van het
het graan)
graan) wordt
wordt voor
voorveevoeder
veevoedergebruikt.
gebruikt.
gebracht.
fabriek te
Nederlandsche GistGist-en
en Spiritusfabriek
Spiritusfabriek een
een Gist
Gist- en Spiritusfabriek
Spiritusfabriek
Behalve de fabriek
te Delft heeft de Nederlandsche
Brugge (België),
(België), een
eenExport-distilleerderij,
Export-distilleerderij, KistenKisten-en
enKurkenfabriek
Kurkenfabriek teteRotterdam,
Rotterdam,terwijl
terwijlzijzijbelang
belang
te Brugge
Nederland en
en België.
België.
heett
bij verschillende
verschillende aanverwante
aanverwante bedrijven
heeft bij
bedrijven in Nederland
Directie der
der Nederlandsche
NederIandsche GistGist- en
en Spiritusfat:
Spiritusfal: iek
jek heeft
heeft zich
zich ook
ook op
opsociaal
sociaal gebied
gebied een
eennaam
naam
De Directie
verworven. Reeds
Reeds in
in1882
1882werd
werddoor
doorden
denHeer
HeerJ. J.
VANMARKEN
MARKEN een
het personeel
personeelvastvastC.C.
VAN
een winstaandeel voor het
hetwelk de
deHeer
HeerVAN
VAN MARKEN,
MARKEN, ter
bestempelde
gesteld, hetwelk
teronderscheiding
onderscheidingvan
vanhet
het"dividend
„dividend voor
voor het kapitaal",
kapitaal", bestempelde
al spoedig
spoedig de
degrondslag
grondslaggelegd
gelegdvoor
vooreen
eenpenpennaam van
van „dividend
"dividend voor
voor den
den arbeid".
arbeid". Daarnaast
Daarnaast werd
werd al
met den naam
sioen voor ouden van
van dagen
dagen en
en vele andere
ongeval, terwijl
terwijl ook
ook de
de huishuisandere voorzieningen
voorzieningen ingeval
ingeval van ziekte en ongeval,
-
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der arbeiders
arbeiders een
l'en onderwerp
ollderwerpvan
vangroote
grootezorg
zorguitmaakte
uitmaakte(het
(hetAgnetapark,
Agnetapark,waar
waardeze
dezearbeiderswoningen
arbeiderswoningen
vesting der
verrezen, en waar
waar de Heer
Heer VAN
VAN MARKEN
MARKEN ook
ook zelf een woning
woning had,
had, is
is een
een der
der eerste
eerste voorbeelden
voorbeeldl'll van
van een
een fafaverrezen,
brieksdorp
ontspanningslokalen, kinderspeelplaatsen
kmderspeelplaatsen enz.).
enz.).
brieksdorp met ontspanningslokalen,
personeel der
der Nederlandsche
N ederlandsche GistGist- en
enSpiritusfabriek
Spiritusfabriek heeft
heeft thans,
thans, behalve
behalve bovenbedoeld
bovenbedoeld winstwinstHet personeel
aandeel, finantieel
onderneming, doordat
doordat circa
circa i1/10
vanhet
hetmaatschappelijk
maatschappelijk kapitaal
kapitaal in den
den vorm
vorm
aandeel,
finantieel belang in de onderneming,
/io van

N
~der1andsche GistGist- en
en Spiritusfabriek
te Delft.
Nederlandsche
Spiritusfabriek te

c~rtificaten eigendom
eigzndomvan
vanhet
hetvaste
vastepersoneel
pzrsoneelis,is,zoodat
zood atinin
totaal
circa
winst aan
aan het personeel
personeel
van certificaten
totaal
circa
3o30
°/"oio0 van de winst
ten goede
goede komt.
komt.
ten
in den
denvorm
vormvan
van„de
"deKern",
Kern",
Verder
nauwe band
tusschen het personeel
personeel en de
de directie
directie in
Verder bestaat
bestaat een
een nauwe
band tusschen
vertegenwoordiging uit arbeiders,
arbeiders, beambten,
beambten, en afdeelings-chefs,
afdeelings-chefs, reeds
reeds door
door den
denHeer
Heer VAN
VAN MARKEN
MARKEN tot
een vertegenwoordiging
stand
gebracht, terwijl
terwijl "de
Fabrieksbode", uitgegeven door
door de
de afd.
afd. „Belangen
"Belangen van
van het
hetPersoneel",
Personeel", in
insamensamenstand gebracht,
„de Fabrieksbode",uitgegeven
de Fransch-Hollandsche
Fransch-Hol1andsche Oliefabrieken,
Oliefabrieken, LijmGelatinefabriek „Delft"
"Delft" en
en Van
VanMarken's
Marken's
werking m~t
werking
met de
Lijm- en Gelatinefabriek
Drukkerij
belangen van
van de
de personeelen
personeelen dezer
dezer bedrijven.
bedrijven.
Drukkerij Vennootschap,
Vennootschap, een
een orgaan
orgaan vormt,
vormt, gewijd
gewijd aan
aan de
de belangen
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NEDERLANDSCHE NAAMLOOZE
NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP FRANSCHN.V. NEDERLANDSCHE
NOUVEAUX ETABLISSEMENTS
ETABLISSEMENTS
HOLLANDSCHE OLIEFABRIEKEN NOUVEAUX
CALVÉ-DELFT
CALVE-DELFT TE DELFT.

Luchtfoto van
van de
de fabrieken en
en de
de fabrieksterreinen
fabtieksterreinen der
der N.V.
N.V. Nederlandsche Naamlooze Vennoorschap
Vennoorschap
CALVÉ Delft
Delft te Delft.
Fransch-Hollandsche Oliefabrieken Nouveaux Etablissements
Etablissements CALVE
Fransch-Hollandsche

In 1883
1883 werd de eerste
eerste steen
steen gelegd
gelegd voor
voor de
de Nederlandsche Oliefabriek
Oliefabriek teteDelft,
Delft, toen behoorende
behoorende aan
aan
Naamlooze Vennootschap
Vennootschap van denzelfden
denzelfden naam,
naam, met
met een
eenkapitaal
kapitaal van
van f 1.5oo.000.—.
1.'500.000.-,
de Naamlooze
Als
Directeuren traden
Heer Dr.
Dr. J.
R.TUTEIN
TUTEINNOLTHENIUS
NOLTHENlUS en de
deHeer
Heer
GAST ONTHUBÉ,
THUBÉ,
J. R.
GASTON
Als Directeuren
traden op
op de
de Heer
welke
laatste een groot
groot aandeel
aandeel in
in het
hettot-stand-komen
tot-stand-komen der
der Vennootschap
Vennootschap had.
had.
welke laatste
In Augustus
August1ls 1884 brandde de nieuw
nieuw-opgerichte
Delftsche Fabriek
Fabriek af,
af, doch
doch werd
werd met
metspoed
spoed herbouwd,
opgerichte Delftsche
in April
April 1885
1885 weder
weder ininwerking
werkingkon
konworden
wordengesteld.
gesteld.
zoodat
nieuwe fabriek
fabriek in
zoodat de nieuwe
trad de
deHeer
HeerJ. C.
J. VAN
C. VAN
MARKEN als
als President-Directeur
President-Directeur der
op, terwijl
terwijl de
de Heer
Heer H.
Toen trad
MARKEN
der N.V. op,
TUTEIN NOLTHENIUS
NOLTHENIUS voor
voor de technische
technische leiding
leiding aan
aan de
defabriek
fabriek werd
werdverbonden.
verbonden.
begon met
met de
de verwerking
verwerking van
van Arachides
Arachides (grondnoten)
(grondnoten) en
en Sesamzaad,
Sesamzaad, waarvan
waarvan de
de olie
olie moest
moest dienen
dienen
Men begon
voor de
de zich
ûchtoentertijd
toentertijdjuist
juistontwikkelende
ontwikkelendekunstboterindustrie.
kunstboterindustrie.
voor
18g8 begon
begon een
een nieuwe
nieuwe periode
periodevoor
voorde
defabriek,
fabriek, toen
toenzij
zijzich
zichvereenigde
vereenigdemet
metdedeOliefabriek
Oliefabriekder
der
In 1898
Heeren E.
E. en
enG.G.CALVÉ
CALVÉ te
te Bordeaux.
Bordeaux.
nieuwe naamlooze
naamlooze vennootschap
vennootschap kreeg
kreeg den naam
naam van
van N.V.
N.V. Nederlandsche Naamlooze
Nllomlooze VennootVennootDe nieuwe
-
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schap Fransch-Hollandsche
Calvé-Delft
Fransch-Hollands.::he Oliefabrieken
OliefabriekenNouveaux
NouveauxEtablissements
Etablissements
Calvé-Delft en
en in dat
dat zelfde
zelfde jaar
jaar werd
werd
„Larrbardemont", niet
haar nieuwe fabriek
fabriek "Lallbardemont",
niet ver
ver van
van Bordeaux,
Bordeaux, in
in exploitatie
exploitatie genomen.
genomen.
haar
ûch van
van de
devoor
voorde
deoliefabrieken
oliefabriekenmeest
meestgezochte
gezochteRufisque-grondnoten
Rufisque-grondnotenteteverzekeren
verzekerenkwam
kwam
Teneinde zich
een nauwe
nauwe relatie
relatie tot
tot stand
stand met
meteen
eender
dervoornaamste
voornaamsteWest-Afrikaansche
West-Afrikaansche huizen
huizen in
inden
den Senegal (FranschWest-Afrika).
ûch steeds
steedsuit
uiten
enwerd
werd hier
hier te
te lande
lande zeer
zeer bekend
bekend door
door haar
haar Delftsche
Delftsche
De Delftsche
Delftschefabriek
fabriek vooral
vooral breidde
breidde zich
De
slaolie
en haar
haarveekoek,
veekoek,terwijl
terwijldedeomzet
omzet
vanhare
hareoliën
oliënten
tenbehoeve
behoevevan
vandedekunstboterindustrie
kunstboterindustrie geregeld
geregeld
slaolie en
van
het bijzonder
bijzonder toen naast
naast deze producten,
verwerking van
werd
in omvang toenam, in het
producten, de verwerking
van coprah
coprah tot
tot cocosvet werd
ter hand
hand genomen,
genomen, hetwelk
hetwelk eveneens
eveneens in
inde
dekunstboterindustrie
kunstboterindustrie gebruikt
gebruikt wordt,
wordt, doch
doch dat
dat ook
ook als
als Delftsch
Delftsch
huishoudelijk gebruik eene
eene algemeene
algemeene bekendheid
bekendheid verworven
verworven heeft.
heeft.
plantenvet "Delfia"
„Delfia" voor huishoudelijk
Verder is sedert een
een tiental
tiental jaren
jaren de
de Delftsche
Delftschefabriek
fabriek ingericht
ingericht tot
tothet
hetraffineeren
raffineeren van
vanverschillende
verschillende
Verder
en vetten,
vetten,eveneens
eveneenshoofdzakelijk
hoofdzakelijk bestemd
bestemd voor
voorde
debereiding
bereidingvan
vankunstboter.
kunstboter.
oliën en
Onlangs kwam
"harden" van
en vetten,
vetten, gereed
gereed
Onlangs
kwam bovendien
bovendien de
de fabriek,
fabriek, gebouwd
gebouwdvoor
voor het
het z.g.
z.g. „harden"
van oliën en
daarmede werden
werden dadelijk
dadelijk uitstekende
uitstekende resultaten
resultaten bereikt.
bereikt.
en daarmede
Ook in het
het buitenland
buitenland hebben
hebbende
deOliefabrieken
Oliefabrieken Calvé-Delft
den loop
loop der
der jaren
jaren eene
eene vermaardheid
Calvi -Delft in den
Ook
verkregen. Hare producten vinden niet alleen grooten aftrek in de verschillende landen van Europa, dochverkgn.HapoductevinalgrotefkindvschleanEurop,dch
daarbuiten worden zij zeer
zeer gewaardeerd,
gewaardeerd, getuige
getuige de
de belangrijke
belangrijke export
export naar
naar alle
alle deelen
deelenvan
vandedewereld.
wereld.
ook daarbuiten
bij de
de Nederlandsche
Nederlandsche GistGist- en
en Spiritusfabriek
Spiritusfabriek gedaan
gedaan had,
de heer
heer J. C. VAN
VAN
Evenals hij
Evenals
hij dit bij
had, heeft
heeft de
MARKEN, tijdens zijn directeurschap, de
de belangen
belangen van
van het
hetpersoneel
personeelder
derOliefabriek
Oliefabriekop
opgelijke
gelijkewijze
wijzetrachten
trachtenMARKEN,
bevo[~ren, o.a.
o.a.door
doorhet
hetinstellen
instellenvan
vaneen
eenweduwenweduwen-en
enweezenfonds
weezenfonds en van
van een
een pensioenfonds,
pensioenfonds, door
door
te bevorderen,
het personeel in de overwinst te
te doen
doen deelen,
deelen, door
door het
hetstichten
stichtenvan
vaneene
eenevertegenwoordiging
vertegenwoordiginguit
uithet
hetarbeidend
arbeidend
personeel,
bevorderen op velerlei
velerlei wijze
wijze van
van de
deontwikkeling
ontwikkeling en
enontspanning
ontspanningvan
vanhet
hetpersoneel.
personeel.
personeel, het bevorderen
enkele maal
maal werden afgewisseld
afgewisseld door
door
Thans, na 38
38 jaren
jaren van
van inspanning,
inspanning, waarin
waarin perioden
perioden van
van bloei een enkele
tijdperken van
staat de
de onderneming,
onderneming, die
die in
inden
denloop
loopder
derjaren
jaren
tijdperken
van moeilijker
moeilijker verhoudingen
verhoudingen in
in de olie-industrie, staat
het buitenland
buitenland verwierf,
verwierf, krachtig
krachtig in
inde
den
knng van
van de
de groote
groote Nederlandsche
Nederlandsche ininverschillende belangen
belangen in het
n kring
verschillende
dustrieën. Het
Het volgestorte
volgestortekapitaal
kapitaal der
der onderneming
ondernemingisislangzamerhand
langzamerhandaangegroeid
aangegroeidtot
tot f 13.186.480.—.
13.186.480.-. De
in handen
handen van de
dl! Heeren
Hel!ren A.
A. C.
C WALLER,
WALLER, H.
THuBÉ, P.
P.L.L.DUBOURCQ
DUBOURCQ en G.
G. TTHUBÉ
Heeren
H. THUB&
leiding is in
mBA JR. De Heeren
G. en
en H. THuBÉ
zijn beiden zoons van den Heer
Heer G.
G. THUBÉ
beide oprichters
oprichters der
der fabriek.
fabriek.
THUBÉ SR., een der beide
THUBÉ zijn
de onderneming
onderneming in
in de
de bijna
bijna 4o
40jaren
jaren van
van haar
haar bestaan
bestaan isis kunnen
kunnen groeien
gro~ien tot
tothare
haretegenwoordige
tegenwoordige
Dat de
grootte.
danken wij
wij onder meer aan het in
in die
die jaren
jaren als
als regel
regel gevoerd
gevoerd doelbewust
doelbewust krachtig
krachtig bestuur
bestuur van
van onze
onze
grootte, danken
Regeering,
door de
de hooge
hoogeopvattingen
opvattingenvan
vanons
onsOranjehuis.
Oranjehuis.
Regeering, geleid door
Mogen die hooge
hooge opvattingen
opvattingen tot in lengte
lengte van
van dagen
dagen ons
ons land
land tot
totsteun
steunblijven!
blijven!

BEENDERENPRODUCTEN
WED. P.
P. SMITS
S MITS&«ZOON,
ZOON,CHEMISCHE
CHEMISCHEFABRIEK
FABRIEK VAN BEENDERENPRODUCTEN
BEENZWART- EN NEVENPRODUCTEN)
NEVENPRODUCTEN) GEVESTIGD
TE UTRECHT.
(LIJM-, BEENZWARTGEVESTIGD TE
Naar aanleiding
aanleiding van
den Franschen
Franschen scheikundige
scheikundige LÍGUER
LiGUER gedane
gedane ontdekking
ontdekking van
van
1811 door
door den
Naar
van de
de in 18II
ontkleurend vermogen van beenzwart,
beenzwart, werden
werden door
door andere
andere scheikundigen,
scheikundigen, met
met name
name PAJOT DE
DE CHARMES
CHARMES
het ontkleurend
en DUMONT
DuMONT uitgebreide
uitgebreide proeven
ontdekking in
techniek ten
ten nutte
nutte tete maken.
maken. Terwijl
Terwijl
proeven genomen
genomen om
om deze
deze ontdekking
in de techniek
in 1822
PAJOT DE
DE CHARMES
CHARMES tot het ontkleuren
ontkleuren van
van suikersappen
suikersappen werd
werd aanbevolen,
aanbevolen,werd
werd
beenzwart reeds in
1822 door PAJOT
aan
meerdere aandacht
aandacht geschonken,
geschonken,nadat
nadat DUMONT aangetoond had, dat beenzwart in poedern zijn arbeid eerst meerdere
aa
ingekorrelden
gekorrelden toetoehet gebruik
gebruik bezwaren
bezwaren opleverde,
opleverde, een
een geringer
geringer effect
effect heeft
heeft dan
dan beenzwart
beenzwart in
vorm, waarvan het
stand, voorts een technisch bruikbaren
bruikbaren filter
construeerde en een
een revivicatie-proces
revivicatie-proces voor
voorbeenzwart
beenzwartuitvond,
uitvond,
filter construeerde
waardoor gebruikt
uitgewerkt beenzwart,
doelgeschikt
geschiktgemaakt
gemaakt
waardoor
gebruikt en
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kon worden. Eerst tengevolge van deze ontdekkingen vond beenzwart als ontkleuringsmiddel in de suikerindustrie uitgebreide toepassing. Een der eersten, zoo niet de eerste fabriek, die zich ten doel stelde beenzwart
op groote schaal te vervaardigen, was bovengenoemde, opgel'icht in 1827. Gestadig , ontwikkelde
zich deze, aan de ontwikkeling der suikerindustrie nauw verbonden nieuwe industrie, terwijl hare bestaansmogelijkheid, door het winnen van de bijproducten beendervet, voor zeep- en kJarsenfabrieken, alsmede van
zwavelzure ammoniak voor bemestingsdoeleinden, aanmerkelijk verbeterd werd. Omtreeks 1885 evenwel
ontstond, tengevolge van een crisis in de suikerindustrie, eveneens een ctisis in de beenzwart
OiEHISCHE FABRIEK VAN BEENDFRENPROOUCTEN
..
JJ
, industrie. De beetwortelsuikerfabrieken, door de
omstandigheden gedwongen hunne productiekosten
zoo veel mogelijk te beperken, slaagden er in het
fabricatie-proces ioodanig te verbeteren en te
vereenvoudigen, dat suiker van voldoende kwaliteit,
zonder aanwending van beenzwart, kon worden
vervaardigd. Om het voortbestaan van de tot dusverre bloeiende onderneming te verzekeren, werd
in 1888 overgegaan tot de oprichting eencr lijmfabriek, waartoe dezelfde grondstoffen als voor
de beenzwartfabricatie benoodigd zijn. Na het
doorworstelen van talrijke moeilijkheden kon zich
lU 1.PATf~T · BEEN1W\RT lllAVflll Rf '\.1 IONlAK
ook deze tak der onderneming, dank zij het fabriNO~lML BfENOERNEEl , BEENDERVET
ceeren van uitstekende kwaliteit, waarvoor in het
binnen- en buitenland gereede afzet gevonden
werd, in weinige jaren tot een belangrijk bedrijf ontwikkelen. Eenige jaren nadat beetwortelsuikerfabrieken
ophielden verbruikers van beenzwart te zijn, nam de vraag naar dit artikel van de zijde der suikerraffinaderijen weer belangrijk toe. Afdoende was het namelijk gebleken, dat welke voordeelen andere ontkleuringsmiddelen ook boden, geen van allen de eigenschap van beenzwart bezat, om, behalve kleurstoffen, ook zouten
en kalkoplossingen uit de suikersappen te absorbeeren. De onderneming werkt thans met circa 200 arbeiders
en vindt in de meeste industrieele landen voor hare fabrikaten, waarvan ca. het 7/8 deel geë:,porteerd wordt,
geregeld afzet.
~r

KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MEUBELFABRIEK
H. P. MUTTERS «ZOON,
TE 's GRAVENHAGE.
In 1795 begon "H. P. MUTTERS", overgrootvader van den tegenwoordigen Firmant, in de Molenstraat te 's-Gravenhage, als meester-meubelmaker, bijgestaan door eenige gezellen, met het vervaardigen
van de ouderwetsche cabinetten, op een wijze, een meester meubelmaker waardig. Alle opvolgende H. Po's
volgden zijn voorbeeld na, zoowel in werkmanschap, materiaal en vorm, het allerbeste te leveren, wat in dezen
zoo interessanten tak van kunstnijverheid mogelijk was.
In 1830 kwam zijn zoon H. P. MUTTERS, reeds jong tot vakman opgeleid, als medearbeider in de
zaken van zijn vader, na eerst op reeds 20-jarigen leeftijd zijn vakkenni5" iu het buitenland vermeerderd te
hebben, hetgeen in die dagen als een zeldzaamheid werd gekenmerkt.
In 1830 werd deze zoon medevennoot en breidden de zaken zich, door zijn werkkracht en energie,.
zeer merkbaar uit.
Gesteund door de groote werken, die hij mocht uitvoeren voor Wijlen Z. M. Koning Willem 111, stichtte
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SCHIPPERS, Scheepsbouwkundig
Ingenieur..
Ingenieur
IR. A.
A. M. SCHIPPERS,
Scheepsbouwkundig Ingenieur.
necesse est."
est."
"Navigare
„Navigare necesse

H
EJ

et
nuook
ookjuist
juist
ongeveer2525jaar
jaargeleden,
geleden,dat
datikikme
meals
alsstudent
studentininscheepsbouw
scheepsbouw
et is nu
ongeveer
aan de
aan
de toenmalige
toenmalige Polytechnische
PolytechnischeSchool
SchoolteteDelft
Delftliet
lietinschrijven
inschrijvenen
enkennis
kennismaakte
maakte
met Professor
met
Professor Cop,
eenigen Hoogleeraar
Hoogleeraar inin dat
vak, die
die zonder
zonder hulp
hulp van
van
CoP, den
den eenigen
dat vak,
assistenten,
de noodige
noodige kennis,
kennis, belezenheid,
belezenheid, opgewektheid,
opgewektheid, lust,
lust,
assistenten, maar
maar uitgerust
uitgerust met
met de
met
verward archief
archief van
van verouderde
en een
eenniet
nietgecatalogiseerde
gecatalogiseerde
verouderde scheepsteekeningen
scheepsteekeningen en
met een verward
bibliotheek,
ruim twee
twee meter
meter
bibliotheek, op
op een
een ruim
..... :;
'.
hoogen zolder
in
een
ineen
zolder aan het Oude Delft,
Delft, in
een
ongesomber
collegezaaltje, voor
somber collegezaaltje,
voor een ongeverfden lessenaar, de wetenschappelijke
wetenschappelijke
opleiding
yan
de
Nederlandsche
van
opleiding van de Nederlandsche
Scheepsbouwkundige
verScheepsbouwkundige Ingenieurs
Ingenieurs verzorgde. Het was dan
verwondan ook
ook niet te verwonmijn twaalf
twaalf mede-studenten
deren,
mede-studenten
deren, dat mijn
van dezen tak van
technische
van technische wetenschap
wetenschap
hetbijltje
bij neerlegden
er spoedig
spoedig het
bijltjebij
neerlegden en
en
ik
tenslotte eenige
eenige jaren
jarengeheel
geheelalleen
alleen
ik tenslotte
De Oceaansleepboot
Oceaansleepboot Witte Zee,
Zee, gebouwd in 1914
1914
college liep. Dank
Dank zij
zij de
de toen
toen gevoerde,
gevoerde,
door
door J. &
&:. K. SMIT'S
SMIT'S Scheepswerven te Kinderdijk,
Kinderdijk, toe- gepaste
er
actie
door
de
studenten
is er
gepaste actie door de studenten is
behoorende aan L. SMIT &
&:. Co's
Co's Sleepdienst
Sleepdienst te
te Rot- eindelijk,
eindelijk, onder
onderhet
hetministerie
ministerieKUYPER,
KUYPER,
terdam,
sleepende
sl~epende van Schiedam
Schiedam naar Liverpool,
terdam, in 1921 sleepende
door de
de benoeming
benoeming van
vaneen
eentweeden
tweeden
door
de drijvende, zelfstoomende,
zelfstoomende,
~elfstoomende, draaiende en derrickende
derrickende
door het
het
hoogleeraar , van assistenten en door
hoogleeraar,
200 Tons kraan,
kraan, gebouwd
gebouwd door
door de
de Werf Gusto firma
firma
stichten
van
goed
ingemodern
stichten
van
een
modern
en
goed
ingeA.
F. SMULDERS te Schiedam, voor
voor rekening
rekening van The
A. F.
richt gebouw,
gebouw, veel
veel verbetering
verbetering gekomen.
gekomen.
Mersey
Mersey Docks
De~e
Docks and
and Harbour
Harbour Board
Board te Liverpool.
Liverpool. Deze
zelfheb
hebdaarvan
daarvan niet
nietmeer
meerkunnen
kunnen
reuzenkraan
reu~enkraan
hijscht 52
reuzen
kraan hijscht
52 Meter
Meter boven de waterlijn,
waterlijn, terwijl
terwijl Ik zelf
is
de
lust
de
profiteeren.
Sedert
voor
profiteeren.
Sedert
is
de
lust
voor
de
het hoogste punt 70 Meter boven de waterlijn uitsteekt.
uitsteekt.
studie
van
Scheepsbouwkundig
Ingestudie
van
Scheepsbouwkundig
IngeZij
werd
over zee
~ee vervoerd,
vervoerd, omdat
omdat
Zij werd ongedemonteerd
ongedemonteerd over
zee
men in
Delft belangrijk
belangrijk toegenomen
toegenomen en
en
in Liverpool
Liverpool geen
geen werktuigen
werktuigen bezat
bezat
om de kraan nieur te Delft
be~t om
te monteeren.
in de
delaatste
laatstetwintig
twintigjaren
jarenafgestuafgestude in
hebben allen
goede positie
alleneen
eengoede
positie
deerden hebben
demaatschappij
maatschappij kunnen
kunnen innemen.
innemen.
in de
Middelbaar Technisch
en twintig
twintig jaar
jaar gegeMiddelbaar
Technisch Onderwijs
Onderwijs in
in Scheepsbouw
Scheepsbouw werd
werd een
een vijf en
keurige
enRotterdam
Rotterdamdaarin
daarinop
opeen
eenkeurige
niet gegeven,
gegeven,terwijl
terwijl thans
thansteteDordrecht,
Dordrecht,Haarlem
Haarlemen
leden niet
wijze is voorzien.
voorzien.
Ook het
hetlager
lagervak-onderwijs,
vak-onderwijs, dat
dat allerdroevigst
allerdroevigst was,
was, isis veel
veelverbeterd
verbeterden
en
voorûen. Ook
wijze
kan
kan thans
thans als
als alleszins
alleszins
voldoende worden
wordenbeschouwd.
beschouwd.
allesûns voldoende
gelijktijdig met
met deze
deze belangrijke
belangrijke verbeteringen
verbeteringen in
inhet
hetscheepsbouw-onderwijs,
scheepsbouw-onderwijs,
Bijna gelijktijdig
Industrieplaatsgevonden.
plaatsgevonden. Toen
Toenikikpas
deNederlandsche
NederlandscheScheepsbouw
ScheepsbouwIndustrie
pas
de evolutie
evolutie in
inde
heeft de
"

902

,~.

~;"',

was afgestudeerd
afgestudeerd en
en aan
aan een
een ouder collega, die veel
was
veel op
op de
deverschillende
verschillende werven
werven kwam
kwam vroeg,
vroeg,
wist,kreeg
"tenzij
of hij
hij niet
niet ergens
ergens een
een betrekking
betrekking voor
voor mij
mij wist,
kreegikikhet
hetzonderlinge
zonderlingeantwoord:
antwoord:„tenzij
"tenûj

-'-

'

D~zelfde kraan
kraan te
te Liverpool,
Liverpool, transporteerende
transporteerende een
een brug,
brug,
Dezelfde
Ton.
wegende
wegende 150
15o Ton.

je trouwt
trouwt met
met één
één der
derdochters
dochters der
derbekende
bekendeNederlandsche
Nederlandschescheepsbouwmeesters,
scheepsbouwmeesters, zie
zie ikikjeje
je
toekomst
zorgelijk in."
Overwegende, dat
dat ik
ik geëngageerd
geëngageerd was
was met
met een
eenniet-scheepsbouwers
niet-scheepsbouwers
toekomst zorgelijk
in." Overwegende,

Stoomschip Merope,
Merope, toebehoorende
toebehoorende aan
aan de
de
Ned.Stoomboot
StoombootMij.
Mij.teteAmsterdam,
Amsterdam, gebouwd
gebouwd
Kon. Ned.
191-8 door
doordedeN.V.
N.V.
v. GIESSEN
D. GIESSEN& &:
ZONEN'S
in 191.8
C. C.
V. D.
ZONEN'S
Krimpen a/d
waarmede
Sch~ep3w~rven te
aidIJsel,
Ijsel,waarmede
Scheepswerven
te Krimpen
H.M. de Koningin
Koningin van
van 33tot
Augustus1921
tot2424Augustus
1921 een
een
rûs n1lr
nur Noorwegen
NJorwegen maakte.
mnkte.
reis

BatavierV,
V,
vrachtstoomschip Batavier
Het passagiers- en vrachtstoomschip
gebouwd in
in192o
1920door
doorde
deN.V.
N.V.WILTON'S
WILTON'S Machinegebouwd
Machine&: Scheepswerf
toebehoorende
fabriek &
Scheepswerf te Rotterdam, toebehoorende
WM. H.
H.MILLER
MÜLLER &
&: Co's Batavierlijn
Batavierlijn te Rotaan WM.
terdam, waarmede
Mei
terdam,
waarmedeH.M.
H.M. de
de Koningin
Koningin van
van 26 Mei
Juli 1922
1922een
eenreis
reisnaar
naar Noorwegen
Noorwegen maakte.
maakte.
tot I1 Juli

dochter, deed dit
dit antwoord
antwoord het
het vak
vak mijner
mijner keuze
keuze in
in een
eengeheel
geheelander
anderlicht
lichtverschijnen
verschijnendan
dan
dochter,
wetenschappelijke opleiding tot
tot dusverre
dusverre had
hadgedaan.
gedaan.Niettemin
Nietteminhad
hadikikspoedig
spoedigeen
eenbebemijn wetenschappelijke
trekking gevonden
der niet
niet familie-werven,
familie-werven, te
te weten,
weten, aan
aan de
detoen
toenjuist
juistopgerichte
opgerichte
trekking
gevonden aan
aan een
een der
9 03

Rotterdamsche
RotterdamscheDroogdok
DroogdokMij.
Mij. Thans
Thans isis dan
dan ook
ook de
de Nederlandsche
Nederlandsche scheepsbouw geen familievennootscha
ppen omgezet.
industrie
oude familie-zaken
familie-zakenzijn
zijnalien
allenin
innaamlooze
naamlooz~ vennootschappen
vennootschappen
omgezet.
industrie meer;
meer; zelfs
zelfs die oude
de werkwijze werd gemoderniseerd.
In
De
werven werden
werden grooter, nieuwe werden gesticht,
gesticht, de
De oude werven
gemoderniseerd. In
alle
kwart eeuw heb
alleprovincies
provinciesvan
vanons
ons land
land treffen
treffenwe
we de
de scheepsbouw-industrie
scheepsbouw-industrie aan.
aan. In
In die kwart
ik
NederlandscheScheepsbouw
ScheepsbouwMij,
Mij,de
deAmsterdamsche
Amsterdamsche Droogdok
Droogdok Mij,
Mij,de
de Rotterdamsche
Rotterdamsche
ik de Nederlandsche
Droogdok Mij,
Mij, WJLTON'S
WILTON'S Werf,
de
Scheepsbouw
Mij
"Nieuwe
Waterweg"
en
anderen
Droogdok
WILTON'S
vele anderen
Werf, de Scheepsbouw Mij „Nieuwe Waterweg" en vele
groot,
ja
zelfs
te
naam
groot, ja zelfs te groot
grootzien
zien worden.
worden. Tot
Tot ver
ver in het buitenland verbreidde
verbreidde zich
zich de
de goede naam
baggervaartu;gen en
reuzenvan
alle werelddeelen
werelddeelen kent
kent men
men onze
onzebaggervaartuigen
baggervaartuigen
en reuzenl'euzenvan onze
onze scheepsbouwers.
scheepsbouwers. In alle
gebouwde wereldbekranen(zie
(zie blz.
blz. 862,902
862, 902 en 903).
903) . Zij
Zij worden
worden overgesleept door
door onze zelf gebouwde
wereldbekranen
roemde oceaan-sleepbooten.
roemde
oceaan-sleepbooten.
behield, met de
de invoering
van de
Schepenwet, het
Hoop
In
invoering van
de Schepenwet,
het tendentieuze
tendentieuze „Op
"Op Hoop
In 1909
1909 behield,
HEYERMANS alleen
werd de
de
van
Zegen" van
vanHEYERMANS
van Zegen"
alleennog
nogmaar
maarlitteraire
litterairewaarde.
waarde.Bij
Bijdie
die zelfde
zelfde wet werd

Zeewaardige dubbelschroef
Zeewaardige
dubbelschroef emmeremmerbaggermolen
met
persinrichting,
baggermolen
persinrichting, tevens
tevens zandzandzuiger, genaamd
C.16,
0. P. C.
I6, gebouwd in
zuiger,
genaamd M. O.
1914 door de
N.V.Werf
1914
de N.V.
WerfCONRAD
CONRAD te Haarlem,
Haarlem,
toebehoorende aan
toebehoorende
de Argentijnsche
aan de
Argentijnsche Republiek
Republiek
werkende in de
en werkende
de haven
haven van
van Buenos
Buenos Aires.
Aires.
Capaciteit
65o M8
. per uur, pers
persafstand
700
M.;
M·.peruur,
pers~fstand
700M.;
Capaciteit 650
M8.peruur,
afstand 7ooM.;
5M.hoo6.
=
1.
5M.hoo
I.
P.
K.5M.hogacinevrm=15oI.PK
•
Machinevermogen
=
1500
b

Het
mail- en
en passagiersstoomschip
passagiersstoomschip Koningin
Koningin der
Het mailNederlanden, gebouwd in
in 1911
1911 door
door de
de Nederlandsche
Nederlandsche
Nederlanden,
Sche~psbouw Mij.
Mij. te
te Amsterdam
Amsterdam en
en toebehoorende
toebehoorende
Sche.psbouw
de Mij. Nederland
Nederland te Amsterdam.
Amsterdam.
aan de

overlading der
zeeschepen voorkomen
Nederland een geheel
geheel nieuw
nieuw standpunt
standpunt bebeoverlading
der zeeschepen
voorkomen en
en nam
nam Nederland
als deklast
standpunt,geheel
treffende het vervoer
vervoer van
van hout als
deklast op
op zeeschepen
zeeschepen in.
in. Dit
Ditwas
waseen
eenstandpunt,
geheel
treffende
Interafwijkend van
Rijk.
Eindelijk
- in
afwijkend
van dat
dat van
van het
het toonaangevende
toonaangevendeBritsche
Britsche
Rijk.
Eindelijk
in1922
1922- opopdedeInternationale Conferentie
Conferentie teteChristiania
Christianiagehouden,
gehouden,mocht
mochtNederland
Nederlandhet
hetsucces
succesbeleven,
beleven,dat
dathaar
haar
nationale
te zijn
toen dan
1909 zelfstandig
zelfstandig ingenomen
ingenomen standpunt
standpunt werd
werd erkend
erkend als juist
juist te
zijn en
en toen
dan ook
ook
reeds in
in 1909
reeds
werd
werd aangenomen
aangenomen als
eenbasis
internationaleregeling.
regeling.
als een
basisvoor
voorinternationale
est"bleek
ookweer,
weer,toen
toenHare
HareMajesteit
Majesteitpersoonlijk
persoonlijkvan
vanhet
het
Het „navigare
"navigare necesse
necesse est"
bleekook
Het
wilde genieten.
tottweemaal
sprookjes schoon
der Noorsche
Noorsche Fjorden
Fjorden wilde
genieten. Het
Het zich
zichtot
tweemaaltoe
toetoevertoeversprookjes
schoon der
903) afgebeelde
afgebeelde Nederlandsche
Nederlandschestoomschepen,
stoomschepen,
trouwen op
opbetrekkelijk
betrekkelijk kleine hiervóór (zie blz. 903)
trouwen
was
wel
de
schoonste
kroon
op
ons
werk.
was wel de schoonste kroon op ons werk.
werd het
noemen.
Aan enkele
enkele reederijen
reederijen werd
het vergund
vergund een
eenschip
schipnaar
naarHare
HareMajesteit
Majesteittetenoemen.
Aan
Van
gereproduceerd.
Van een
een vijftal
vijftalzijn
zijninindit
ditartikel
artikeldedefoto's
foto's
gereproduceerd.
Het
Koninginder
derNederlanden,
Nederlanden, gebouwd
gebouwd inin1911
191 I door
door
Het mailmail-en
enpassagiersstoomschip
passagiersstoomschip Koningin
de
Nederlan
ds
de Nederlandsche
ScheepsbouwMij
MijteteAmsterdam,
Amsterdam,onderhoudt
onderhoudtnog
nogsteeds
steedsvoor
voordedeStoomStoomche Scheepsbouw
vaart
vaart Mij
Mij Nederland
Nederland den
den dienst
dienstvan
vanAmsterdam
Amsterdam op
opInsulinde.
Insulinde.
904
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1 896 door
BONN & MEES
De Koningin Wilhelmina,
Wilhelmina, in
in 1896
door BONN
MEES te
Rotterdam gebouwd,
gebouwd, was
was
te Rotterdam
het eerste
het
vanuitVlaardingen
Vlaardingenvoor
voorrekening
beugvisscherijvanuit
rekening
eerste stoomschip,
stoomschip, dat
dat de
deharingharing-enenbeugvisscherij
van
Doggermaatschappij uitoefende.
den oorlog
oorlog werd
werd het
hetverkocht
verkochtaan
aan PHILlP'S
van de Doggermaatschappij
uitoefende. Tijdens den
PHILIP'S
Gloeilampenfabriek
te
Eindhoven
en
bracht,
trots
alle
mijnenen
oorlogsgevaar,
de
lampje
s
bracht, trots alle mijnen- en oorlogsgevaar, de lampjes
Gloeilampenfabriek te Eindhoven
veilig over
In1922
1922werd
werdhet
hetingericht
ingericht om
om de
de visscherij
visscherij in Ned.
Ned. Indië
Indiëtetegaan
over zee. In
gaan uitoefenen.
uitoefenen.
Lab ua n Mrak.
Mrak.
De naam
naam werd
werd toen
toen veranderd
veranderd in
in Labuan
Een andere
andere Koningin
Wilhelmina werd
'1908 door
Ned. Scheepsbouw
Scheepsbouw Mij
Mij te
te
werd in
in '1908
door de
de Ned.
Koningin Wilhelmina
Amsterdam
eengouvernementsschip;`1dienstdoende
gouvernementsschip~<ldie1'lstdoende
inSuriname.
en isiseen
gouvernementsschip~<'
die1'1stdoende in
Suriname.
Amsterdam gebouwd, en
Nog
een Koningin der
derNederlanden
Nederlanden vaart
de passagierspassagiers- en
en goederendienst
goederendienst van
van
vaart in
in de
Nog een
Rotterdam op
op Nijmegen
906).
Rotterdam
Nijmegen (zie
(zie blz.
blz. go6).
de Koni ngi nWWilhelmirza,
il hel mi na, ter
gelegenheid van
De laatste foto is die
die van
van deKoningin
ter gelegenheid
van de
de Prinses JULIANA
feesten
te Rotterdam
RotterdamininMei
Mei1919
1919met
metbloemen
bk>emenversierd
versierd(zie
(zieblz.
blz.906).
906).Deze
Dezepassagiersboot
passagiersboot
feesten te

Koningin-'
Wilhelmina, geStoomlogger Koningin'
Koningin "Wilhelmina,
bouwd
igo6 door
inlgo6
bouwd in
doorBONN
BONN &&MEES
MEES te
te
Rotterdam,
Rottercam,
destijds toebehoorende
Rotterdam, destijds
toebehoorende aan
aan
de Doggermaatschappij
Doggermaatschappij te
te Vlaardingen.
Vlaardingen.

Stoomschip Koningin Wilhelmina,
Wilhelmina,
Willrelmina, gebouwd
de Nederlandsche
Scheepsbouw Mij.
Mij.
Nederlandsche Scheepsbouw
in i1908
go8 door de
aan het
het GouverneGouvernete Amsterdam, toebehoorende aan
ment van
van Suriname
Suriname en
en varende
varende in
in West-Indië.
West-Indië.
ment

voer oorspronkelijk
oorspronkelijk van
Den Bommel
Bommelnaar
naarRotterdam,
Rotterdam, en
en isis thans
thans in
in den
den dienst
dienst MiddelMiddelvoer
van Den
burg—Rotterdam.
burg-Rotterdam.
Wanneer ik
zou ikik
allerlaatste jaren
Wanneer
ik de
de allerlaatste
jarenvan
vandeze
deze kwarteeuw
kwarteeuweven
evenmag
magvergeten,
vergeten, dan
dan zou
het bloeitijdperk
bloeitijdperk van
van den
den Nederlandschen
scheepbouwdurven
durvennoemen.
noemen.Maar
Maarom
Nederlandschenscheepbouw
omwaar
waar
deze het
zijn, mag
mag ik
ik deze
deze laatste
laatste jaren
jaren allerminst
allerminst overslaan.
overslaan. Ik
Ik denk
denk hierbij
hierbij aan
aan mijn
mijn thans
thans overleden
overleden
te zijn,
leermeester
leermeester Prof.
H. CoP,
Cop, wanneer
wanneer hij zeide:
zeide: "de
veel." „Hebben
"Hebben we
we
Prof. Ir. H.
jongerm durven
durvenveel."
veel."
„de jongeren
misschien te veel gedurfd?"
gedurfd?" vraag
inons
landblijkt
blijktthans
vraag ik mij thans af.
af. Het
Hetaantal
aantal werven
werven in
onsland
thans
zijnreeds
reedsgeheel
toe,
te groot.
groot. Sommige
Sommigezijn
geheelgesloten,
gesloten,dedewerkeloosheid
werkeloosheidneemt
neemtschrikbarend
schrikbarendtoe,
veel te
in de
de toekomst
toekomst ziet
allerdroevigst uit.
allen moed
ziet het
het er
er allerdroevigst
uit. Wanneer
Wanneer we nog
nog niet
niet allen
moedlaten
latenvaren,
varen,
en in
eenblik
blikinin
durven
slaan
ons
hoewe
weons
onsmoeten
moeten
toekomst
opnieuwafvragen,
afvragen,hoe
nog een
de de
toekomst
durven
slaan
enen
ons
opnieuw
0Il.l
o~ te
te zijner
zijner tijd
tijd in
in de
dewereldconcurrentie
wereldconcurrentie mede
mede te
te kunnen
kunnenstrijden,
strijden,dan
danmogen
mogenwe
we
wapenen, om
wel eens
eens allereerst
allereerst onder
onder de oogen
oogen zien,
ûen,
zien,dat
datniettegenstaande
niettegenstaandede
dewerven
wervenzijn
zijngemodernigemodernitoch wel
seerd en
en de
descheepsbouw
scheepsbouween
eenvak
vakvan
vanpraktijk
praktijkzal
zalblijven,
blijven,in
inweerwil
weerwildat
datwe
we CZAAR
C:~AAR PETER
PETER den
scheepsbouw hebben
hebben geleerd,
geleerd,de
debouw
bouwvan
vande
demoderne
modernepassagiers-,
passagiers-,vrachtvracht-en
enoorlogsschepen
oorlogsschepen
scheepsbouw
90 5
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de zoogenaamde
dit gebied
beheerscht wordt
wordt door
door de
En op
op dit
beheerscht
zoogenaamde „proeftank-resultaten".
"proeftank-resultaten". En
gebied hebben
hebben
we nu vijfwe
vijf- en
en twintig
twintigjaar
jaar absoluut
absoluut stilgestaan.
stilgestaan.
betoog, hoe
Het behoeft
Het
behoeft zeker
zeker geen betoog,
hoe dit
dit achteruit
achteruit gaan
gaan zich
zich nu
nu reeds
reeds gewroken
gewroken heeft.
heeft.
De
meeste onzer
onzer moderne
moderne passagiersschepen
passagiersschepen zijn
het buitenland
buitenland gebouwd,
gebouwd, onze
onze nieuwe
nieuwe
De meeste
zijn in het
kruisers
het buitenland
buitenland ontworpen.
ontworpen. Wel heeft
heeft destijds
destijds Hare
Hare Majesteit
Majesteit een
een StaatsStaatskruisers zijn
zijn in
in het
een lijvig
lijvig boekdeel
boekdeel
commissie
vraagstuk te
commissie benoemd,
benoemd, om
om dit vraagstuk
te onderzoeken
onderzoekenen
en heeft
heeft deze
deze in een
te
kennen gegeven,
gegeven, dat
dat een
een proeftank
proeftank voor
voor Nederland
Nederland noodig
noodig is,
is, maar
maar bij
bij het
hetpubliceeren
publiceeren
te kennen
van dit verslag
verslag is het
het gebleven.
gebleven. Thans
Thans bestaat
bestaat de
de studie
studie in
in de
de„weerstand
"weerstand van
van schepen"
schepen" tete
van

goederen stoomboot Koningin
Passagiers- en goederenstoomboot
goederenstoomboot
der Nederlanden,
1901
door de
de N.V.
N.V.
Nederlanden, gebouwd
gebouwdin
in IgoI
rgoi door
WED. C.
C. BOELE
& ZN'S
ZN'S Scheepsbouw
Scheepsbouw Mij. te
WED.
BOELE &:
WED.
te
Slikkerveer, toebehoorende
toebehoorende aan
Slikkerveer,
aan de
de Vereenigde
Vereenigde
Nijmeegsche
Stoomboot Mijen
Mijen en
en varende
tusvarende tusNijmeegsche Stoomboot
schen Rotterdam
s:hen
Rotterdam en
en Nijmegen.
Nijmegen.
s~hen

Passagiersstoomschip Koningin
Wilhelmina, thans
Koningin Wilhelmina,
thans
varende
in den
den dienst
dienstMiddelburg—Rotterdam.
Middelburg-Rotterdam. (Ver(Vervarende in
sierd
gelegenheid van
de Prinses
Prinses ]ULIANA
sierd ter
ter gelegenheid
van de
JULIANA feesten
feesten
in Mei
1919).
in
Mei 1919).
19I9) .

boeken en tijdschriften-nieuws,
tijdschriften-nieuws, terwijl
in het
het aanhooren
aanhooren van het
het navertellen
navertellen van
van boeken
terwijl eenig
eenig
Delft in
totzelfonderzoek
zelfonderzoek geheel
geheel ontinstrument ter
ter toetsing
toetsing van
van het
hetwetenschappelijk
wetenschappelijk nieuws
nieuws en
en tot
ontinstrument
breekt. Het is
is te
met de
debestudeering
bestudeering en
entoepassing
toepassingder
derchemie
chemiezonder
zonderlaboralaborate vergelijken
vergelijken met
breekt.
wanneer de bouwen exploitatie
exploitatie van
vanzoo'n
zoo'nproeftank
proeftank door
door verstandige
verstandige menschen
menschen
bouw- en
torium. En wanneer
wordt geleid,
geleid, dan
behoeft de
de bezuiniging
bezuiniging geen
geen motief
zijn,om
omaan
aanden
scheepsbouwtete
dan behoeft
motief te
te zijn,
denscheepsbouw
wordt
onthouden,
hetgeen voor
voor zijn
zijn voortbestaan
voortbestaan noodig is.
is.
onthouden, hetgeen
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DE NEDERLANDSCHE
NEDERLANDSCHE JAARBEURS,
JAARBEURS,
DOOR

w. GRAADT
GRAADT VAN
VAN ROGGEN,
ROGGEN, Secretaris-Generaal
Secretaris-Generaal van
vandedeNederlandsche
Nederlandsche
Jaarbwrs.
jaarbwrs.
Jaarbeurs.
W.

D
D

Mei1916
werdtenten
Stadhui2:e
te Utrecht
instituut
Nederlandsche
en 29sten
Stadhuize
te Utrecht
hethet
instituut
der
2gsten Mei
1916werd
Stadhuiz;e
derNederlandsche
Jaarbeur2:en ten
avond,inindedekamer
kamervan
vanBurgeBurgeJaarbeurz;en
doop gehouden.
gehouden.Daar
Daarwaren
warendien
dienavond,
Jaarbeurzen
ten doop
J. FOCKEMA
P. FOCKEMA
meester en
en Wethouders,
Wethouders, bijeen:
bijeen: de
deburgemeester
burgemeestervan
vanUtrecht,
Utrecht,
Mr.Mr.
J. P.
meester
ANDREAEj
ANDREAE; naast
rechterûjde, Dr. H.
H. J.J.LOVINK,
LOVINK, een
der zeer
2:eer
z;eer weinige
weinige NederNederANDREAE;
naasthem,
hem, ter
ter rechterzijde,
een der
be2:oek
bez;oekhad
hadgebracht
gebracht aan
aan
landers, die
die kort
kort te
te voren
voren als
- regeeringsgedelegeerde
als regeeringsgedelegeerde—- een
eenbezoek
landers,
linkerûjde
linkerz;ijde
van
den
burgemeester
eerste Fransche
Fransche„foire
"foired'échantillons"
d'échantillons"te te
Lyon.
de eerste
Lyon.
TerTer
linkerzijde
van
den
burgemeester
der
Bedrijven,
Mr.
VANZIJST,
ZIJST,
ZIJ ST,
dewethouder
wethouderder
had de
Bedrijven,
Mr.
Dr.Dr.
W.W.
A. A.
VAN
straks uit handen
handen van
van Utrecht's
Utrecht's
plaats genomen, de man, die straks
opteterichten
richtenver-.
verburgemeester het
het voorzitterschap
voor2:itterschap
voorz;itterschap van
van de
de op
burgemeester
2:ou
z;ou ontvangen.
ontvangen. En
Envoorts
voortswaren
warenereraanwezig
aanwe2:igeen
aanweûg
een
eeniging zou
2:estal inwoners
z;estal
inwoners van
Utrecht, door
door den
den burgemeester
burgemeester uit
uit
van Utrecht,
zestal
om
hoofde hunner
hunner maatschappelijke
maatschappelijke positie
positie uitgenoodigd
uitgenoodigd om
hoofde
als bestuursleden
z;ich
te nemen
nemen van
van eene
eene
als
bestuursledendedeleiding
leidingop
op ûch
zich te
waarvan de
deeerste
eersteplannen,
plannen,ininzeer
2:eerembrionalen
z;eer
embrionalen
instelling, waarvan
toestand, waren
waren voorbereid
voorbereid door
door de
de Vereeniging
Vereeniging „Neder"Neder- .
toestand,
landsch Fabrikaat",
Fabrikaat", (wier
eer van
van het
het
afdeeling
landsch
(wier afdee1ing
afdeeling Utrecht
Utrecht de eer
de „Maatschappij
"Maatschappij van Nijverheid"
Nijverheid" en
en de
de
initiatief toekomt), de
"Vereeniging
voor Tentoonstellingsbelangen".
Tentoonstellingsbelangen". Uitvoerig
Uitvoerig
„Vereeniging voor
werden dien
dien avond
avond de
deplannen
plannen besproken,
besproken, de
dekansen
kansen van
van
werden
slagen
gewikt en
en gewogen,
gewogen, het
hetdoel
doelenenstreven
strevenvan
vanhet
het
slagen gewikt
z;omersche
MR.
W.A.
A.VAN
VAN 21JST.
ZIJST.
nieuwe
instituut vastgesteld
vastgesteld en
entoen
toendedeschoone,
schoone,zomersche
zomersche
nieuwe instituut
MR. DR. W.
Meidag ten einde neigde,
neigde, was
was de
de"
de "Vereeniging
Vereeniging tot het
het houden
houden
„Vereeniging
jaarbeurzen in
inNederland"
met, als
alseerste
eerstebestuurderen,
bestuurderen, de
de heeren:
heeren: Mr.
Mr. Dr.
Dr.
van Jaarbeurzen
Jaarbeurzen
Nederland" opgericht, met,
W. A.
A.VAN
VAN ZIJST,
ZIJST, voorz;itter,
voorûtter,
Dr.C.
C.HOITSEMA,
HOITSEMA, onder-voorzitter,
onder-voorz;itter,
GRAAnT VAN
ROGGEN en
GRAADT
VAN ROGGEN
en
voorzitter, Dr.
onder-voorzitter, W. GRAADT
J. C.
C.RIJK,
RIJK, secretarissen,
secretarissen,C.C.R.R.
BARONKRAYENHOFF,
KRAYENHOFF, penningmeester,
E.A.A.HAMHAMT. T.
BARON
penningmeester, Ir. E.
BURGER
TEN NOORT,
het secretariaat
secretariaat
BURGERenenJhr.
Jhr.A.
A. H.
H. OP TEN
NOORT,technisch
technischleider,
leider,terwijl
terwijlals
als chef
chef van het
aangewe2:en Mr.
Mr. J.J.MILIVs.
MILIUS.
MILlUS.
was aangewezen
aangewez;en
Toen
kort daarop
daarop het
bestuur dezer
dezer nieuwe
nieuwe instelling,
de Afdeeling
Afdee1ing
dez;er
instelling, gesteund
gesteund door
door de
Afdeeling
Toen kort
het bestuur
van het Departement
Departement van
van Landbouw,
Landbouw, Nijverheid
Nijverheid en
en Handel,
Handel, een
eenoproep
oproeprichtte
richttetot
tot
Handel
Handel van
de
Nederlandsche Nijverheid,
Nijverheid, om
aan een
een eerste
eerste Nederlandsche
Nederlandsche Jaarbeurs
Jaarbeurs deel
deel tetenemen,
nemen,
de Nederlandsche
om aan
stond men in ons
ons land
land voor
voor een
een nog
nogvrijwel
vrijwel onbekend
onbekendinstituut.
instituut.Zelfs
Zelfshet
hetwoord
woord„Jaarbeurs"
"Jaarbeurs"
in
vroeger
eeuwen
was
ièt's
geheel
nieuws.
De
ouderwetsche
"vrije
jaarmarkten",
welke
ièts geheel nieuws. De ouderwetsche _„vrije jaarmarkten", welke in vroeger eeuwen
was iets
in meer
meer dan
dan één,
één, geografisch
geografisch gunstig
gunstig gelegen,
gelegen,'stad
gebloeid hadden
hadden en
enwaar
waar de
de waren
waren meest
meest
stad gebloeid
werdenverkocht,
verkocht, waren
warendfOftottotonbeteekenende
onbeteekenendeweekmarkten
weekmarktenteruggevallen,
teruggevallen, dfOf
in natura
natura werden
àf
ontaard
kermissen, waar
waar de vermakelijkheden,
vermakelijkheden, als
als draaimolens,
draaimolens, schiettenten
schiettenten en
enpoffertjespoffertjesontaard in kermissen,
kramen,
langzamerhand
1808door
doorKoning
Koning
kramen, langz;amerhand
langzamerhandden
den handel
handel verdrongen
verdrongenhadden.
hadden.Eene
Eene poging,
poging, in i8o8
beproefd,
omomhet
jaarmarkt-wezen in
landelijke manifesmanifesLODEWIJK
jaarmarkt-wez;en
LODEWIJK
beproefd,
hettoen
toenreeds
reeds tanende
tanende jaarmarkt-wezen
in een landelijke
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een „tentoonstelling
tatie - een
"tentoonstelling van monsters
monsters en
en stalen"
stalen" - te
concentreeren, was
mislukt en
te concentreeren,
was mislukt
scheen bij
bij den
dengroothandel
groothandel en
endedegroote
grootenijverheid
nijverheidhet
hetmarktwezen
marktwezenafgedaan,
afgedaan,
sedert
sedert dien scheen
kende men in
.."Leipziger
Leipziger Messe",
Messe",
kende
in Nederland
Nederlandalleen
alleennog
nogmaar,
maar,als
alsunicum
unicumopopdat
datgebied,
gebied,de
de„Leipziger
waar
beperkt aantal
aantal Hollandsche
Hollandsche groothandelaren
groothandelaren in
.."messefähige"
messefähige" artikelen
artikelen gewoon
gewoon
waar een
een beperkt
in „messefhige"
waren
doen.
waren persoonlijk,
persoonlijk, tweemaal
tweemaal per
per jaar,
jaar, hunne
hunne inkoopen
inkoopen te
te doen.
mag niet
ontkend: onze
onze industrie
industrie en
en onze
onzehandel
Het
niet worden
worden ontkend:
handel stonden
stondentegenover
tegenover de
de
Het mag
jaarbeursplannen vrij
geval,een
eerste
Nederlandsche jaarbeursplannen
nam, in
in het
hetgunstigste
gunstigstegeval,
een
eerste Nederlandsche
vrij sceptisch.
sceptisch. Men nam,
hooge mate
mate gesteund
door het
afwachtende
plannen werden
werden evenwel
evenwel in hooge
gesteund door
het
afwachtendehouding
houding aan.
aan. De
De plannen
gelukkig
eerste Fransche
Fransche jaarbeurs
jaarbeurs in
door welke
welke instelling
instelling haar
haar
gelukkig slagen
slagen van
van de
de eerste
in 1916
1916 te
te Lyon, door
stichter, Lyon's
Lyon'spopulaire
populaireburgemeester,
burgemeester,ED.
ED.HERRIOT,
HERRIOT, velen
geopend had
had voor
voorhet
het
velen de
de oogen geopend
groote
jaarbeurs, niet alleen
alleen in
in oorlogstijd,
oorlogstijd, maar
maar ook
ook daarvan
daarvan afgescheiden,
afgescheiden,
groote voordeel, dat een jaarbeurs,
kunnen opopwederverkooper zou kunnen
als
handels-instituut, als schakel
schakel tusschen
tusschen voortbrenger
voortbrenger en wederverkooper
als handels-instituut,
de volgende
volgende gelukkige
leveren: een
een voordeel,
voordeel,waarvoor
waarvoorED.
ED.HERRIOT
HERRIOT de
HERI<IOT
gelukkige formuleering
formuleering gevonden
gevonden
had: .."Ie
Ie maixmum
maixmum d'affaires,
„le
temps,
dans
dans Ie
le minimum de temps,
,
sur
Ie minimum
minimum d'espace,
d'espace,
sur le
Ie minimum
minimum de
de frais."
frais."
avec
avec le
Toch
voor het
het
Toch is,
is, voor
slagen
van de
de eerste
eerste NederNederslagen van
landsche
jaarbeursplannen,
landsche jaarbeursplannen,
het economisch voordeel niet
de
doorslaggevende factor
factor
de doorslaggevende
geweest;
aan het
het herleefde
herleefde
geweest; aan
nationaliteitsgevoel
werd een
een
nationaliteitsgevoel werd
machtige
stuwkracht ontontmachtige stuwkracht
leend.
De geslotenheid
geslotenheid der
der
leend. De
grenzen,
de onmogelijkheid
onmogelijkheid
grenzen, de
om
buitenlandsche indusindusom buitenlandsche
trieën ter
ter beurze
beurze toe
toe te
te
trieën
laten
en
vooral
ook
de
inlaten en vooral ook de inHet eerste permrnente
permmente Jaarb!ursgebouw
]aarbwrsgebouw
]aarb!ursgebouw te Utrecht.
ternationale moeilijkheden,
moeilijkheden,
ternationale
welke in
in vollen
vollen oorlogstijd
oorlogstijd
welke
vreezenwaren,
waren,maakten
buitenlandsche deelneming
deelneming tetevreezen
maaktenhet
hetgebiedend
gebiedendnoodzakelijk,
noodzakelijk,dat
dat
van buitenlandsche
en
waar
uitsluitend
binnenlandsche
fabrikaten
en
producten
werden
toegelaten
men
uitsluitend binnenlandsche fabrikaten en producten werden toegelaten
waar men inin
Nederland, zoowel
zoowel wat
wat voeding
voeding als
als kleedtang,
kleed~ng,
k1eed~ng, wat
inrichting van
van
Nederland,
wat bouw
bouw van
van fabrieken
fabrieken als
als inrichting
huizen betrof,
betrof, op
op „Nederlandsch
"Nederlandsch fabrikaat"
fabrikaat" was
was aangewezen,
aangewezen, werd
werd de
de jaarbeurs,
jaarbeurs, toen
toen
huizen
aan haar
haar doel
enstreven
strevenmeer
meerbekendheid
bekendheidwas
wasgegeven,
gegeven,door
doormenig
menigindustrieel
industrieeldankdankdoel en
aan
aangegrepen
als een
welkomegelegenheid
omdede
overtuigingtetevestigen,
vestigen,dat
veel
baar aangegre
eenwelkome
gelegenheidom
datveel
baar
pe n als
overtuiging
van hetgeen
hetgeen tot dusver
dusver uit den
vreemde werd
werd betrokken,
goed, ja,
zelfs
den vreemde
betrokken, in
land even
even goed,
ja, zelfs
van
in eigen land
vreemde productielanden,
productielanden, kon
kon worden
worden gemaakt.
gemaakt. En
En zoo
zoowas
washet
hetmogelijk,
mogelijk,door
door
beter dan in vreemde
propaganda, tegenover het
het scepticisme
scepticisme van
vaneen
eengedeelte
gedeelte
krachtige en veelal
veelal persoonlijke
persoonlijke propaganda,
een krachtige
de be
belangstelling
te wagen,
wagen,
éérste proef te
der industrie, de
langstelling van een ander gedeelte
gedeelte te wekken en een éérste
plannen voor
I9I6,
maardaarvoor
daarvoorbleek
bleekde
detijd
tijdvan
van
eerst met plannen
voor een
een beurs
beurs in
in het
het najaar
najaarvan
van1916,
1916,- maar

j
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voorbereiding te kort
kort - later
beurs in
in het
hetvcorjaar
voorjaar 1917,
1917, welke
welke als
als „Eerste
"Eerste NederNederlater met een beurs
landsche Jaarbeurs"
Jaarbeurs" de
rij van
van Nederlandsche
Nederlandsche jaarbeurzen
jaarbeurzen heeft geopend.
geopend. Als
Als eerste
eerste proef
proef
landsche
de rij
-— want verder dan het houden
houden van
van één
één beurs
beurs gingen
gingenaanvankelijk
aanvankelijk de
de plannen
plannen niet.
niet.Ter
Terbeurze
beurze
zouden niet de
zouden
de Nederlandsche
Nederlandsche fabrikaten
fabrikaten en producten,
producten, zooals
zooals op
op de
devroegere
vroegere jaarmarkten,
jaarmarkten,
in natura,
natura, maar
maar uitsluitend op monster
monster worden verkocht; naar
naar L
Lyonsch
zouden de
de
onsch voorbeeld zouden
industrieën groepsgewijze,
groepsgewijze, naar
naar den aard
aard der bedrijven ingedeeld,
worden geplaatst.
geplaatst. De
Deduur
duur
ingedeeld , worden
werd vastgesteld
Februaritot
totio10
Maart—- gekozen
gekozenininaansluiaansluiwerd
vastgesteldop
op 14
14 dagen
dagenen
ende
dedatum
datum- 2626
Februari
Maart
ting met
met dien
dien der
der Leipziger
Leipûger Messe.
Messe.
en medemedeNaarmate de
plannen meer bekendheid
bekendheid kregen,
kregen, groeide
groeide de
de belangstelling
belangstelling en
Naarmate
de plannen
De eerste,
eerste,die
die onomwonden
onomwondenvertrouwen
vertrouwentoonde
toondeininde
dejaarbeurs,was
jaarbeurs, wasH.
H.M.
M.de
de KONINGIN.
werking. De
Van den vroegen
\'roegen aanvang
aanvang af
af stond
stond de
de „Vereeniging
"Vereenigingtot
tothet
hethouden
houdenvan
vanJaarbeurzen"
Jaarbeurzen"onder
onder
Van
Koninklijk
dagen van
van tegenspoed
tegenspoed en
en zwaren
zwaren strijd
strijd bleef
bleefhet
hetinstituut
instituut
Koninklijk patronaat.
patronaat.En
En tot
tot in
in de dagen
gesteund door
door de
de onverflauwde
onverflauwde belangstelling
belangst~lling zijner
zijner Koninklijke
Koninklijke Beschermvrouwe.
Beschermvrouwe. In
In een
een
gesteund
Eere-comité hadden
Commissaris der
Koningin in de
de provincie
provincie
Eere-comité
hadden verschillende
verschillende Ministers,
Ministers, de
de Commissaris
der Koningin
Utrecht, de Burgemeester
Burgemeester der
der Gemeente
Gemeente Utrecht
Utrecht en
ental
talvan
vanvooraanstaande
vooraanstaande mannen
mannen uit
uit
Utrecht,
industrie en handel
handel zitting
zitting genomen.
genomen. En
Ennaast
naast den
den„Raad
"Raadvan
vanBeheer",
Beheer",met
methet
hetdagelijksch
dagelijksch
industrie
bestuur belast,
instituut zijn
zijn meer
meer algemeene
algemeene leiding
leiding in
in een
eenAlgemeen
AlgemeenBestuur,
Bestuur,
bestuur
belast, vond
vond het instituut
samengesteld
mannen der
der praktijk
praktijk en vertegenwoordigers
vertegenwoordigers van organisaties
organisaties op het gebied
gebied
samengesteld uit mannen
Financieelen steun
steun verleenden
verleenden het
het Rijk
Rijk (j
van handel en industrie. Financieelen
(f 35.000.-later
80.000.—
35.000. later f 80.000.jaar) en
(j io.000
IC.OOOlater
later f 35.000.jaar);een
eenwaarborgfonds
waarborgfonds van
van f 15o.000
150.000
per jaar)
en de
de Gemeente (f
35.000. perper
jaar);
werd bijeengebracht door spoorweg- en
en scheepvaartmaatschappijen,
scheepvaartmaatschappijen, bankinstellingen en hanhandelslichamen, groot-industrieelen
groot-industrieelen en
groothandelaren, terwijl
Utrechtsche GemeenteGemeentedelslichamen,
en groothandelaren,
terwijl het Utrechtsche
alleen in den
den aanvang
aanvang een
een gedeelte
gedeelte van
van het
hetStadhuis
Stadhuisafstond
afstondter
terhuisvesting
huisvestingvan
van
bestuur niet alleen
het secretariaat,
twéé, later
secretariaat, maar
maar ook, eerst
eerst twéé,
zeven terreinen
terreinen en
waaronder
enplantsoenen
plantsoenen- waaronder
later zelfs zeven
beschikkingstelde
steldevoor
voorden
denbouw
bouwder
dertijdelijke
tijdelijkehouten
houtenmonstermonsterde vermaarde
vermaarde Malie
baan - terterbeschikking
Maliebaan
waarin de jaarbeursdeelnemers,
jaarbeursdeelnemers, als
"timber-town",
kamers
kamers en paviljoens, waarin
als in
in een commercieele „timber-town",
waren gehuisvest, zoolang
zoolang Utrecht
Utrechtnog
nogniet
nietover
overeen
eenpermanent
permanentjaarbeursgebouw
jaarbeursgebouwbeschikte.
beschikte.
waren
Op den 24Sten
NederlandscheJaarbeurs
Jaarbeurs ter opening
gereed.
24sten Februari 1917 stond de Eerste Nederlandsche
opening gereed.
6g0
verdeeldover
overrr 55 groepen, omvattende
omvattende nagenoeg
nagenoegaalle
690 Deelnemers,
Deelnemers, verdeeld
industrie, waren
ll e takken van industrie,
deze industrieele
industrieele wapenschouwing
wapenschouwing verschenen,
verschenen, verdeeld
verdeeld over
over420
420monsterkamers
monsterkamers en
en3385
op deze
85
meters tafelvlakte.
tafelvlakte. De oudste
oudstevertegenwoordigde
vertegenwoordigde fabriek
fabriek was
wasdrie
drie eeuwen,
eeuwen, de jongste
jongste slechts
slechts
meters
weken oud. Van
Van de
degroot-industrieën
groot-industrieën ontbraken
ontbraken in
inverschillende
verschillendebedrijfsgroepen
bedrijfsgroepen nog
nog
drie weken
de „kopstukken";
"kopstukken"; in hoofdzaak
hoofdzaak waren
en klein-industrieën
klein-industrieën het
het ruimst
ruimst vertegenvertegenwaren de
de middel- en
zij vooral vonden
vonden aanstonds
aanstonds in
inde
dejaarbeurs
jaarbeurs een
een uitermate
uitermate gemakkelijke
gemakkelijke en
en goedkoope
goedkoope
woordigd; zij
gelegenheid,
omin
inkorten
kortentijd
tijdaan
aanhun
hunartikelen
artikelenininbreeden
breedenkring,
kring,door
doorhet
hetgeheele
geheeleland,
land,bekendbekendgelegenheid, om
ookaan
aanlatere
laterebeurzen
beurzen heid te verschaffen.
verschaffen. Ter
Ter voorlichting
voorlichtingvan
vanindustrie
industrieen
enhandel
handelwerd
werd- ook
deelgenomen
aantal officieele
officieele lichamen en vereenigingen,
vereenigingen, als:
als: de
de Afdeeling
AfdeelingHandel
Handel
deelgenomen door een aantal
Departement van
van Landbouw,
Landbouw, Nijverheid
Nijverheiden
enHandel,
Handel,de
deMaatschappij
Maatschappijvan
vanNijverheid,
Nijverheid,
van het Departement
de Vereeniging
Vereeniging „Nederlandsch
"Nederlandsch Fabrikaat",
Fabrikaat", de
de Commissie
Commissievoor
voorden
denZuid-Afrikaanschen
Zuid-Afrikaanschen
handel, en.z.
bescheidenkwamen
- kwamen
op eerste
de eerste
beurs
Nederlandsche
handel,
enz.Bescheiden
Bescheiden- alhltetebescheiden
op de
beurs
dede
Nederlandsche
Koloniën
Koloniën en
en het
het HandelsHandelsKdlortiën voor
voor den
den dag,
dag, vertegenwoordigd
vertegenwoordigd door
door het Departement van Koloniën
museum van het Koloniaal
Koloniaal Instituut:
Instituut: een
een deelneming
deelnemingevenwel,
evenwel,welke
welkeelk
elkjaar
jaar in
inomvang
omvangen
en
museum
beteekenis
beteekenis toenam,
toenam, tot
tot zij
zij in
inhet
hetEerste
EersteJaarbeursgebouw
Jaarbeursgebouween
eenafzonderlijke
afzonderlijkeafdeeling
afdeelingisisgaan
gaan
^,
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vormen, welke
welke steeds groote
groote belangstelling
belangstelling trekt
trekt en een
een uitnemend
uitnemend middel
middel gebleken
gebleken is,
is,om
om
vormen,
Nederlandsch-Indië als
als productieland
productieland in
in industrieindustrie- en
enhandelskringen
handelskringen meer
meer bekend
bekendtetemaken
maken
Nederlandsch-Indië
den band
band tusschen
tusschen de
detwee
tweedeelen
deelenvan
vanGroot-Nederland
Groot-Nederlandteteversterken.
versterken.
en den
De officieele
officieeleopening
openinghad
hadplaats
plaats
door
Z.Exc.
F. POSTHUMA,
E. POSTHUMA,Minister
Ministervan
van Landbouw,
Landbouw,
De
door
Z.Exc.
F. E.
De Minister,
Minister,nog
nogonder
onderden
denindruk
indrukvan
vanhet
hettorpedeeren,
torpedeeren,juist
juistéén
ééndag
dag
Nijverheid en Handel. De
zes, met
met graan
graan geladen,
geladen, Nederlandsche
Nederlandsche koopvaardijschepen,
koopvaardijschepen, begroette
begroette het
het instiinstitevoren, van zes,
voor ons
ons land
land als
als „een
"eennieuw
nieuwelement
elementininhet
hetcomplex
complexvan
vanwegen,
wegen,waarlangs
waarlangs én
énvan
vanoffioffituut voor
én van
vanparticuliere
particuliere zijde de Nederlandsche
Nederlandsche nijverheidsnijverheids- en
en handelsbelangen
handelsbelangen worden
worden
cieele én
uit, dat
dat „de
"deatmospheer
atmospheervan
vanvertrouwen
vertrouwenin
inde
deNederNederbevorderd" en sprak als zijne overtuiging uit,
zal veroorzaken,
veroorzaken, niet anders
anders dan
dan gunstig
gunstig
welke de
de jaarbeurs
jaarbeurs ongetwijield
landsche nijverheid, welke
ongetwijfeld zal
werken op
op den
denlust,
lust,om
omdaadwerkelijk
daadwerkelijk ook
ook iets
iets op
opnijverheidsgebied
nijverheidsgebiedteteverrichten."
verrichten."
zou werken
resultaten der
der eerste
eerste beurs
beursovertroffen
overtroffen alle
alleverwachtingen.
verwachtingen. De
Dejaarbeurs
jaarbeursstond
stond
De resultaten
plotseling
in
het
middelpunt
der
algemeene
belangstelling.
Het
stróómde
bezoekers,
dank
plotseling het middelpunt der algemeene belangstelling. Het stróómde bezoekers, dank
medewerking van
van de
de directies
directiesder
derbeide
beideSpoorwegmaatschappijen,
Spoorwegmaatschappijen,die
diejaarbeursbezoekers
jaarbeursbezoekers
zij de medewerking
gratis naar
aantal bezoekers
10.000
gratis
naar hunne
hunne woonplaatsen
woonplaatsen terug
terug vervoerden.
vervoerden. Het aantal
bezoekers was
was gemiddeld io.000
Koningin, Z.
Z.K.
K.H.
H.Prins
PrinsHENDRIK
HENDRIK en
bezochten
enH.
H.M.
M. de
de Koningin-Moeder
Koningin-Moeder bezochten
per dag. H. M. de Koningin,
b::.urs: bijna
bijna alle
alle Ministers
Ministers gaven
gaven door
door een
eenbezoek
bezoekblijk
blijkvan
vanhunne
hunnebelangstelling;
belangstelling; het
het
de beurs:
Koninklijk Instituut
van Ingenieurs
Ingenieurs wijdde
wijdde aan
aan de
de jaarbeurs
jaarbeurs Bene
eene te
gehouden algealgeKoninklijk
Instituut van
te Utrecht gehouden
meene vergadering
vergadering en
een collectief
collectief bezoek,
bezoek, terwijl
terwijl ook
ook de
de
meene
en bracht
bracht na
na afloop,
afloop, met
met 600 leden, een
vertegenwoordigers van
Nederlandsche Kamers
Kamers van
van Koophandel,
Koophandel, na
naeene
eenebijeenkomst,
bijeenkomst,
vertegenwoordigers
van alle
alle Nederlandsche
waar de grond
grondgelegd
gelegdwerd
werdtottotdedereorganisatie
reorganisatieder
derKamers,
Kamers,gezamenlijk
gezamenlijkde
de beurs
beurs bezochten.
bezochten.
waar
Ook de zaken
zaken zelve
zelve liepen
liepen aanstonds
aanstonds vlot
vlotvan
vanstapel;
stapel;niettegenstaande
niettegenstaande de
deeigenlijke
eigenlijke
Ook
de eerste
eerste beurs
beurs aanzienlijk
aanzienlijk werd
werd belemmerd
belemmerd door
door het
hetovermatig
overmatigbezoek
bezoekvan
vanparticuparticuhandel op de
lieren, die alleen
alleen kwamen
kwamen om
om te
te kijken,
kijken, - detail-verkoop
detail-verkoop was van den aanvang af op de moderne
moderne
jaarbeurzen verboden
kon op grond
grond van
van een
een onder
onder de
de deelnemers
deelnemers ingestelde
ingestelde enquete
enquête de
de
jaarbeurzen
verboden- -- kon
totaal-omzet op
op circa
circa ff 7 millioen worden geschat. Maar
Maar reeds
reeds aanstonds
aanstonds bleek, dat
dat het
het econoeconomische voordeel
voordeel van
van de
de jaarbeurs
jaarbeurs als
handelsinstelling minder
diende te
te worden
worden in
in
mische
als handelsinstelling
minder gezocht
gezocht diende
dan wel
wel in
in de
de buitengewone
buitengewonegelegenheid,
gelegenheid,welke
welkedit
ditinstituut
instituutaan
aanindustriindustriden directen omzet, dan
knoopen en
en oude
oudeterug
terugtete
eelen en
en handeldrijvenden
handeldrijvenden biedt, om nieuwe betrekkingen
betrekkingen aan
aan te knoopen
jaarbeurs
winnen. Niet
Niet zonder
zonderverwondering
verwonderingverklaarden
verklaarden een
een aantal
aantal groote
groote firma's
firma's door
doordedejaarbeurs
in contact
contact gekomen
gekomen te
te vin
zijnmet
metafnemers,
afnemers,waarmede
waarmedemen
menjarenlang
jarenlangtevergeefs
tevergeefsgetracht
getrachthad
had
langs
andere wegen
wegen in
in verbinding
verbinding te
te komen;
komen; voorts
voortsmet
methandeldrijvenden
handc1drijvenden uit
uitdedekleinere
kleinere
langs andere
gemeenten
uit streken,
streken, waar
waar veelvuldig
v.!elvuldig reizigersbezoek
reizigersbezoek niet
niet altijd
altijd mogelijk
mogelijk is,
is, terwijl
terwijl de
de
gemeenten en uit
bezitten, dat
dat bij
bij tal
tal van
van firma's
firma's hunne
hunne reeds
reeds
jaarbeurs bovendien
voordeel bleek
bleek te
te bezitten,
jaarbeurs
bovendien nog dit voordeel
gev.!stigde
de uitgebreide
uitg~breide monsterverzamelingen
monsterverzamelingen ter
ter beurze
beurze kennis
kennis konden
kondennemen
nemen
gevestigde afnemers in de
verpakkingen, dan
reiziger in zijn
zijn monstermonstervan andere
andere artikelen, andere merken
merken en
en verpakkingen,
dan welke
welke de
de reiziger
tasch mede op
op reis
reis kon
kon nemen.
nemen.Voor
Voorde
deinzenders,
inzenders,zoowel
zoowelals
alsvoor
voordedebezoekers,
bezoekers,bleek
bleekdedejaarjaarb.!halvc: een
Ook in dit
dit opzicht
opzicht
beurs, behalve
een markt,
markt,ook
ookininvele
veleopzichten
opzichten een
een leerschool
leerschool geweest te zijn. Ook
aan het
het instihad de Nederlandsche
N~derlandsche jaarbeurs
jaarbwrs beantwoord
b.!antwoord aan
aan den eisch, welken
welken En. HERRIOT aan
tuut der
d;!r jaarbeurzen
jaarbwrzen had
.. une foire
faire d'échantillons
d'échantillons est
est non
nonseulement
seulementun
uncomptoir
comptoir
had gesteld:
gesteld: ,,une
échanger non seulement
seulementdes
desmarchanmarchallde produits, mais
mlis un laboratoire
laboratoire d;!
de rech~rches.
recherches. On doit yy échanger
dises,
services."
d ises, mais
mais des services."
In
het succes
succesvan
vande
deeerste
eerstebeurs
beurs lag
lagde
dekiem
kiemvoor
voor de
de tweede.
tweede.Van
Vanalle
allezijden
zijdenwerd
werdop
op
In het
10
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pro:!fnemlng aangedrongen. Uit
Uit een
een onder
onder de
de deelnemers
deelnemersingesteld
ingesteldonderzoek
onderzoek
voortzetting der proefneming
voorjaarsbeur~ wenschte
wenschte en
en dat
dat aan
aan Utrecht
Utrecht
meerderheid wederom
wederom een
een voorjaarsbeurs
bleek, dat de overgroote meerderheid
als jaarbeursstad
jaarbeursstad de
bleek bij
bij dit
dit onderonderde voorkeur
voorkeurwerd
werd gegeven
gegeven boven
boven andere
andere steden.
steden. Tevens bleek
omaan
aan
zoek, dat
dat een
een aantal
aantal industriegroepen
industriegroepen twee maal
maal per
per jaar
jaar een beurs
beurs wenschte,
wenschte, hetzij
hetzij om
beid" beurzen
bwrzen deel te
te nemen,
nemen, hetzij
hetzij om
ombepaalde
bepaaldeindustrieën,
industrieën,welke
welkebij
bijeen
eenvoorjaarsbeurs
voorjaarsbeurs
beide
gelegenheid te
te stellen
stellen deel
deeltetenemen
nemenaan
aaneen
eenbeurs,
beurs,welke,
welke,ininhet
het
minder bûang
belang hadden, in de gelegenheid
najaar te
voor hunne belangen
belangen mécr
méér dienstig was.
was. Zoo
Zoo ontstond,
ontstond, nog
nogweer
weerbij
bijwijze
wijze
najaar
te houden,
houden, voor
van proef,
pro:!f, de
de Tweede
TweedeNederlandsche
NederlandscheJaarbeurs,
Jaarbeurs,waarvoor
waarvoor aanstonds
aanstonds de
debelangstelling
belangstellingzeer
zeer
van
~emeente Utrecht
Utrecht niet
nietminder
minderdan
danvijf
vijfterreinen
terreinen ininhet
hetcentrum
centrumder
der
groot was,
was, zoodat
zoodat de
de gemeente
groot
stad beschikbaar
beschikbaar moest stellen, om
om van
van 25
25Februari—
Februari-8
Maart 1918
1918 alle
alle deelnemers,
deelnemers, ten
ten getale
getale
8 Maart
1062, te
te kunnen
kunnen huisvesten.
huisvesten.Maar
Maar bij
bij de
devoorbereiding
voorbereidingdezer
dezertweede
tweedebeurs
beursbleek
bleektevens,
tevens,
van 1o62,
van
eener
de technische
technische inrichting
inrichtingeener
dat het instituut
instituut zijn
zijn werkkring
werkkring niet
niet mocht
mocht blijven
blijven be
beperken
pe rken tot de
jaarbeurs, maar
het gebied
gebied der
derhandel
handelssjaarbeurs,
maardat
dathet,
het, ook
ook op
op het
eerst~'
voorlichting een taak
taak zou
Na de
de eerste
eerste
voorlichting
zou hebben
hebben te
te vervullen. Na
beurs kwamen,
kwamen, vooral
vooral vanuit
vanuit buitenlandsche
buitenlandsche industrieindustrie- en
I::n
beurs
handdskringen, aanvragen
aanvragen om inlichtingen binnen
binnen betrefbetrefhandelskringen,
adressen en
en artikelen,
artikelen, afzetmogelijkheden
afzetmogelijkheden en handelshandelsfende adressen
rûaties,
waardoor eerst in
in bescheiden,
bescheiden,later
laterin
inuitgebreider
uitgebreider
relaties, waardoor
vorm, een Inlichtingendienst
Inlichtingendienst in
in het
hetleven
levengeroepen
geroepenwerd,
werd,
vorm,
wûke,
in
samel1wuking
met
een
aantal
Nederlandsche
conwelke, samenwerking met een aantal Nederlandsche consulaten
in het
hetbuitenland,
buitenland,aan
aan de
deNederlandsche
Nederlandscheindustrie
industrie
sulaten in
heeft bewezen
bewezen door
door zijne
zijnesnelle
snelleen
enactueele
actueele
goede diensten heeft
berichtgeving,
dochwelke
welketak
takvan
vanJaarbeurs-.werkzaamheid,
Jaarbeurs-werkzaamheid,
berichtgeving, doch
als een
eeneerste
eerstestap
staptot
tothet
hetgeleidelijk
geleidelijkverkrijgen
verkrijgenvan
van
bedoeld als
een volledig,
volledig, systematisch
systematisch bewerkt
bewerkt en
en bijgehouden
bijgehouden overzicht
overzicht
hadr geheel,.
geheel,. van
van het
van de
deNederlandsche
Nederlandsche industrie
industrie in
van
i n haar
instituut moest
moest worden
wordenafgesneden,
afgesneden,toen
toendedeininlater
laterjaren
jaren
instituut
malaise, bezuiniging
bezuiniging en
enbeperking
beperkingvoorschreef.
voorschreef.
ingetreden malaise,
MR. DR.
DR.A.A.
'VAN
DOORNINCK.
VANDOORNINCK
VAN
De uitbouw
uitbouwder
derJaarbeurs
Jaarbeurs als
als economische
economi~che instelling
de vele
vdemoeilijkheden
moeilijkhedenenenonaangenaamheden,
onaangenaamheden, welke
welke
en de
te bouwen
en af
monsterkamers,
de tijdelijke
tijdelijke huisvesting
huisvesting in
in telkens
telkensweder
wederopop
te bouwen
en te
af breken
te breken
monster kamers,
zoowel
als aan
zoowd aan
aan het
hetJaarbeursbestuur
Jaarbwrsbestuur als
aan de
de deelnemers
deelnemers zelf
zelfopleverde,
opleverde, brachten
brachten den
den
Raad van
van Beheer
Beheer steeds
steeds nadrukkelijker
nadrukkelijker tot
de overtuiging,
overtuiging, dat,
dat,ook
ookininverband
verband met
met het
het
Raad
tot de
opkom!n en
en floreereri
floreereh van
van jaarbeurzen
jaarbwrzen buiten
buiten Nederland,
Nederland, bijtijds
bijtijds onder
onder de
de oogen
oogen moest
moest
opkomen
worden
de beslissing
beslissing omtrent
omtrentde
devraag,
vraag,ofofvoor
voorhet
hetJaarbeursinstituut
Jaarbeursinstituutde
determijn
termijnvan
van
worden gezien de
proefneming niet
moest
enenofof de
industrie, ook
ook na
na den
den
proefneming
nietgecindigd
gecindigd
moestworden
wordenbeschouwd
beschouwd
de industrie,
oorlog, een Nederlandsche
Nederlandsche Jaarbeurs
Jaarbeurs als
als permanent
permanent instituut
instituut aandurfde.
aandurfde. De
DeRaad
Raadvan
van Beheer,
Beheer,
uitgebreid 1)
1 ) met
met de
deheeren
heerenMr.
Mr.Dr.
Dr.
VAN
DOORNINCK, onder-voorzitter,
onder-voorz.itter,Mr.
Mr.A.A.R.R.
BARON
A. A.
VAN
DOORNINCK,
BARON
), JOS.
VAN LINDEN
LYNDEN 22),
Jos. F. A.
A. M.
M.TEN
TEN BERG
BERG en
M. H.
H.DAMME,
DAMME,heeft,
bijge~táan
en Ir. M.
heeft, bijgesta
n door het Alge.

a

I) M.
0,'. C.
C.HOITSEMA
HOIT.iEM/\ was
HOIT5EM/\
wa5 na
na de
de eerste
eerste beurs
beurs afgetreden;
afgetreden; in
in 192o
1920werd
werdde
deRaad
Raadvan
vanBeheer
Beheernog
nog
uitgèbreid met Mr.
Mr.H.H.
WALLER.
uitgébreid
WALLER.
Wegens vertrek
vertrekuit
uit Nederland
Nederland in
in 192I
2) Wegens
1921 vervangen
vervangen door
door Dr. J.
J. C.
KONINGSBERGER.
C. KONINGSBERGER.
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meen Bestuur,
B~stut1r, deze
dezebelangrijke
bûangrijke beslissing
beslissingvoorbereid.
voorbereid. Toen
ToendedeTweede
TweedeNederlandsche
Nederland~che
meen
Jaarbeurs door
persoonlijk geopend
waarin H. M., te
te
Jaarbeurs
door H.
H. M.
M. de Koningin persoonlijk
geopend werd
werd met
met een rede, waarin
midden van
van meer
meer dan
danduizend
duizendvertegenwoordigers
vertegenwoordigers van
van de
deNederlandsche
Nederlandsche industrie,
industrie,
midden
Haar blijmoedig
uitsprakin
in de
de toekomst
Haar
blijmoedig vertrouwen
vertrouwen uitsprak
toekomst van
van Nederland:
Nederland: „omdat
"omdat lk,
Ik,naast
naast
God,
een onbegrensd
onbegrensd vertrouwen
vertrouwen bezit
het willen
willen en
enkunnen
kunnenvan
vanmijn
mijnVolk",
Volk",
God, een
bezitinin het
kon de
de voorzitter
voorzitter van
van den
den Raad
Raadvan
vanBeheer
Beheeraan
aandede
Beschermvrouwe der
der NederNederkon
Beschermvrouwe
landsche Jaarbeurs
Jaarbeurs niet
doel hebben
hebben de
deJaarbeurs
Jaarbeurs zoo
zoo
landsche
niet alleen
alleen aanbieden
aanbieden .,de
„de plannen,
plannen, die ten doel
spoedig mogelijk
mogelijk een afdoend
afdoend verblijf
verblijf in perpermanente gebouwen
gebouwen te
te verschaffen",
verschaffen", maar
maar
manente
bekend maken
maken het
het voornemen
voornemen van
van het
het
tevens bekend
Jaarbeursbestuur, om
om „binnen
.,binnenniet
nietal
al te
te langen
langen
tijd ook
deeltijd
ook buitenlandsche
buitenlandsche industrie("n
industrieen tot deelneming toe
toe tetelaten
latenenen
daarmedeaan
aan de
de
neming
daarmede
Jaarbeurs het internationaal
internationaalkarakter
karakter te
te geven,
geven,
zij voor
voor haar
haar volle
volle ontplooiing
ontplooiing behoeft."
behoeft."
dat
dat zij
De beslissing
beslissing over
over deze
deze twee
twee belangbelangrijke
voor het
het Jaarbeursinstituut
Jaarbeursinstituut
rijke grondslagen voor
als permanente
permanente instelling:
instelling: de
de huisvesting
huisvesting in
in
eigen vaste
vastegel
gel:o/!wen
internatiollalisatie,
oawen en de internationalisatie,
werd in handen
handen gelegd
gelegd van
van de
de Nederlandsche
Nederlandsche
Industrie.
Zij alleen had,
had, in
in laatste
laatsteinstantie,
instantie,
Industrie. Zij
te
beslissen, of zij,
zij, op
op die
dIe
dl~ grondslagen
grondslagen de
de
te beslissen,
Jaarbeurs, ook
den oorlog,
oorlog,
Nederlandsche Jaarbeurs,
ook na
na den
bestendigen. Wat
Wat den
den bouw
bouwvan
van permapermawilde bestendigen.
gebouwen betreft,
betreft,werd
werdaan
aan de
de NederNedernente gebouwen
landsche Industrie
Industrie allereerst
allereerst gevraagd,
gevraagd, of
of zij
zij
landsche
oprichting van
van een
eenEerste
EersteJaarbeursJaarbeursvoor de oprichting
gebouw
een aandeelenkapitaal
aandeelenkapitaal van één mi1lioen
gebouw een
millioen
gulden beschikbaar
beschikbaar wilde
wildestellen
stellen:
hetandere
andere
: het
voor
den
bouw
benoodigde
millioen
zou
voor
den
bouw
benoodigde
millioen
zou
H. M. de
Koningin opent
opent de
de Tweede
Tweede NederNederde Koningin
dan
in
den
vorm
eener
hypothecaire
leening
dan
in
den
vorm
eener
hypothecaire
leening
Jaarbeurs op
op 25
25 Februari
1918.
landsche Jaarbeurs
Februari 1918.
aan den
den Staat
Staat der
derNederlanden
Nederlandengevraagd
gevraagd
aan
worden.
l'0:<.lar het
het particulier
particulier initiatief
initiatief moest
moest vóór
vóór gaan,
gaan, moest
moestzich
zichkrachtig
krachtigvóór
vóórde
de
worden. Maar
plannen verklaren.
v~rk1aren. En
v~rklaren.
En deed
deed dit
ditook:
ook:binnen
binnenvijf
vijfdagen
dagenna
nadedeopenstel
openstelling
der inschrijving
inschrijving
plannen
ling der
was het
het eerste
eerste kwart
kwart millioen
millioen geplaatst;
geplaatst; een
een maand
maand later
later was
was voor
voor acht
a,cht ton
tonininhet
hetaandeelenaandeelenwas
Nede.rland", opgerichte
opgerichte
kapitaal der,
houden van
van Jaarbeurzen
Jaarbeurzen i~
kapitaal
der, naast
naastde
de.,Vereeniging
„Vereeniging tot
tot het houden
in Nederland",
"Maatschappij tot
tot Exploitatie
Exploitatie van
vanJaarbeursgebouwen"
Jaarbeursgebouwen" ingeschreven;
ingesénreven; vóór
vóórhet
hetEerste
Eerste
N.V. „Maatschappij
was voor
voor één
één ton
tonméér
méérdan
danhet
hetoorspronkelijk
oorspronkelijkgevraagde
gevraagde
Jaarbeursgebouw onder de kap stond, was
millioen, aan
alndeelen volgestort.
volgestort. Duidelijker
Duidelijker antwoord
antwoord had
had het
hetJaarbeursbestuur
Jaarbeursbestuur op
opzijn
zijn
aan aandeelen
vraa g, of
vraag,
of het
het Jaarbeursinstituut
Jaarbeursinstituut een blijvende
blijvende instelling
instelling moest
moestworden,
worden,niet
nietkunnenontvangen.
kunnenontvangen.
April 1919
1919 werd
werd niet
metden
denbouw
bouwvan
vanhet
hetEerste
EersteJaarbeursgebouw
Jaarbeursgebouw op
ophet
hetVredenburg
Vredenburg
Op 7 April
te Utrecht
Utrel:nt begonnen,
begonnen, n.l.
n.l. met
met de
de afbraak
afbraak van
van de
de „Fruithal"
"Fruithal" en
en de
de amoveering
amoveering van
van de
de overoverte
der zware
zware muren
muren van
van het
het oude,
oude,uit
uitden
dentijd
tijdvan
vanKAREL
KAREL V
"Vredenblijfselen der
V dateerende, kasteel „Vreden912
912

4 September
September 1921
1921 kon
kon het
het gebouw,
gebouw, naar
naar de
de plannen
plannen van
van den
den bouwmeester
bouwmeester Ir.
Jr.
burgh". Op 4

J.

DE BIE LEUVEI.ING
LEU',rELING TJEENK
TJEENK gebouwd,
gebouwd, in gebruik
gebruik worden
worden genomen
genomen 1).
DE

internationaliseering van
de Jaarbeurs
Jaarbeurs doorliep
doorliep een langeren
langeren termijn
termijn van
van voorvoorDe internationaliseering
van de
plannen dienaangaande,
dienaangaande, in
in handelskringen
handelskringen met
met ingenomenheid
ingenomenheidbegroet,
begroet,stuitten
stuitten
bereiding: de plannen
bij de industrie
industrie op
op aanvankelijk
aanvankelijk krachtig
krachtig verzet. Onder
Onder de
de argumenten,
argumenten, welke
welke men
mentege
tegtn
de
bij
n de
internationalisatie te berde
berde bracht,
bracht, namen
namen een
een voorname
voorname plaats
plaatsin,
in,het
hetgevaar,
gevaar,dat
datde
debuitenbuiteninternationalisatie
landsche concurrent zou gaan
gaan profiteeren
profiteeren van een zoo
zoo bij
bij uitstek
uitstek gunstige
gunstige gelegenheid,
gelegEnheid,ommet
om met
tredtn,dat
datdedebuitenlandsche
buitenland~cheindustrie
industrie de
deeigen
eigtn
Nederlandsche afnemers
afnemers in
in verbinding
verbindjngtetetreden,
Nederlandsche
Jaarbeurs zou
de vrees,
vrees, dat
dat het,
het,tijdens
tijdEnsden
dEnoorlog,
oorlog,door
door
nijverheid van
nijverheid
van de
de Jaarbeurs
zou verdringEn
verdringen en
en de
de Jaarbeurs
de
Jaarbeurs tot
tot stand
stand gekomen
gekomen contact
contact tusschen
tusschen de
de
vaderlandsche producenten
afnemers, op een
een interintervaderlandsche
producentenen
en afnemers,
zou
worden.
De
voorstanders
nationale
markt
verbroken
nationale markt verbroken
worden. De voorstanders
van internationalisatie
daartegenover, dat
dat de
de vrees
vrees
van
internationalisatie stelden daartegenover,
aan eigen nijverheid
nijverheid alleen
alleen gegrond
gegrond zoude
zoude zijn,
zijn,
voor schade aan
wanneer men
men aa priori
priori aanneemt,
aanneemt, dat
datwij
wijinderdaad
inderdaadde
de
wanneer
minderen
zouden
zijn
van
het
buitenland,
en
dat
de
conminderen
zijn van het buitenland, en dat de concurrentiestrijd, zoo hij
hij niet
nietop
opdedeJaarbeurs
Jaarbeurstot
totuiting
uitingkan
kan
currentiestrijd,
. komen,
daarbuiten, op voor
voor de
deNederlandsche
Nederlandsche industrie
industrie
komen, daarbuiten,
nog veel
veel onaangenamer
onaangenamer wijze,
te ontgaan
ontgaan zou
zou zijn,
zijn,
nog
wijze, niet te
terwijl
een
internationale
beurs
méér
kans
biedt
op
bezoek
terwijl
kans
op bezoek
v.an
buitenlandsche afnemers,
afnemers, waaraan
waaraan juist
juist de
de NederNedervan buitenlandsche
voor haar
haar export
exportgroote
groote behoefte
behoefte heeft.
landsche industrie voor
Nadat over
over dit
dit strijdpunt
strijdpunt in
in vakvak-en
endagbladen
dagbladenveel
veel gegeNadat
vereenigingen en
en organiorganipolemiseerd was, in verschillende vereenigingen
saties
industrieel gebied
gebied de
de quaestie
quaestie over
over en
en weer
weer
saties op industrieel
besproken
was, de
dealgemeene
algemeene Ledenvergadering
Ledenvergadering van
van de
de
be
sproken was,
Maatschappij
Nijverheid aan
aan de
deinternationalisatieinternationalisatieMaatschappij van
van Nijverheid
plannen hare
hare goedkeuring
de RegeeRegeeplannen
goedkeuring had
had gehecht
gehecht en
en ook de
MR.
J. P. FOCKEMA
29
Mei
MR. J.
FOCKEMA ANDREAE.
ring
geen
bezwaren
in
den
weg
legde,
werd
op
ring geen be zwaren in den weg legde, werd op
Mei
1920, nadat
nadat de
deinindat
datvoorjaar
voorjaargehouden
gehoudenVierde
VierdeJaarbeurs
Jaarbeurs
een nationaal
nationaal karakter
karakter had
gedragen, besloten
besloten in
in den
denvervolge
vervolgeop
opdedeNederlandsche
Nederlandsche
nog een
had gedragen,
JaarbeJ..:.':"zcn
deelneming
latEn.
Jaarbeurzen ook
ook buitenlandsche deelne
min g toe
toe te laten.
De man,
man, die
die met
met zulk
zulk een
een voortvarendheid
voortvarendheid en vernuft
vernuft deze
deze beide,
beide, niet
niet alleen
alleen voor
voor het
het
Jaarbeursinstituut,
geheele Nederlandsche
Nederlandsche industrie
industrie en
enhandel,
handel,belangrijke
belangrijke
Jaarbeursinstituut,maar
maarvoor
voor de
de geheele
vraagstukken aan
heeft nèch
nochde
detotstandkoming
totstandkomingvan
vanhet
hetEerste
EersteJaarbeursJaarbeursvraagstukken
aan de
de orde
orde had
had gesteld, heeft
gebouw, ndch
noch de
de internationaliseering
internationaliseering van het instituut
instituut meer
meer mogen
mogen beleven:
beleven: kort
kort na
na de
de Derde
Derde
Nederlandsche Jaarbeurs,
Jaarbeurs, waarover
donkere wolken
wolken der
der in
in aantocht
aantocht zijnde
zijnde
Nederlandsche
waaroverreeds
reeds de
de eerste
eerste donkere
A. VAN
VAN ZIJsT
ZI]ST op 55 Juni
Juni 1919
1919 gestorven
gestorven en
en was
was het
het
malaise waren
malaise
waren getrokken,
getrokken, was
was Mr.
Mr. Dr. W. A.
voorzitterschap van
van den
den Raad
Raad van Beheer
Beheer der „Vereeniging"
"Vereeniging"overgegaan
overgegaan in
in handen
handenvan
van Utrecht's
Utrecht's
voorzitterschap
Mr. J.
J. P.
P.FOCKEMA
FOCKEMA ANDREAE,
ANDRE~E, die met de
de aanvaarding dezer functie accentueerde,
accentueerde,
burgemeester Mr.
I) Het
Het
gebouwbestaat
bestaatuit
uit5 5verdiepingen
verdiepingenen
enheeft
hEefteen
eengrondcppervlakte
grondcppervlakte van
van 3200 M2.;
bevat
i)
gebouw
M 2 .; het bevat
monsterkamers van
van 16 M2
M2.,., 250
M. tafelvlakte
tafelvlakte En
leo M2.
open hoekruimte.
l:oekruimte.
Fn 'co
M 2 . open
327 monsterkamers
250 M.
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ho~ zeer het
het gewichtig
gewichtig algemeen
algem~en landsbelang,
landsbûang, dat
dat de
deJaarbeurs
Jaarbeurs nastreeft,
nastreeft, nauw
nauw verbonden
verbonden isis
hoe
bûangen van
van de
de stad
stad harer
harer vestiging.
vestiging. Het presidium
presidium van
van den
den Raad
Raad van
van Bestuur
Bestuur der
der
met de belangen
met
VAN DOORNINCK
„Vennootschap" was
was overgegaan
overgegaan op
op Mr. Dr. A.
A. VAN
DOORNINCK I),
op
"Vennootschap"
1 die het voorrecht had op
25
1919-een
zonnigen,
middag- aan
25 Februari
Februari 19I9
een
zonnigen,zomerschen
zomerschen middag
aanPrinses
Prinses JULIANA den troffel
troffel
ter hand te stellen,
stellen, waarmede
waarmede door
doorKoninklijke
KoninklijkeKinderhand
Kinderhandde
deeerste
eerstesteen
steengelegd
gelegdwerd
werdvan
van
Jaarb~ursgebouw: symbool
- zooals
zoo als de
de heer
heer VAN
DOORNINCK het zoo
zoo juist
juist uituithet Eerste
Eerste Jaarbeursgebouw:
het
symbool
VAN DOORNINCK
to~spraak tot
de Koningin,
Koningin, die
die de
de plechtige
plechtige steenlegging,
steenleggin?, de éérste,
éérste, welke
welke
drukte in zijn toespraak
drukte
tot H. M. de
Hare
- symbool,
symbool, "dat
alleen een
een sterk
sterk bewustzijn
bewustzijn van
van onze
onze
Hare Dochter
Dochter verrichtte,
verrichtte,bijwoonde
bijwoonde
„dat alleen
saamhoorigheid
het geliefde
geliefdevorstenhuis
vorstenhuisvan
vanOranje
Oranjeonze
onzenationale
nationaleindustrie
industrieen
enhandel
handel
saamhoorigheid onder het
),

H.
K.H.
H. Prinses
Prinses JULIANAlegt
steenvanhet
vanheteerste
eerstepermanente
permanenteJaarbeursgebouw
Jaarbeursgebouwop
op25
25Februari
Februarirg1919.
eersten steen
r g.
JULIANA legt den eersten
H.K.

energie kan
kan doen
doen behouden,
b!houdw, die
die onmisbaar
onmisbaar is
is voor
voor de
de bestendige
b~stendige verhooging
verhooging van
van 's's lands
lands
de energie
bloei en
en welvaart."
welvaart."
welvaart."
Donkere wolken
wolken hadden
hadd~n zich
zich boven
bovenhet
hetJaarbeursinstituut
Jaarb~ursinstituutintusschen
intusschensamengepakt.
samengepakt.
Donkere
van groote
groote onzekerheid,
onz!kerhûd, vol spanning op economisch
economisch en
en sociaal
sociaal gebied,
gebied;zagen
zagenzich
zich
In de tijden van
industrie en
en handel
handelvoor
voortelkens
telkensnieuwe
nieuween
engrooter
grootermoeilijkheden
moeilijkheden geplaatst
geplaatst en
en de
degevolgen
gevolgen
industrie
van de
de economische
economische inzinking,
inzinking;welke
welkeop
opde
dejaren
jarenvan
vaneven
evenplotselingen
plotselingenals
alsgrooten
grooten - schoon
van
inde
deeerste
eersteplaats
plaatster
terjaarbeurs
jaarbeurs gevoelen.
gevoelen.
helaas schijnbaren! - bloei was gevolgd,
gevolgd; deden
deden zich
zichin
", bestaat, na
r) Het
Het13B!stuur
vandedeN.V.
N.V.
"Maatschappij
tot Exploitatie van Jaarbeursgebouwen
Jaarbwrsgebouwen",
na
Í)
!stuur van
„M
latschappij tot
den dood van Mr. Dr. W.
W.A.A.VAN
VAN ZIJST
ZIJST uit:
uit: Mr.
Dr.A.A.
VAN
DooaNINCK, voorzitter, W. GRAADT VAN
VAN
Mr. Dr.
VAN
DOORNINCK,
en J. P.
ROGGEN, secretaris,
secretaris, Ir.
Ir. M.
M. H.
H. DAME,
DAMME, Dr.
Dr. A.
A. W. VAN DORP en
P. STOFFERS.
ROGGEN,
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Toch heeft
zich door
heeft het
het Jaarbeursbestuur
Jaarb::ursb::stuur zich
door de verschijnselen
v<!rschijnselen van
van depressie
depressie en door
door de
de stemstemmingen van wankelmoedigheid
wankelmo::digheid niet laten afbrengen
afbrengen van zijn
zijn taak
taak om niets
niets te
te verzuimen,
verzuimen, wat
wat
d::ugddijkhûd en
de doelmatigheid
dodm1tigheid van
van deze,
deze, tot
totSeptember
September 1920 jaarlijksche, daarna
daarna
de deugdelijkheid
en de
September 1920
halfjaarlijksche zakenb~urs
halfjaarlijksche
zakenbeursvoor
voorde
de nijverheid
nijverheid kon
kon b~vorderen.
bevorderen. Nadat
Nadat in September
N !derlandscheJaarbeurs
Jaarbeurs als
als eerste
eerste internationale
internationale beurs
beurs in
in het
hetpermanente
permanenteJaarbeursJaarbeursde Vijfde Nederlandsche
g<!bouw
door
tijdelijkehouten
houtenjaarbeursgebouwtjes
jaarbwrsgebouwtjes nog
wasgehouden,
gehouden,
gebouw -door
tijdelijke
nogsteeds
steedsomgeven
omgeven- was
ennajaar
najaar
werden
g!regeld, niettegenstaande
niettegenstaande de ongunst
ongunst der
der tijdsomstandigheden,
tijdsomstandigheden, in
in voorvoor-en
werden geregeld,
nijverheid en
en handel
handelgelegenheid
gelegenheidtete
poorten der Nederlandsche
Nederlandsche Jaarbeurs
Jaarbeurs geopend,
de poorten
geopend, om nijverheid
te brengen
brengen de
d:: drie
drie figuren,
figuren, welke
welke in
inhet
heteconomisch
economisch
geven
nauwer contact
contact met
met elkander
elkander te
geven in nauwer
den man, die het
leven
voorname rol'spelen:
man, die
die het
het bedenkt,
het maakt
maakt En
leven zulk eene voorname
rol spelen: den man,
bedenkt, den
en
bloei der eerste jaren,
den
man, die het
het verhandelt.
haar wondervollen
wondervollen bloei
jaren, heeft de
de NederNederden man,
verhandelt. Na haar
landsche
niet de
de gelegenheid gehad
landsche Jaarbeurs
Jaarb~urs niet
gehad zich
zich tetekunnen
kunnenontwikkelen,
ontwikkelen,inzonderheid
inzonderheidaan
aan
kunnen beantwoorden.
beantwoorden.Zij
Zijheeft
heeftechter,
echter,tetemidde
middw
hare
hare ro~ping
roeping als internationaal instituut niet kunnen
n
die Europa
Europa teisterden,
teisterden, zee
zee
der stormen, die
g<!houden en
te midden
midden van
van de
de meest
meest
gehouden
en te
schrille
afwisselingen
op
economisch
schrille afwisselingen op economisch
gebied,
een krachtige
krachtige kern
kern van
van
gebied, bleef een
industrieën het
het instituut
instituut
Nederlandsche industrieën
is de
deNederlandsche
Nederlandsche
trouw. Volgroeid
Volgroeid is
trouw.
Jaarbeurs nog
geenszins; zij
zij heeft
heeft een
een
Jaarbeurs
nog geenszins;
aantal
misschiennog
nogniet
nieteens
eensalle
alle
aantal-misschien
- kinderziekten
kinderziekten doorgemaakt;
doorgemaakt; elke
elke
beurs levert ervaringen
ervaringen op
op voor
voor de
de volvolbeurs
slechts langzaam
langzaam en voorvoorgende
gende en slechts
zichtig kan
~et bestaande,
bestaande, in
in moeilijke
moeilijke
kan het
in betere
betere tijden
tijden
tijden in stand gehouden,
gehouden, in
Eerste
Eerste bezoek
bezoek van
van H. M. de
Koningin aan
aan het
het
de Koningin
worden uitgebouwd.
uitgebouwd. De
De grondslagen
grondslagen
worden
Jaarbeursgebouw.
permanente Jaarbeursgebouw.
zijn gelegd, de
ontde voorwaarden
voorwaarden voor
voor ontwikkeling
wikkeling voorhanden
v.Jorh1nd:!n - de Toekomst
To:!komst alleen
alleen zal
zal kunnen
kunnen leeren,
leeren, of
ofhetgeen
hetgeenininoorlogstijd
oorlogstijd
tot stand
stand isisgebracht
g~brachten
enininde
deeerste
eerstejaren
jarenvan
vanden
denvrede
vredestaande
staande isisgehouden,
gehouden,ten
tenslotte
slottetot
tot
een ruïne zal
zll verworden
v~rworden dan
danwel
welversterkt
versterkten
en verstevigd
verstevigdtot
tot een
een economischen
economischen „Vredenburgh",
"Vredenburgh",
waarin industrie
handel zich
zichveilig
veiligzullen
zullenvoelen,
voelen,noodra
zoodraNederland
Nederlandweer
weerzijn
zijnvolle
volle
industrie en
en handel
aandeel zal kunnen
kunnen opvorderen
opvorderen in
in het
hetwereldverkeer.
wereldverkeer.
aandeel

916).
(Zie
tabel blz. 916).
Zie tabel
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Overzicht van de ontwikkeling van de eerste acht Nederlandsche jaarbeurzl1n:
JAARLIJKSCHE

I karakter' aantal deelnemers Imonsterk. v. 16 M2. : tafelvlakte in M.
1

I:: :! F~~'

I open---;~i~~~M2.

~:~i.1 ~~ totaallterrei:p::~b.lto-t:a~terre~ij;:~~i tota;lterrein: j~~t~·1 totaal

-1-i-M~.:-t.~~9-:~-:--'-!I-n-at-io-n-a-'I::

:~~ ,~~! ._- ,~~! -~;

-1 ET~~i-! ~-I ~~~
.

1

IV 23
V 6 -

6 .. 1920
I internat.
16 Sept. 1921

VI21 Febr. - 3 Mrt. 1922:
VII 4 - 9 Sept. 192 2
VIII 13-22 Mrt. 1923
1)

1046
858

I
I

606
427
484

1046 1041
650 1508
551 I 303
HALFJAARLIJKSCHE
29 8
30 3 90 9 i 23 8
I
112
248
539
76
246
243
727 , 72
I

I

Verschillende monsterkamers waren als tafelvlakte ingericht.
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1041
854

706
368

53 6
324
3 18

258

706
288 1)! 656
265 1)
32i)

9

377

523
327
:;:85

I

79 1
266

50

37
89
2 14

80
100
100

79 1
3 16
II7
I

189
3 14

DE NEDERLANDSCHE MIJNBOUW IN DE LAATSTE VIJF EN
TWINTIG JAREN.
DOOR

C. BLANKEVOORT, Hoofdingenieur der Mijnen.

H

oewel, naar uit officieele bescheiden bekend is, reeds voor meer dan acht eeuwen,
binnen het voormalige graafschap Limburg, in de terreinen van de thans nog in
exploitatie zijnde Domaniale mijn te Kerkrade, door de kloosterlingen van Rolduc
steenkolen werden gedolven en de bij ons nog steeds van kracht zijnde Mijnwet dateert uit
den Napoleontischen tijd, is de Nederlandsche mijnbouw toch eerst gedurende de laatste
vijf en twintig jaren van beteekenis geworden.
Gaan we een kwart eeuw in de geschiedenis terug, dan zien wij, dat slechts twee mijnen,
de Domaniale mijn te Kerkrade en de mijn Neuprick
te Bleyerheide (gemeente Kerkrade), steenkolen produceerden. De totale productie der beide mijnen te zamen
bedroeg omstreeks dien tijd gedurende een geheel jaar
niet veel meer dan wat thans in I923 door de Nederlandsche mijnen gezamenlijk in ongeveer acht dagen
wordt voortgebracht.
In I8g8, het jaar waarin H. M. de Koningin
persoonlijk de regeering over ons land aanvaardde, trad
voor den Nederlandschen mijnbouw als het ware een
nieuw tijdperk in. In dat jaar toch werd een begin gemaakt met den aanleg van een tweede Oranje-Nassaumijn; het daarop volgend jaar ving de eerste OranjeNassaumijn (aangelegd in de jaren I894-I899) aan te
produceeren; terzelfder tijd ongeveer werd de eerste Mijndistrict van Zuid-Limburg. l ) Het
spade in den grond gestoken voor den aanleg van de lichtgrijs gekleurd~ g~bied is geresermijn Wi1lem, terwijl een jaar daarna met den aanleg v~erd voor staats exploitatie ; het donkergrijs gekleurde gebied omvat de. particuvan de· mijn Laura begonnen werd. Tevens werden in lIere
mijnen; het zwart gekleurde gebied
die jaren talrijke exploratie-boringen in Zuid-Limburg
de staatsmijnen.
uitgevoerd, die vooral in I898 en I899 een groot aantal
aanvragen om concessie tot ontginning van steenkolen ten gevolge hadden. Maar nog een andere
voor de toekomst van den Nederlandschen mijnbouw uiterst gewichtige gebeurtenis leidde het
nieuwe tijdperk in en wel d ~ totstandkoming der wet van 24 Juni I90I, Staatsblad No. I70, betreffende exploitatie van staatswege van steenkolenmijnen in Limburg, waarmede het fundament voor het staatsmijnbedrijf werd gelegd. Uit denzelfden tijd ongeveer dagteekent de
eerste stap tot het van staatswege uitvoeren van opsporingen naar nuttige delfstoffen in ons
land. Het tot stand komen van de Exploratiewet in I903 en de oprichting van den Rijksopsporingsdienst van Delfstoffen in het daarop volgend jaar waren hiervan het resultaat.
Alle kenteekenen waren derhalve aanwezig, die er op duidden, dat onze mijnbouw een
-----=I)

I : 600.000

Bij de reproductie van de oorspronkelijke kaart werd de schaal in plaats van 1 : 200.000.

door verkleining -
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bloeiperiode was
thans, in
in 1923,
1923,moet
moeterkend
erkendworden,
worden,dat
datde
deNederlandsche
Nederlandsche
bloeiperiode
was ingetreden.
ingetreden. En thans,
mijnbouw gedurende
H.H.M.
Koningin een
een
mijnbouw
gedurende het
het 25
25-jarig
regeeringstijdperk van
van
M. de
de Koningin
-jarig regeeringstijdperk
periode van vooruitgang
vooruitgang en
en
periode
heeft doorgemaakt,
doorgemaakt, als
als
bloei heeft
waarop slechts
slechts weinige
weinige inindustrieën kunnen
kunnen wijzen.
wijzen.
dustrieën
waar maakte
maakte het
hetjaar
jaar
Wel isis waar
1904 een
1904
een einde
einde aan
aan het
het
kwijnende bestaan
bestaan van
van het
het
kwijnende
kleine
mijntje Neuprick,
Neuprick,
kleine mijntje
maar dit
moge beschouwd
beschouwd
maar
dit moge
worden als
als het
het teteniet
nietgaan
gaan
worden
van
een zwakkeling,
zwakkeling, voor
voor
van een
wien geen
geen plaats
plaats is
is onder
onder
wien
een
opkomend, sterk
sterk gegeeen opkomend,
de eeuwenoude
eeuwenoude
slacht;
slacht ; de
miin daarentegen
Domaniale miin
hield krachtig
krachtig stand
de
hield
stand in
in de
riJ
der zooveel
zooveel jongere
Jongere
jongere
rij der
zusters.
Domaniale
mijn te
te Kerkrade.
Domaniale mijn
Dat onze
onze vaderlandvaderlandsche
bodem behalve
behalve
sche bodem
steenkolen
nog andere
andere
steenkolen nog
delfstoffen, als bruinkolen
delfstoffen,
steenzout, in
inontginontginen steenzout,
bare hoeveelheden bevat,
bevat,
bare
was bij
bij het
het begin
begin van
van de
de
was
bloeiperiode nauwelijks
nauwelijks
bloeiperiode
bekend. In
die periode
periode
bekend.
In die
was
het, dat
datdoor
door onderonderwas het,
zoekingen
van den
den RijksRijkszoekingen van
opsporingsdienst
van
ontginbare
Delfstoffen
steenzout-afzettingen
steenzout-afzettingen
binnen de
de grenzen
grenzen van
van
binnen
ons
land werden
werden aangeaangeons land
toond; de
de sinds
sinds 1918
1918 bebetoond;
staande
zoutindustrie te
te
staande zoutindustrie
Boekelo in Overijssel,
Overijssel, die
die Mijn
Mijn Willem-Sophia
Willem-Sophia te
te Spekholzerheide;
Spekholzerheide; rechts
rechts op
opden
denachtergrond
achtergrond
ongetwijfeld een
goede
ongetwijfeld
een goede
de
staatsmijn Wilhelmina.
Wilhelmina.
de staatsmijn
tegemoet gaat,
gaat,
toekomst tegemoet
heeft daaraan
daaraan haar
haar bestaan
bestaan te danken.
danken. Door opsporingen
opsporingen in
in hetzelfde
hetzelfde tijdvak
tijdvak verricht
verricht door
door
voortvarende
voortvarende particuliere
particuliere ondernemers,
ondernemers, werd zekerheid
zekerheid verkregen
verkregen omtrent
omtrent de
de aanwezigheid
aanwezigheid
18
9918

van uitgestrekte
bruinkoollagen op geringe diepte in
in Limburg;
Limburg;de
deoprichting
oprichtingvan
vanverschillende
verschillende
uitgestrekte bruinkoollagen
bruinkool-ondernemingen,
bruinkool-ondernemingen, die
die gedurende
gedurelJde den
grooten oorlog
er niet
niet weinig
weinig toe
toehebben
hebben
den grooten
oorlog er
bijgedragen, dat de moeilijkheden, voortvloeiende
de
voortvloeiende uit de
brandstoffenvoorziening van
van
.. ..
land, zoo
zoo goed
goed mogelijk
mogelijk
ons land,
was hierhierzijn overwonnen,
overwonnen, was
van het gevolg.
gevolg.
van
Met
het einde
einde van
van
Met het
den wereldoorlog,
wereldoorlog, toen
toen meer
meer
en meer de beschikking
beschikking over
over
buitenlandsche steenkolen
steenkolen
buitenlandsche
kon
kon worden
worden verkregen
verkregen en
en
daardoor
vraag naar
naar
daardoor de
de vraag
voortdurend
bruinkolen voortdurend
daalde,
konden de
de kleinere
kleinere
daalde, konden
bruinkool-exploitaties zich
zich
bruinkool-exploitaties
langer staande
staande houden,
houden,
niet langer
,.
de grootere
grootere onderonderterwijl de
terwijl
Oranje-Nassaumijn
te Heerlen.
Oranje Nassaunijn II te
nemingen
tot een
een kwijnend
kwijnend
nemingen tot
bestaan gedoemd
gedoemd werden.
werden.
bestaan
verschillende aanvragen
ontDe in
in den
den loop
loop der
derjaren
jaren ingediende
ingediende verschillende
aanvragenom
om concessie
concessie tot ontginning van delfstoffen
delfstoffen zulzulwe stilzwijgend
stilzwijgend voorvoorlen
len we
bijgaan, evenals de
detalrijke
talrijke
bijgaan,
opsporingen naar
naar delfstoffen,
opsporingen
delfstoffen,
waardoor
waardoor buiten
buiten Zuid-Limburg belangrijke
belangrijke ontginbare
ontginbare
kolenlagen zijn
zijn aangetoond
aangetoond
kolenlagen
in het
het Peelgebied,
Peelgebied, zich
uitzich uitstrekkende
het noornoorstrekkende over
over het
delijk gedeelte van
van Limburg
Limburg
delijk
en oostelijk
oostelijk Noord-Brabant,
Noord-Brabant,
alsmede
den Gelderschen
Gelderschen
alsmede in den
Achterhoek,
welklaatste
laatste
Achterhoek, in welk
gebied
de steensteengebied zich boven de
nog uitgestrekte
uitgestrektedikke
dikke
kolen nog
steenzoutlagen
bevinden.
steenzoutlagen bevinden.
Mede
zullen we niet
niet in
in bebeMede zullen
schouwing treden
treden over
OrJnje-Nassaumijn
te Schaesberg.
schouwing
over de
de
Or3nje-Nassaumijn 11
II te
,..r
verband met
met de
de mijninmijninin verband
dustrie opgerichte
sociaal -gebied
maatregelen en de
de tot
tot
dustrie
opgerichte nevenbedrijven,
nevenbedrijven,dede op
op sociaal
gebied getroffen
getroffen maatregelen
stand gekomen wettelijke
wettelijke voorschriften
voorschriften en
en besluiten,
besluiten, doch
doch dit artikel
artikel hoofdzakelijk
hoofdzakelijk beperken
beperken
• . 1,-,
~

•

~.

-
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tot de thans
thans in
in exploitatie
exploitatie en in
in aanleg
aanleg zijnde
zijnde steenkolen-,
steenkolen-, bruinkolenbruinkolen- en zoutmijnen.
zoutmijnen. De
De
tot
plaatsruimte
zulks.
plaatsruimte gebiedt zulks.
De
steenkolenmijnen.
Des
tee n kol e 11 m ij ne n.
De ontginning
De
ontginning van
van
steenkolen bij
steenkolen
bij ons
ons tete lande
lande
geschiedt door
door particuliere
particuliere
geschiedt
ondernemingen
als
ondernemingen zoowel
zoowel als
van
staatswege. De particuparticuvan staatswege.
liere
exploitatie van
van steensteenliere exploitatie
kolenmijnen
heeft plaats
plaats
kolenmijnen heeft
krachtens
ingevolge de
de
krachtens een ingevolge
van 21
21 April
1810
Mijnwet van
April 1810
(Bulletin des'
des' Lois
Lois No.
No. 285)
285)
bij Koninklijk
Koninklijk besluit
besluit ververbij
leende
concessie, terwijl
terwijl de
de
leende concessie,
Oranje -Nassaumijn III
Oranje-Nassaumijn
111 te Heerlerheide.
ontginning van
van staatswege
staatswege
ontginning
haar grond
in de
haar
grond vindt
vindt in
24 Juni 1901,
1901,waarbij
waarbij een
eenterrein-uitgestrektheid
terrein-uitgestrektheid van
van meer
meer dan
dan
vorengenoemde
vorengenoemde wet
wet van
van 24
16.000 H.A. voor
voor staats-exploitatie
staats-exploitatie werd
werd gereserveerd.
gereserveerd. Bij
Bijlatere
latere wetten
wetten werden
werden deze
deze terteraanzienlijk uitgebreid,
uitgebreid, zoodat
zoodat thans
thans de
de Staat
Staat de
de beschikking
beschikking heeft
heeft over
over rond
rond
reinen nog aanzienlijk
29.000 H.A., zich uitstrekuitstrekkende over
over vrijwel
vrijwel het
het gegekende
heele gebied
gebied in
in Zuid-LimZuid-Limheele
'^;:.4 A
^
burg, waar
waar met
met vrucht
vrucht te
te
burg,
ontginnen
steenkolenlagen in
in
ontginnen steenkolenlagen
den bodem
bodem voorkomen,
voorkomen, voor
zoover niet reeds vroeg r
aan particulieren in concessie
concessie
of het
het recht
recht tot ontontgegeven of
ginning was verpacht. Welke
Welke
terreinen achtereenvolgens
achtereenvolgens
terreinen
van staatswege
staatswege zullen
zullen worworvan
den
ontgonnen, wordt
wordt bij
bij
den ontgonnen,
Koninklijk besluit
besluit nader
nader aangewezen.
Een uitzondering
uitzondering
gewezen. Een
op den
den gewonen
gewonen regel
regel van
van
particuliere exploitatie
exploitatiemaakt
maakt
Laura en Vereeniging
Vereeniging te Eijgelshoven.
Mijn Laura
de
Domaniale mijn;
mijn i deze
deze
de Domaniale
welk~
ontginning in
in 1845
1845 voor
voor een
eentijdvak
tijdvak van
van
mijn
toch isisstaatseigendom,
staatseigendom,van
van welk
mijn toch
e het recht tot ontginning
99 jaren
jaren bij overeenkomst
overeenkomst aan
aan een
een particuliere
particuliere onderneming
ondernemingisisverpacht.
verpacht.
de Domaniale
Domaniale mijn
mijnteteKerkrade
Kerkrade(zie
(zie
Door particulieren
particulieren worden
worden thans geëxploiteerd
geëxploiteerd de
-'

9 20
920

blz. 918);
de
I8 );de
teSpekholzerheide
918);de
Spekholzerheide (gemeente Kerkrade) (z:e blz·9
blz. 918);
de mijn Willem-Sophia te
,Spekhob:erheide
g18); de
919) en
en III,
(zie blz.
blz. 919)
III, (zip
(zi:! blz.
te
Oranje-Nassaumijnen
111,
(zi~
blz. 920),
920), respectievelijk te
919) 11,
II, (zie blz. 919)
Oranje -Nassaumijnen I, (ûe
Laura &
&
de mijn Laura
&. Vereeniging
Vereeniging te
Heerlen, Schaesberg
Schaesberg en
en Heerlerheide
Heerlerheide (gemeente Heerlen) en de
Eijge1shoven, (zie blz. 920), terwijl
Eijgelshoven,
in bedrijf
van staatswege in
bedrijf zijn de
(zie
921),
blz. 921),
mijnen Wilhelmina
i e blz.
mijnen
Wilhelmina (z
(z\e
I) en Hendrik (zie
Emma (zie blz. 92
92 r)
b'z. 923),
b'.z.
923), respectievelijk te
b',z.
te Terwinselen (gemeente Schaesberg),
Schaesberg), bij
en te Brunssum.
BoHoensbroek en
Hoensbroek
Brunssum. Bovendien isis de
de aanleg
aanlegvan
van de staatsmijn
vendien
Maurits (zie blz. 924), te Lutterade
(gemeente Geleen) ver
gevorderd,
ver gevorderd,
onderneming,
terwijl de particuliere onderneming,
&. Vereeniging
die de
&
die
de mijn Laura &
exploiteert, binnen hetzelfde
exploiteert,
hetzelfde conschachten aanlegt
cessieveld schachten
aanlegt voor
voor
Julia. De Directie
een nieuwe
nieuw~ mijn
mijn Julia.
Oranje -Nassaumijnen bereidt
der Oranje-Nassaumijnen
Terwinselen.
Staatsmijn
TeIwinselen.
Staatsmijn Wilhelmina
Wilhelmina te
te Terwinselen.
te Heerlerheide een afzonderlijke
afzonderlijke
exploitatie voor
exploitatie
voor van een
onder de benaming Oranjegedeelte harer
harer concessievelden
concessievelden onder
een gedeelte
Nassaumijn
Nassaumijn IV.
den
Nederlandschen mijnbouw
mijnbouw gedurende
gedurende
Teneinde den grooten
grooten vooruitgang van
den Nederlandschen
van den
de laatste
laatste vijf
vijf en twintig jaren
jaren te
te
illustreeren, mogen
hier enkele
enkele
mogen hier
cijfers worden genoemd:
genoemd:
cijfers
De totale steenkolenprobedroeg rond
ductie in
in 1898
1898 bedroeg
ductie
1) tegen een
150.000 ton
een productie
productie
ton')
1/2
4Yz
van rond 44
Y2 millioen
millioen ton in 1922.
1922.
Een duidelijker beeld nog kan men
men
productievermeerzich van
van deze
dezeproductievermeerdering maken,
maken, indien
men zich
zich
dering
indien men
dat inineerstgenoemd
eerstgenoemdjaar
jaar
indenkt, dat
gemiddeld 5o
50 wagons
wagons van
van
per dag gemiddeld
per
10 ton inhoud
inhoud op
opde
demarkt
markt werden
werden
gebracht,
per dag
dag
gebracht, terwijl
terwijl thans
thans per
wagons steenkolen
omstreeks
steenkolen
omstreeks i1500
500 wagons
ge proin Zuid-Limburg
Zuid-Limburg worden
worden geproStaatsmijn Emma bij Hoensbroek.
duceerd.
Hoewel
op
zich
zelf
dus
duceerd. Hoewel op zich zelf dus
een enorm kwantum,
kwantum, is
is dit
ditechter
echter
slechts
voldoende, om
aan onze
onze eigen
eigen kolenbehoefte
kolenbehoehe
voor de
de helft
helft tegemoet
tegemoet tete
kolenbehoefte voor
slechts even
even voldoende,
om aan
i)
I) i1 ton
ton == r000
1000 K.G.

921
921
92I

komen, zoodat
z;oodat we
we dus
dusvoorloopig
voorloopignog
nogopop
hulp
buitenland
zijnaangewezen.
aangewezen.
komen,
de de
hulp
vanvan
hethet
buitenland
zijn
De jaarlijksche
jaarlijksche productie
het onderstaand
onderstaand
productieaan
aansteenkolen
steenkolenuit
uitonze
onze mijnen
mijnen sinds
sinds I898
1898 is in het
staatje
staatje vermeld.
Netto
I
productie
Jaren
in tonnen
intoe
I

Jaren

1898
18
98
189g
18
99
1900
190I
1901
1902

150.398
8
15°.39
212.972
212·972
320.224
310.887
390.778
390.778

I

I

1903
1904
1905
1946
.. 1906
1907

Netto
productie
in tonnen
tonnen
6 74
457.
457.674
447.095
447·°95
486.796
486 .796
8.6 59
54
548659
722.824

Jaren

I

1908
1909
1910
1911
19II
1912

Netto
productie
tonnen
in tonnen

Jaren

908.201
I .I 20.852
1.120.852
I .292.289
1.292.289
1.477.171
1477.171
1.725·394
I.725.394 I

-

I

I

1913
1914
1915
1916
1917
17
19

I

Netto
productie
in tonnen
tonnen

Jaren
Jaren!

Netto
productie
tonnen
I in tonnen

1 .8
873.079
1.
73'°79
1.928.540
1·928·54°
2.262.148
2.585.982
00 7.925
3.
3.007.925

1918
1919
19
19
1920
1921
1922

I

3.399.512
3.399.5 12
3.4°1.5463.4oI56
3.940 .590
3·94°·590
3·921.1253.9215
0.206
4·57°·206
4.57

De opbrengst
ruim f 650.000.
opbrengst van
van de afgezette
afgez;ette hoeveelheid
hoeveelheidsteenkolen
steenkolenbedroeg
bedroeginin1898
I898ruimf650.000.ongeveer 75
75 millioen gulden in 1922.
I922.
Bedroeg op
31 December
December 1898
I898 het
hettotaal
totaalbij
bijdedemijnen
mijnenwerkzaam
werkzaamaantal
aantalarbeiders
arbeiders
Bedroeg
op 31
aantal omstreeks
omstreeks 27.600, met
met hun
hun gezinnen
gez;inneneenmijnrond
3I December
December I922
rond 650,
65o, op 31
1922 was dit aantal
een mijnwerkersbevolking
toeneming van
van het
hetaantal
aantal
werkersbevolkinguitmakend
uitmakendvan
vanmeer
meerdan
danIoo.ooo
ioo,000 personen.
personen. De toeneming
arbeiders
laatste 25
25 jaren
jaren geeft
geeft het
hetvolgend
volgendstaatje
staatjeaan.
aan.
arbeiders gedurende
gedurende de
de laatste
tegenover
tegenover

I

Aantal arbeiders
31 December
D~cember
op 31

Jaren

Ondergronds

1888
18
98
1899
18
99
1900
00
19
1901
19°1
1902
19°2
03
19
3
1 90
1904
19°4
19°5
1 905
1906

409
610
II68
I168
9922
99
11 93
II93
1583
1 583
1585
1794
1 794
1 955
1955

Onder-en
Onderen
bovengronds

Jaren
Ondergronds

I

648
890
1671
16
71
1414
1692
2122
2287
25
7
251
17
2704
27°4

arbeiders
Aantal arbeiders
op 31
31 December
December

Aantal arbeiders
arbeiders
op 31
31 December
December
op

Onder- en
I Onder-Oen
I

1907
1908
1909
1910
191I
1911
1912
1913
1914
1915
15
19

3309
4004
848
44848
53425342
61
59
5961
6797
7832
7732
8770

bovengronds
4694
4694
5374
6448
8
723
7238
799 11 79
97288972
1072810728
10429
I1718
II718

- ..-

Jaren

1916
1917
1918
1919
1920
192I
1921
1922

Ondergronds
gr
onds

Onder-en
en
Onderboven- bovengronds

10481
13015
13°15
14010
14°10
16058
160
58
18559
18
'8724
724
19860

14300
143°0
17676
6 76
17
20196
201 9 6
22752
22
752
2266434
434
6 535
2z6535
27608

!

Aan netto-loonen werd in 1898
I898 aan
aan de
de arbeiders
arbeiders uitbetaald
uitbetaald een
een totaal
totaal bedrag
bedrag van
van rond
rond
Aan

ff 325.
- , hetwelk
in jaren
25 jaren
tijds
steeg
rond
millioengulden
guldenenendus
dusthans
thans125
I25maal
maal
325.x•
, hetwelk
in 25
tijds
steeg
tottot
rond
5o50
millioen
000.
z;ooveel
bedraagt als
den aanvang
aanvang van
van de
de bloeiperiode.
bloeiperiode. In
In het
het overzicht
overzicht op
opblz.
blz;. 923
zooveel bedraagt
als in den
923 zijn
aangegeven
loonen ininguldens,
guldéns,berekend
berekendper
perarbeider
arbeideronderonder-enenbovengronds
bovengrondswerkwerkaangegevende
de bonen
zaam bij
in exploitatie
exploitatie zijnde
zijnde mijnen.
mijnen.
zaam
bij de in

922
922

I
Jaren
Jaren

I
I

jaar

I 503
1898
18
50 3
98
1899
0
18
540
99
54
Igoo
65o
1<;00
Ig00
650
1901 I 629
IgOl
1<;01
I902
604
1902
1903
1<;03
03
lç
585
1904
Ig04
1<;04
559
1905
605
05
1<;05
lç
E05
1 go6
Ig06
1906
646

I

I

I

Netto-lo3n per
Netto-lo:m

Iwerktijd
uitu'twerktijd I ton
delving
delving

ton uit-

I.68
1.68
I .8o
1.80
2.17
2.17
2·17
2.10
2.01
1.95
1 .95
I.86
1.86
2.02
2.15

I
I

I.58
1.58
2.00
2.00
2.26
2.38
2·38
2.17
2.40
2·40
2.40

2.57
2·57
2.77
2·77

- ----

-

Netto-loon
per
Netto-loon per

1---------,--- ---1----------,------uit- Jaren
ton uitton uitI jaar
i
i
I
ton
Jaren I
Iwerktijd II ton
uitjaar iiwerktijd
delving
jaar werktijd
werktijd _delving
delving
delv g

I
Jaren
Jaren

I

Netto-loon
per
Netto-loon per
I

-

I

in

1 907
07
lç

iso8
1<;08
lç08
Hog
lÇO;j
lço;l
19143
1910
1911
I
I
11
19
1912
1912
1913
13
19
1914
14
19
1915
15
19

667
667
655
6 55
653
6 53
652
672
7 11 9
747
24
7724
7 8833

2 .41
2.41
2·35
2 .35
2.3 1
2.31
2 .31.
2.312.40
2.58
2·58
2.68
2·54
2 .54
2.7
2.700

3.51
3·51
3.46
3-46
3.14
3.C8
c8
3·
3.03
3·03
3.09
3.0 9
3.26
3·26
3·4;l
3
· 4~
3.49
3·45
3.45

1916
1916
19
1 91177
1918
1918
1919
19
19
1920
1920
1921
1921
: 19~
1922
·'19~

905
905
1°57
1 c57
1360
60
13
1360
1664
1664
1gg8
1998
1833
18
1595
1 595

I
I
I

3.14
3.
3.11 4
3.65
3.6 5
44.70
.70
5.664
4 5.
6.66
6·45
6 .45
0
5.4
5.40

I

4.
4.11 33
4
5.
5.224
7·25
7.25
9.83
9.8 3
I11
1.44
11·44
.44
11.5
I I.511
8 .66
8.66

i

Meer dan
Meer
dan 3500
3500 arbeidersarbeiders- en beambtenwoningen
beambtenwoningen waren
waren aan
aan het eind
eind van
van 1922
1922
I922 door
de mijnondernemingen
mijnondememingen voor het
het personeel
personeel beschikbaar
beschikbaar gesteld.
gesteld.
Aan
mijnbelasting brachten
brachten onze steenkolenmijnen
steenkolenmijnen in
in 1898
1898ongeveer
ongeveer ff 7000.op en
en
Aan mijnbelasting
700o. op
in 1922
1922niet
nietminder
minderdan
danéén
éénmillioen
millioen
guldenofofwel
wel140
140maal
25jaren
jaren geleden.
geleden.
mi1li~ngulden
maalzooveel
zooveelals
als25
De vooruitgang
vooruitgang van
van onzen
onzenmijnbouw
mijnbouwkomt
komtmede
medesterk
sterk tot
totuitdrukking
uitdrukking in de
de ontontwikkeling der
der gemeente
31 December
December
wikkeling
gemeente Heerlen, het
het centrum
centrum der
der mijnindustrie.
mijnindustrie. Bedroeg
Bedroeg op
op 31
1898 het
1898
het aantal
aantal inwoners
inwoners dezer
dezer
gemeente 5695,
5695, op
op 31 December
gemeente
1922 was
1922
was dit
ditgestegen
gestegen tot
tot 34029;
34029;
de begrooting
van
inkomsten
begrooting van inkomsten en
en
uitgaven
uitgaven van
van eerstgenoemd
eerstgenoemd jaar
jaar
wees
wees in
in ontvangsten
ontvangsten en
enuitgaven
uitgaven
een bedrag
38217.- en
bedrag aan
aan van
van ff 38217.en
die
die van
van 1922,
1922, wat
watden
dengewonen
gewonen
dienst
2.322.o9o.
betreft ff 2.322.090.wat
dienst betreft
en wat
den buitengewonen
buitengewonen dienst
dienst betreft
betreft
ff 2.342.115.-.
2•I I 5·-·
2·342.115·-·
2·34
Sinds 1898
1898werden
werden gaandegaandeStaatsmijn
endrik tt~
t ~BB:un,Sllffi.
: unss um.
weg
meer
mijnen
in
exploitatie
Staatsmijn H
H~n:irik
B:un,Sllm.
weg meer mijnen in exploitatie
gebracht
gebracht en, behoudens
behoudens onvooronvoorziene omstandigheden,
omstandigheden, was
niet moeilijk,
moeilijk, omtrent
omtrent de
de toekomst
toekomst een
eenvrij
vrijnauwkeurige
nauwkeurige
ziene
was het
het niet
uitmaken. De onvoorziene
onvoorziene omstandigheden
omstandigheden bleven
De in
in1914
1914uitschatting te maken.
bleven echter
echter niet uit. De
gebroken wereldoorlog
wereldoorlog bracht
mee en haalde
haalde een
een streep
streep door
door alle
allegemaakte
gemaakte ramingen
ramingen en
en
gebroken
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ons land
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daalde de
de invoer
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aanzien, dat,
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aan den
den oorlog
oorlogniet
nietspoedig
spoedigeen
eeneinde
einde
landsche kolen sterk en het liet zich
zou
komen,
de
invoer
van
buitenlandsche
kolen
hoe
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zou
worden
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ten
slotte
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geheel zou
zou kunnen
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nietnoodig
noodigeen
eeningewijde
ingewijde tetezijn,
zijn,om
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wel eens
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9923

kunnen
1914
een
eigen
steenkolenproductie
kunnen voorzien,
voorûen,
voorzien, dat
dat het
hetererininNederland,
Nederland,met
metinin
1914
een
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steenkolenproductievan
van
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rond io
ongeveer 222 millioen
millioen ton
ton per
per jaar,
jaar, bij
bij een
een normaal
normaal verbruik
verbruik van
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JO millioen
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ton,treurig
treurig
ongeveer
uitûen,
geenuitkomst
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uitkomst
zou
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uitzien,als
alserergeen
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behoeden?Die
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vraagstelde
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menzich
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allerwege.
De vraag
vraag naar
naar Limburgsche steenkolen deed zich
ûch inmiddels
inmiddels steeds
en met
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zich
steeds luider
luider en
metmeer
meer
hooren. Meer
Meer kolen
kolen moesten
er zijn,
wilde de
moesten er
zijn, wilde
degeheele
geheeleNederlandsche
Nederlandsche industrie
industrie niet
niet tete
klem hooren.
die
gronde gaan.
gaan. Geregeld
Geregeld deden
deden alreeds
alreeds berichten
berichten de
rondte, dat dan
dàn weer
weer deze
deze dan
dàn weer
weerdie
gronde
de rondte,
fabriek haar
stopgezet bijbijgebrek
gebrekaanaan
voldoend
fabriek
voldoend
stookmateriaal.
haar werkzaamheden
werkzaamheden had
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stookmateriaal.
er niet
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meer kolen
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zouhet
hetniet
nietmogelijk
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zijn,
ûjn,het
hetspook
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deralgemeene
algemeenewerkwerkIndien er
Deinvoer
invoervan
vanbuitenlandsche
buitenlandsche kolen
kolen had
geheel
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van de
de deur
deurteteverdrijven.
verdrijven. De
hadreeds
reedsgeheel
loosheid
opgehouden en
en op
ophervatting
hervatting van
van den
den invoer
invoerkon
konook
ookvoorloopig
voorloopigniet
nietworden
wordengerekend.
gerekend.Ieders
Ieders
opgehouden
vertrouwen was gevestigd
gevestigd
•
op de
der
debekwaamheid
bekwaamheid der
leiders
leiders en
en de
de arbeidsarbeidskracht
kracht van de
werklieden
de werklieden
onzer
eigen
steenkolenonzer
eigen
steenkolen.
mijnen.
mijnen. Noch
Noch
leiders, die
die
N àch leiders,
welhaast
onoverkomenwelhaast onoverkomenlijke
lijke bezwaren
wisten te
te
bezwaren wisten
overwinnen,
overwinnen, noch
werknàch werklieden,
lieden, die,
die, hoewel
hoewel voor
voor
een zeer
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zeer groot
groot gedeelte
gedeelte
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toch een
ongeschoold, toch
een
hooge
hooge arbeids-prestatie
arbeids-prestatie
wisten te
bereiken, hebwisten
te bereiken,
hebben
Staatsmijn Maurits te Lutterade.
ben dat
dat vertrouwen
vertrouwen bebehet jaar
jaar 1917
schaamd. In het
werd
een productievermeerdering
productievermeerdering verkregen
dan i8%
18% ininvergelijking
vergelijking
werd een
verkregenvan
vanniet
niet minder
minder dan
met
het daaraan
daaraan voorafgaand
voorafgaand jaar,
weer wist
wist
met het
jaar,terwijl
terwijl1918
1918de
de productie
productievan
van 1917
1917 nog
nog weer
14%.
%.Bedroeg
Bedroegde
deproductie
productieder
derLimburgsche
Limburgschesteenkolenmijnen
steenkolenmijnen
te
overtreffen met
met bijna
bijna 14
te overtreffen
kolenslik, rond
rond 1.982.000
1.982.000 ton,
ton, over
over
gedurende
eerste oorlogsjaar
oorlogsjaar 1914,
gedurende het
het eerste
1914, met
met inbegrip
inbegrip van
van kolenslik,
1918
ûj gestegen tot
tot 3.548.000 ton en
en dus
dus bijna
bijnaverdubbeld,
verdubbeld, terwijl
terwijl het
hetaantal
aantal arbeiders,
arbeiders,
1918 was
was zij
was gestegen
11.000bedragende
bedragende op
op het
het eind
eind van
van 1914,
1914, tot
tot over
over de
de 20.000
gestegen op 31
31
20.000 was
nog
geenII.000
nog geen
December
1918.
December 1918.
Met het einde
einde van
van den
den oorlog
oorlog ving
vingde
deinvoer
invoervan
vanbuitenlandsche
buitenlandschesteenkolen
steenkolen weer
weer aan.
aan.
In
millioen ton,
ton, die
die in
in 1919
1919reeds
reeds tot
totmeer
meerdan
dan 33millioen
millioen
In 1918 bedroeg de invoer ongeveer
ongeveer 1Ii millioen
ton steeg. Daar
de eigen
eigenproductie
productieover
overlaatstgenoemd
laatstgenoemdjaar
Daar de
jaar ongeveer
ongeveer 3312
3%
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1919 van
van een
eennijpend
nijpendkolengebrek,
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zooals wij
wij dat
datinindedevoorafgaande
voorafgaandejaren
jarengekend
kon
kolengebrek,
gekend
kon in 1919
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produceerden de
de Limburgsche
Limburgsche steenkolensteenkolenhadden,
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worden gesproken.
gesproken. In
hadden, niet
niet meer
pe il. Een
mijnen
millioen ton; het
het jaar
jaar 1921
1921 hield
hield de
de productie
productie vrijwel
vrijwel op
op peil.
mijnen reeds
reeds ongeveer
ongeveer 44 millioen
verhooging onzer productie, ter voorziening
voorûening in
in de
de brandstoffenbehoefte
brandstoffen behoefte was,
was, daar
daar over buitenléindsche
de beschikking
was te
te krijgen,
krijgen, in
inlaatstgenoemd
laatstgenoemd jaar
jaar niet
niet
mate de
beschikking was
landsche kolen
kolen weer
weer in ruime mate
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geen reden
reden meer
meer een
een in
in 1916
1916ingesteld
ingesteld verbod
verbod tot
totuitvoer
uitvoeronzer
onzer
meer noodig.
Zelfs was er geen
meer
noodig. Zelfs
kolen
kolen te handhaven, zoodat dit verbod
verbod in
in 1921
1921 werd
werdingetrokken.
ingetrokken. In
Inhetzelfde
hetzelfdejaar
jaarnog
nogwerd
werd
volgend overoverreeds
een aanzienlijk
aanzienlijk kwantum
reeds een
kwantum kolen
kolen naar
naarhet
het buitenland
buitenlandafgezet.
afgezet.Uit
Uit het
het volgend
afzet van onze
25jaren;
jaren;het
heteigen
eigenverbruik
verbruik
zicht blijkt
blijkt de afzet
onze steenkolen
steenkolen gedurende
gedurende de
delaatste
laatste25
de mijnen
mijmn ~5
de genoemdh
genoemd~ hoeveelh!den
hoevee1h~denniet
nietbegrepen.
begrepen.
op de
is in de

Totale afzet
tonnen
in tonnen

Jaren

I
18ç8
18;8 I 147·226
147.226
1899
18
202·544
99
.544
202
I 900
1900
3°3·492
303.492
1901
286.256
1901
368.170
1902
368
.170
1903
o
44 ·8g3
.893
440
1904
4 00 .757
1 904
400
1905
449. 166
498.301
1906
I 498 .301

Waarvan
naar
naar het
buitenland

I

106.584
154·477
1 54.477
1 94.763
194.763
156.321
6 '321
15
237.658
237·61:8
281.966
66
281.9
220.237
276.629
34
49
3488 .1149

Jaren

Totale afzet
afzet
in tonnen
tonnen

1907
1908
1909
1910
191I
II
19
1912
1913
1914
14
19
1915
15
19

647.272
647·272
853.294
I.046.501
6 .5°1
1'°4
I.216.740
1.216.740
I .425.6c4
1·425·604
I.680.147
1.680.147
1 .774. 1 40
1.774.14°
1.81 3.3421.8342
2.244.139
2.244. 1 39

Waarvan
naar
naar het
buitenland
472452

58 9.45°
589.450
731.3°7
1 .307 73
832.628
996688.774
-774
I.128.540
1.128.540
1.137.216.
1.137·216.
823.401
823401
240 .655
•655
240

Jaren

Totale afzet
in tonnen
tonnen

1916
1917
17
19
1918
1919
19
19
1920
1921
1922

2.479.411
2.479.4 11
2·9C8 .2282.9C8
3.271.527
3.263.272
3.780.926
3.780 .926
695.7 11 5
3.
3.695.7
4.518.044
4.5 18 '°44

Waarvan
naar het
naar
buitenland

5.5 86
225.586

-

-

88 2
435.
435.882
1.178.049

gemiddelde verkoopprijs
verkoopprijs per ton steenkolen
steenkolen in
in elk
elk der
der laatste
laatste 25
25 jaren
jaren isisininonderonderDe gemiddelde
staand
gehouden met
met het
heteigen
eigenverbruik
verbruikder
der
staand staatje
staatje aangegeven,
aangegeven, waarbij
waarbij geen
geen rekening
rekening is
is gehouden
mijnen.
mlJnen.

Jaren
18;8
1899
18g9
1900
1 900
190I
1901
1902
1 902

V"k~pp';;.1

Verkcopprijs
Verkoopprij
Verkoopprijs
Verkoopprijs
Verkoopprijss
Verkoopprijs
Verkoopprijs
Jaren
Jaren
Jaren
Jaren
per
ton
Jaren
per ton
ton
per ton
per
per
ton
per
ton
per ton
per ton
per ton
f 4.55
4.55
,.
4.94
ot 4·94
,,ot 6·35
6 .35
„
ot 6.14
6.14
ot
,,

5·55
5.55

1903
1904
1 904
1905
1 905
1 906
6
190
1907
1 907

f 5.24
5.24
5·23
„ot 5.23
ot 5·35
5.35
5.73
ot 5·73
,, 7•19
ot
7. 19
,,

„

1908
1909
1910
1 9 10
1911
I1
19
1912

f 7.11
7· I l
ot
6.81
„ 6.81
ot
6·59
,, 6 .59
„
ot 6.5o
6·50
„ 6.99
ot
6·99

1913
13
19
1914
19
1 9 11 5
1916
1917

ff 7.85
7.8 5
„
7.78
7.78
ot
9.22
„ot 9·22
„ 12.00
ot
„ot 14.61
14.61

1918
1919
1920
1921
1922

ff 18.92
18·92
ot
21.24
„ 21.24
„
ot 26.65
26.65
ot 20.29
„ 16.38
ot
16.38
„

ho:!v<!e1h:!den kolen
kolen en
en slik,
slik,welke
welke
Tot slot vinden, wat betreft de steenkolenmijnen,
steenkolenmijnen, de hozveelh!den
door
der ondernemingen
ondernemingen inin1922
1922
zijnafgezet,
afgezet,met.
meLinbegrip
inbegripvan
vandie
dievoor
vooreigen
eigenverbruik
verbruik
doo: elk
elk der
zijn
hier vermelding.
vermelding.
der mijnen, hier
Staatsmijn
EMMA
• •. . •. .• • •. 1.010.443
1.010.443 ton
ton
Staatsmijn
EMMA
WILHELMINA . . 685.139
WILHELMINA
685.139 „ot
„
HENDRIK • .• . ••
65I.II1 „
HENDRIK
. . 651.111
DOMANIALE Mijn
DOMANIALE
Mijn • • • •• 564.105 ot
Mijn LAURA & VEREENIGING 534.4
MijnLAURA&:VEREENIGING
534.410
10 ot

ORAN)ê-NASSAU
Mijn
I •I . . 399.102
ORANJ E-NASSAU
Mijn
399.102 ton
ton
II . 447.590
ORANJE-NASSAU
Mijn 11
ORAN JE-NASSAU Mijn
447.590 ot
ORANJE-NASSAU
Mijn
111 III . 330.970
ORANJE-NASSAU
Mijn
33°.970 „ot
Mijn
829 ,,ot
Mijn WILLEM-SOPHIA
WILLEM-SOPHIA• .•. . 334.
334.829
Alle
Alle Mijnen
Mijnen• . •. .• • • • • • • 4.957.699
4'957. 699 ttot
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N
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ook bruinkolen.
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maar weinig aandacht
aandacht geschonken.
geschonken. De
De oorlog
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omstandigheid maar
wij
met te
te erkennen,
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de productie
productie van
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debruinkolenmijnen,
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bruinkolenmijnen,
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bij die
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der
wij beginnen met
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Limburg
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geleden was
was het
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bruinkool
liet men
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hadden toch
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ruim
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bruinkool bevatte. Wat liet
al zij
z;ij het
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uithet
voldoende de beschikking over steenkolen,
zij
het dan
ook, dat
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buitenlandmoesten
moesten
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worden
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deontginning
ontginning
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logsjaren vestigde
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het echter
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voldoende, de
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aandacht
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Bruinkoolontginning
Bruinkoolontginning Carisborg te Heerlerheide.
Heerlerheide.
daarop gevestigd
daarop
gevestigd te houden,
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de nood het hoogst
pakten aan.
aan. "Als
hoogst is, is
is de
de hulp
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Die hulp
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In een minimum van
van tijd
tijd wisten
wisten de
groott"
groott> moeilijkheden
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zij, niet
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onder
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In de
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Kerkrade,nog
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denbrandstoffennood
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tot stand.
daarvan komt
komt de
deeer
weinig of
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in 1917
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eerstebruinkool,
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op31
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i ..
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arbeiders in ons bruinkolenbedrijf een bestaan vonden. Deze
Deze twee
tweegetallen
getallenspreken
sprekenvoldoende;
voldoende;
arbeiders
zonder eenig commentaar
commentaar doen
doen zij
zij iedereen
iedereenonmiddellijk
onmiddellijk begrijpen,
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metwelk
welkeen
eenkracht
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de
werkzaamheden
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voortgezet.
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ondernemingen
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Graetheide
Leemhorst te
te Tegelen.
Tegelen.
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te Sittard
Sittard en
en de Leemhorst
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leniging van
van den
den brandstoffennood
brandstoffennood te bevorderen,
bevorderen, werd
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van 23
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168, tot
tottijdelijke
tijdelijke ontginning
ontginning van
van bruinkool
bruinkool zonder
zonder concessie,
concessie, in
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het
1918, Staatsblad
geroepen, waarbij
waarbij aan
Nijverheid en Handel
Handel de
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den Minister van Landbouw, Nijverheid
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bepaalden tijd,
tijd, twee
twee jaren
jaren niet
nietteteboven
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mi1lioen ton.
ton.
bruinkool-industrie, vrij
grooten bloei
bloei gekomen;
gekomen,· ging niet
niet minder
minder
De bruinkool-industrie,
vrij plotseling
plotseling tot grooten
vlug weer achteruit. Vooral sinds Mei
Mei 1919
1919daalde
daaldede
devraag
vraagnaar
naar bruinkool
bruinkool zóó
zóó sterk,
sterk, dat
dat nog
nog
in diezelfde
diezelfde maand
maand aan
aan ongeveer I000
1000arbeiders
arbeiders ontslag
ontslag moest
moest worden
worden verleend.
verleend. Daarna
Daarna ververproductie geleidelijk,
geleidelijk, evenals het
het aantal
aantal arbeiders. Aan het eind van
van 1920
1920 was
was de
de
minderde de productie
maandproductie, die
bloeitijd omstreeks
omstreeks een
een kwart
kwart millioen
millioen ton
ton had
hadbedragen,
bedragen,tot
tot
maandproductie,
die in
in den bloeitijd
beneden 2000 ton gedaald,
gedaald, terwijl
terwijl het
het aantal
aantal arbeiders
arbeiders tot
tot ongeveer
ongeveer 5o
50was
wasgeslonken.
geslonken.
En 1921 en 1922?
1922? Er
Er werd
werd nog
nog steeds
steeds iets voortgebracht;
maand iets meer,
meer,
voortgebracht; de
de eene
eene maand
de andere
andere maand
maand iets
iets minder.
minder. Veel
Veel te
te beteekenen
beteekenen had
had het
het echter
echter niet.
niet. De
Desteenkool
steenkoolhad
hadde
de
minderwaardige bruinkool
de markt
markt verdrongen. Hiermede
Hiermede isis evenwel
evenwel
minderwaardige
bruinkool zoo
zoo goed als geheel van de
bewijs geleverd,
geleverd, dat
dat een
eenbruinkoolonderneming
bruinkoolondememing geen
geen bestaansrecht
bestaansrecht meer
meer zou
zou hebben.
hebben.
niet het bewijs
Zij zal haar
haar product dan
niet,
zooals
hier
te
lande
gedurende
den
oorlog
het
geval
was,
in
onbedan
onbewerkten toestand
markt moeten brengen. Uit
Uit deze
deze overwegingen
overwegingen zijn
zijn de
deondernemers
ondernemers
werkten
toestand aan
aan de markt
Carisborg er in
in 1922
1922toe
toeovergegaan
overgegaan een
eenfabriek
fabriek tetebouwen,
bouwen,waarin
waarinde
debruinkool
bruinkooltot
tot
van de Carisborg
worden verwerkt.
verwerkt.
briketten zal worden
volgende cijfers
cijfers mogen
mogen omtrent
omtrent de
debruinkolenmijnen
bruinkolenmijnen vermelding
vermelding vinden.
vinden.
De volgende
Van het begin der
der exploitatie
exploitatie af
af tot
tot en
enmet
met1922
1922werden
werdendoor
doordedeverschillende
verschillendebruinbruinVan
kolenmijnen de navolgende
navolgende netto-hoeveelheden
netto-hoeveelheden bruinkool
bruinkool gedolven.
gedolven.
kolenmijnen
Carisborg

.•...............•...•...
~ Mijnveld Energie
Energie. • • . . • • . • . . . • • .
Bergerode :: ~ Mijnveld Carisborg
Carisborg 11,
ook genaamd
genaamd Heerlerheide
Heerlerheide .
Bergerode
II, ook
Brunahilde II
11 • • • • • • • • • • • •
Mijnveld Brunahilde
Herman •
Graetheide
Leemhorst

1.889.221
ton
1.889.221 ton
1.310.497
1
1.3 °-497 „"
465.390
46 5.39° „"
452.54
452.5466 ,,"
141.157 "
677.406
677-406 "
17.281 „
17·281
„

„

Totaal ••
4.953.498
ton
. • 4.95
3.49 8 ton
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Over
tijdsverloop werd in
in totaal
totaal aan
aan arbeidsloon
arbeidsloon uitbetaald
uitbetaald een
een bedrag
bedragvan
van
Over hetzelfde tijdsverloop
10millioen
millioengulden,
gulden,terwijl
terwijldedeverkoopwaarde
verkoopwaardeder
dertotale
totalehoeveelheid
hoeveelheidgedolven
gedolvenbruinkool
bruinko::>l
rond io
ongeveer 47 millioen gulden bedroeg.
ongev.:.er
De oorlogstijd
oorlogstijd met
metzijn
zijnbrandstoffenschaarschte
brandstoffenschaarschte ligt
ligtthans
thansreeds
reedseenige
eenigejaren
jarenachter
achterons.
ons.
Het leed is geleden!
geleden! Maar
Maar dat mag geen reden zijn
zijn om de handen in den schoot
schoot te
te leggen.
leggen. Een
Een
terugblik
tijd roept
roept ons
ons integendeel
integendeel tot
tot het
hetverrichten
verrichtenvan
vandaden.
daden.Niemand
Niemandweet
weetdede
terugblik op
op dien tijd
toekomst te peilen en niemand weet,
weet, of
of zich
zich nog
nogeens
eensniet
nietweer
weeromstandigheden
omstandighedenzullen
zullenvoordoen,
voordoen,
die den
den invoer
invoer van
van buitenlandsche
buitenlandsche kolen
kolen verhinderen.
hand te voorvoorverhinderen. Wij
Wij hebben
hebben het
het in onze hand
komen, dat die
die mogelijke
mogelijke omstandigheden
omstandigheden ons
onsnadeel
nadeelofofmoeilijkheden
moeilijkhedenkunnen
kunnenberokkenen.
berokkenen.
komen,
mijnbouw zoodanig
zoodanig tot
tot ontwikkeontwikkeOns streven zij er dan slechts op gericht, den Nederlandschen mijnbouw
ling te brengen,
brengen, dat
dat wij
wij in
in de
detoekomst
toekomstuit
uitonze
onzeeigen
eigenmijnen
mijnenvoldoende
voldoendesteenkolen
steenkolenkunnen
kunnen
betrekken, om
voorzien, ook
ook
betrekken,
omininde
debehoefte
behoeftevan
vanons
onsland
landaan
aanbrandstoffen
brandstoffennaar
naarbehooren
behooren te
te voorzien,
zelfs zonder
zonder daarbij
daarbij aangewezen
aangewezen te zijn
zijn op
op de
deminderwaardige
minderwaardige bruinkolen.
bruinkolen.
Het
zou t m ij n bed r ij f.
Het zoutmijnbedrijf.
zoutmijnbedrijf isis in
land van
van jongen
jongen datum.
datum. Tijdens den oorlog liet het
het zich
zich
Het zoutmijnbedrijf
in ons land
aanzien, dat,
de vrede
vrede
aanzien,
dat, indien de
lang op zich
zich zou
zou laten
laten wach'Y:
'/'Jr.
ten, zoutgebrek
zoutgebrek misschien
misschien
ten,
,.
niet
uitblijven,
want, wat
wat
zou
uitblijven,
want,
pie
dit comsumptie-artikel
comsumptie-artikel bebetreft, waren
waren wij
wij toch
toch geheel
treft,
het buitenland
buitenlandafhankeafhankevan het
lijk.
Waarom dan
dan zelf
zelf niet
niet
lijk. Waarom
koe bij
bij de
de horens
horens gepakt,
gepakt,
de koe
te meer,
meer, wijl
wijl door
door boringen
boringen
de
aanwezigheid van
van steensteende aanwezigheid
zout in onzen
onzen bodem
bodem was
was
zout
aangetoond bij Winterswijk
Winterswijk
aangetoond
in Gelderland
Gelderland en bij
bij Buurse
Buurse
in Overijssel?
Overijssel?
aanvragen
Nadat enkele aanvragen
van buitenlandsche
buitenlandsche onderondervan
ontginning van
van
nemingen tot ontginning
Zoutindustrie te
te BBpekelo.
:>ekelo.
steenzout van de hand
hand waren
waren
gewezen en nadat
nadat de Tweede
Tweede
Kamer der
wetsontwerp tot ontginning
ontginning van
vanzout
zoutverworpen
verworpen
Kamer
der Staten-Generaal
Staten-Generaalinin 1917
1917 een
een wetsontwerp
bij haar
haar een ontwerp
ontwerp van wet ingediend,
ingediend,houdende
houdendebepalingen
bepalingen
begin van
van 1918 bij
had, werd
werd in het begin
18Juni
Juni 1918,
1918, Staatsblad
Staatsblad No. 412,
412, was
was
ontginning van
van steenzout
steenzout te
te Buurse.
Buurse. De
De wet
wetvan
van 18
tot ontginning
Bij deze
deze wet
wet werd
werd de
de eigendom
eigendomvan
vande
dezoutmijn
zoutmijnteteBuurse
Buurseaan
aanden
denStaat
Staat
hiervan het gevolg.
gevolg. Bij
hiervan
toegekend,
werd tevens
tevens de
deMinister
Ministervan
vanLandbouw,
Landbouw,Nijverheid
Nijverheiden
enHandel
Handelgemachtigd,
gemachtigd,
toegekend, doch werd
;

.
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recht op de ontginning
ontginning over
aan een op
op teterichten
richten Naamlooze
Naamlooze Vennootschap.
Vennootschap.
het recht
over te
te dragen
dragen aan
in Juli
Julivan
vanhetzelfde
hetzelfdejaar
jaarhad
haddeze
deze
overdracht
plaats;bijbijdedebetreffende
betreffendeovereenkomst
overeenkomst
Reeds in
overdracht
plaats;
werd aan
uitsluitend recht
recht verleend
verleend tot
tot ontginning
ontginning
aan de
de Vennootschap tot 31
31 December 1978 het uitsluitend
van
de
zoutlagen,
zich
bevindende
in
den
bodem
onder
het
gebied,
in
de
genoemde
wet omomvan de zoutlagen, zich bevindende in den bodem onder het gebied, in de genoemde wet
schreven. De
De Staat
Staatbleef
bleefechter
echteronmiddellijk
onmiddellijkbij
bijhet
hetbedrijf
bedrijfgeinteresseerd,
geïnteresseerd,door
doordeel
deeltetenemen
nemen
in het
hetaandeelenkapitaal
aandeelenkapitaal der
der onderneming
onderneming en
endoor
doorzich
zichhet
hetrecht
rechtvan
vannaasting
naastingder
derniet
niettete
.zijnen
aandeelen voor
voor te
te behouden.
behouden.
zijnen name staande aandeelen
Uit onderzoekingen
onderzoekingen was
was gebleken,
gebleken, dat
dat de
de zoutlagen
zoutlagen bij
bijBuurse
Buurseininopgelosten
opgelostentoestand
toestand
verkeerden, zoodat
zoodat ontginning
ontginning door
door middel
middel van
van mijnbouw
mijnbouw niet
niet mogelijk
mogelijk was,
was, doch
dochhet
hetuituitverkeerden,
Bijdedetoepassing
toepassingvan
van
loogings-systeem
Salinenbedrijf
moest
wordentoegepast.
toegepast.Bij
loogings-systeem -hethet
z.g.z.g.
Salinenbedrijf
—-moest
worden
dit systeem
systeem wordt
wordt het
het zout
zout ininopgelosten
opgelostentoestand
toestand uit
uitden
denbodem
bodemgepompt
gepomptenenvervolgens
vervolgens
door middel
middel van
van verdamping.
verdamping. Met
Met het
hetoog
oogop
opdedetijdsomstandigheden
tijdsomstandighedenverdiende
verdiende
gewonnen door
bovendienaanbeveling,
aanbeveling,omdat
omdatdaarbij
daarbij veel vlugger
vlugger de
de beschikking
beschikking over
over het
hetproduct
product
dit systeem bovendien
verkrijgen is, dan
dan wanneer
wanneer de ontginning
ontginning plaats
plaats heeft
heeft door
door middel
middel van
vanmijnbouw.
mijnbouw.
te verkrijgen
De voorbereidende
voorbereidende werkzaamheden
werkzaamheden en
bouw van
van de
dezoutziederij
zoutziederijvorderden
vorderden snel,
snel,
en de bouw
.zoodat
verwacht kon
kon worden,
productie en de
de aflevering
aflevering van
van zout
zout binnen
binnen korten
korten tijd
tijd
zoodat verwacht
worden, dat de productie
hebben. In die
.zou
plaats hebben.
die verwachtingen
verwachtingen werden wij niet
niet bedrogen.
bedrogen. Reeds
Reeds in
in Augustus
Augustus1919
1919
zou plaats
het eerste
eerstezout
zoutgeproduceerd
geproduceerd en
en met
met de
de aaflevering
daarop volgende maand
maand een aanaanfl evering de daarop
werd het
vang
gemaakt.
Dat over
overDecember
December1919
1919reeds
reedseen
eenproductie
productiewas
wasbereikt
bereikt van
van plm.
plm. 2000
2000ton,
ton,
aa kt. Dat
vang gem
of wel ongeveer
ongeveer een
eenzesde,
zesd~ gedeelte
gedeeltevan
vande
demaandelijks
maandelijksvoor
voorons
onsland
landbenoodigde
benoodigdehoeveelheid,
hoeveelheid,
In totaal
totaal werd
werd over
over 1919
productie ver1919 een productie
voor de
de voortvarendheid
voortvarendheid der ondernemers.
ondernemers. In
pleit voor
kregen van
van ruim 5000
5000 ton.
ton.
1920 breidde
breidde het bedrijf
bedrijf zich sterk
sterk uit;
uit; de
de productie
productie steeg
steeginindat
datjaar
jaar tot
Gedurende
Gedurende 192o
25.000 ton.
ton.Toch
Tochhad
hadhethet
bedrijf
zich
nietzóó
zóósterk
sterkontwikkeld,
ontwikkeld,als
alsoorspronkelijk
oorspronkelijkwel
wel
bedrijf
zich
niet
ongeveer 25.000
mogen worden
wordenverwacht.
verwacht.De
Deoorzaak
oorzaakhiervan
hiervanwas
wasde
destand
standvan
vande
debuitenlandsche
buitenlandschevaluta,
valuta,die
die
had mogen
het bijzonder
bijzonder tegen
tegen Duitschland,
Duitschland,teteconcurreeren.
concurreeren.Vooral
Vooralinin
het vrijwel onmogelijk maakte, in het
1921 en 1922 veroorzaakte
moeilijkhçdenaan
aan het
het bedrijf.
bedrijf. Zelfs
Zelfs
veroorzaakte deze
deze omstandigheid
omstandigheid buitengewone
buitengewone moeilijkheden
ondervond,
van den
den grooten
grooten invoer
invoer van
van Duitsch
Duitschgeraffineerd
geraffineerd zout,
zout, de
deaflevering
aflevering
ondervond, als
als gevolg van
zoogoed
goed
eenige malen
malen belemmering.
belemmering. De
De ondernemers
ondernemers echter
echter bleven
bleven aan
aan deze
deze moeilijkheden
moeilijkheden zoo
mogelijk het hoofd bieden. Het
Hetmeer
meer en
enmeer
meergeschoold
geschooldworden
wordenvan
vanhet
hetpersoneel
personeelwas
wasbij
bijhet
het
mogelijk
bestrijden van deze moeilijkheden
moeilijkheden een zeer
zeer belangrijke
belangrijke factor. Daardoor toch konden
konden de
de werkwerkzaamheden
terwijleen
eenbetere
beterewerkverdeeling
werkverdeelingkon
kon worden
worden ingevoerd.
ingevoerd.
zaamheden vlotter
vlotter van
van stapelloopen,
stapel lopen, terwijl
omstandigheid, dat
dat tal
tal van
van werkzaamheden,
werkzaamheden, welke
welke nog
nog verband
verband
Van invloed hierop was ook de omstandigheid,
met de
de oprichting,
oprichting,geleidelijk
geleidelijk af
afliepen.
li epen.
hielden met
tegenwoordige stand
standvan
van ons zoutbedrijf
zoutbedrijf moge
moge dááruit
dááruit blijken,
blijken, dat
dat de
de totale
totale productie
productie
De tegenwoordige
terwijl in
in 1922 in totaal
totaal aan arbeidsloon werd uitbeuitbeover
het jaar
jaar 1922 bedroeg 28334 ton, terwijl
over het
182.000.-. Op
Op 31
31 December
December 1922
1922waren
waren 98
98arbeiders
arbeiders bij
bij het
hetbedrijf
bedrijf
taald een
bedrag van
taald
een bedrag
van f 182.000.—.
werkzaam.

929
898- 1 9231 898-1923.
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KWART-EEUW
VOORUITGANGOP WA
WATERSTAATSGEBIED
EEN KWART
-EEUWVOORUITGANGOP
TERSTAA TSGEBIED
DOOR

VAN HEYST,
HEYST, Hoofdingenieur
Hoofdingenieur van den
den Rijkswaterstaat.
Rijkswaterstaat.
IR. D. A. VAN

E
E

en terugblik
terugblik op het
het achterliggend
achterliggend tijdperk
tijdperk van 25
25 jaren,
jaren, doet
doet een
eenbeteekenenden
beteekenenden voorvooruitgang op
op het
hetgebied
gebiedvan
vanden
denWaterstaat
Waterstaatzien,
zien,waarin
waarinopmerkelijk
opmerkelijkisiseen
eenontwikkeling
ontwikkeling
in drie
drie richtingen.
richtingen.
_
En
wel eene,
eene,die
dieten
tendoel
doel
heeft
versterkingvan
vanNederland's
Nederland'spositie
positieals
alshandelhandelEn wel
heeft
de de
versterking
zee voor
voor
drijvende
natie, door
door verbetering
verbetering van
van de
de verbindingen
verbindingen der groote
groote havens
havens met de
de zee
drijvende natie,
de oceaanvaart
oceaanvaart eener-,
verbetering der
der rivieren
rivieren en
en kanalen
kanalen voor
voor de
devaart
vaartnaar
naarden
denRijn
Rijn
eener-, en verbetering
in Duitschland
Duitschland en
en de
debinnenvaart
binnenvaartanderzijds.
anderzijds.
De tweede
tweede richting
richting beoogt
beoogt bevordering
bevordering van
van onze
onzenijverheid
nijverheid door
door het
hetscheppen
scheppenvan.
van
VOOl'
nieuwe waterwegen.
waterwegen. De bijzondere
bijzondere beteekenis,
beteekenis, die
die sedert
sedert kort
kort het
het Zuiden
Zuidenvan
vanLimburg
Limburgvoor
kolenvoorziening heeft
gekregen, en de
de verwachtingen
verwachtingen omtrent
omtrent het
het aldaar
aldaar vestigen
vestigen van
van
de kolenvoorziening
heeft gekregen,
industrieën
deden het
het groote
groote scheepvaartwegencomplex
scheepvaartwegencomplex ontwerpen
ontwerpen tusschen
tusschen de
deWaal
Waalbijl
bijl
industrieën deden
Nijmegen en
en de
deMaas
Maasbij
bijMaastricht,
Maastricht,hetwelk
hetwelktevens
tevenseene
eenebetere
betereverbinding
verbindingtetewater
watermet
met
Nijmegen
België en
en Frankrijk
Frankrijk zal
zal geven,
geven,terwijl
terwijlaan
aanhet
hetindustrieele
industrieeleTwenthe
Twenthedoor
dooreen
eennieuw
nieuwkanaalkanaalplan nieuwe
nieuwe vooruitzichten
vooruitzichten werden
werden geopend.
geopend.
derde richting
richting streeft
streeft naar
naar verhooging
verhooging van
van de
de productie
productie van
van den
denbodem
bodemenenbetere:
be te re_
De derde
waterstanden, o.a.
van zeezee- en
enrivierwaterkeerende
rivier.waterkeerende
beveiliging tegen hooge waterstanden,
o.a. door verbetering van
werken en van
van de
deafwatering
afwatering en
en—- volgens
volgenshethet
plan
afsluiting
droogmakingder
del'
werken
plan
tottot
afsluiting
enen
droogmaking
Zuiderzee
doorden
denaanwinst
aanwinstvan
vanland.
land.
Zuiderzeeop
op groote
grooteschaal
schaal- door
Rivierwerken ter voorkoming van
vorige eeuw
eeuween
eenvoor-voor-·
Rivierwerken
van overstroomingen,
overstroomingen, welke
welke in de vorige
name
plaats innamen, werden er
er slechts
slechts weinige
weinige uitgevoerd.
uitgevoerd.
name plaats
Het zijn
zijn vooral
vooral de
de werken
werken voor
voor de
de groote
grootescheepvaart,
scheepvaart, waarvan
waarvan de vooruitgang
vooruitgang sinds
sinds
het laatst der vorige
vorige eeuw
eeuw treft.
treft.
Schepen,
waar toen met
met bewondering
bewonderingwerd
werdtegen
tegenopgezien,
opgezien,zijn
zijnsedert
sedertdoor
doorveel
veelgrootere
grootere
Schepen, waar
en de
de afmetingen
afmetingen van
van zeevaart-kanalen
zeevaart-kanalen en havens
havens moesten
moesten daarmede
daarmede in
in overeenstemovereenstemgevolgd, en
ming gebracht
gebracht worden.
juister, zij
zij moesten
moesten vóórgaan.
vóórgaan. „Geef
"Geef mij
mij meer
meer diepte
diepte en
en ikikzal
zal
ming
worden. Of juister,
groote havensteden,
havensteden, en
en de
de onderondergrooter schepen doen varen", gold voor de reederijen in onze groote
linge wedijver,
wedijver, tijdens
tijdens een gunstige
gunstige conjunctuur,
conjunctuur, heeft een
een uitbreiding
uitbreiding te
te zien
ziengegeven,
gegeven,die
die
voren niet
niet had
had durven
durven voorspellen.
voorspellen. Totdat
Totdat de
de moeilijke
moeilijke dagen
dagen kwamen!
kwamen! Getwijfeld:
Getwijfeld.
men te voren
of de omstandigheden
omstandigheden niet
niet voor
voor goed
goed veranderen
veranderen zouden.
zouden. Toch
Tochheeft
heeftmen
menniet
nietdedewerken,
werken,
werd, of
stopgezet,
integendeel:een
eengrootere
grooterewerkkracht
werkkrachtwerd
werdniettegenstaande
niettegenstaandede
dezeer
zeergestegen
gestegenkosten.
kosten
stopgezet, integendeel:
van uitvoering
uitvoering ontwikkeld, om gereed
gereed te
te zijn
zijn tegen
tegenden
dentijd,
tijd,dat
dathet
hetverkeer
verkeerdedeonderbroken
onderbroken,;
stijgende lijn zou vervolgen.
stijgendlzouvr.
iS:
Wij leven thans
thans nog in de
de periode,
periode, dat
datdie
dieverwachtingen
verwachtingen onvervuld
onvervuld zijn,
zijn, maar
maar het
het i§
Wij
verblijdend, dat
dat het
het geloof
geloofaan
aan die
dieverwezenlijking
verwezenlijkingnog
nogsterk
sterkleeft
leeften
ende
denoodzakelijknoodzakelijkniettemin verblijdend,
heid, om
om de
deuitvoering
uitvoeringvan
vanopenbare
openbarewerken
werkendoor
doortetezetten,
zetten,met
met
opmerkelijkenaandrang
aandrang
opmerkelijken
wordt
bepleit.
wordt
De vooruitgang
vooruitgang in die
die 25
25 jaren
jaren is,
is, voor
voor wat
wat den
den Staat
Staat betreft,
betreft, niet
nietsteeds
steedsmet
metdezelfde.
dezelfde
snelheid geschied.
geschied.
930
930

In den
deneersten
eerstentijd
tijdna
na1898,
18g8,waarin
waarintot
toteen
eenaantal
aantalgroote
grootenieuwe
nieuwewerken
werkenwerd
werdbesloten,
besloten,
In
volgde
volgde een
eentijdperk,
tijdperk,waarin
waarin voornamelijk
voornamelijk werd
werd voltooid
voltooidhetgeen
hetgeenwas
wasondernomen,
ondernomen,enenslechts
slechts
schoorvoetend
tot
nieuwe
uitgaven
werd
besloten.
schoorvoetend tot nieuwe uitgaven werd besloten.
Daarna volgde,
volgde, onder
onder den
den drang
drang der
der omstandigheden,
omstandigheden, die
die noopte
noopterekening
rekening tetehouden
houden
Daarna
met de
deeischen
eischenvan
vanden
dentijd,
tijd,een
eenander,
ander,waarin
waarinvoornamelijk
voornamelijkplannen
plannenwerden
werdengemaakt;
gemaakt;gedoeld
gedoeld
met
wordt daarbij
daarbij op de
de Maaskanalisatie,
Maaskanalisatie, de toegangen
toegangen tot
tot onze
onze groote
groote havensteden
havensteden en
en de
derivierrivierwordt
verbeteringen.
Voor
eerstgenoemd
werk
is
de
indiening
van
het
betrekkelijk
wetsontwerp
verbeteringen. Voor eerstgenoemd werk is de indiening van het betrekkelijk wetsontwerp
nog bevorderd
bevorderd door
doorMinister
MinisterREGOUT,
nog
het is uitgebreid
REGOUT, het
uitgebreid en
enverdedigd
verdedigddoor
doordiens
diensopvolger,
opvolger,
Minister
die dit,
verschillende
LELY, die
dit, evenals
evenals de
dedrooglegging
droogleggingvan
vandedeZuiderzee
Zuiderzeeenen
verschillendeandere
andere
Minister LELY,
n.1. bouw
bouw sluis
sluisteteIJmuiden,
Ijmuiden,verbetering
verbeteringvan
vanden
denRotterdamschen
Rotterdamschen
belangrijke wetsontwerpen, n.l.
belangrijke
Waterweg, van den Dordtschen
Dordtschen Waterweg,
Waterweg, van de Noord,
Noord, van
van de
dehaven
havenvan
vanVlissingen,
Vlissingen,van
van
Waterweg,
KÖNIGhet
het
de haven
haven van
vanDelfzijl,
Delfûjl,tot
tothet
hetStaatsblad
Staatsbladwist
wist
brengen,
terwijl
daarna
Minister
de
te te
brengen,
terwijl
daarna
Minister
KstiNIG
complex van
van de
de Maaskanalisatie
Maaskanalisatie voltooide
kanalen in Zuid-Limburg,
Zuid-Limburg, en
en het
hetreeds
reeds
complex
voltooide met
met de kanalen
diensambtsvoorganger
ambtsvoorganger ingediende
ingediendewetsontwerp
wetsontwerpbetreffende
betreffendehethet
kanaalnaar
naarTwenthe
Twenthe
onder diens
kanaal
ten einde
einde bracht.
bracht.
Doordat deze
deze wetten
wettengrootendeels
grootendeelsininde
delaatste
laatstejaren
jarentot
totstand
standkwamen,
kwamen,isisde
deuitvoering
uitvoering
Doordat
het meerendeel
meerendeel nog
nogslechts
slechtsweinig
weiniggevorderd.
gevorderd.
voor het
In het
het navolgende
navolgende is nu
nu getracht
getrachteen
eenbeknopt
beknopt overzicht
overûcht te
te geven
geven van
van de
de in
ineen
eenofofander
ander
belangrijke waterstaatswerken,
waterstaatswerken, die
de laatste
laatste kwart
kwart eeuw
eeuw gereed,
gereed,ofofininuitvoering
uitvoering
opzicht belangrijke
die in de
ûjn gekomen.
gekomen.
zijn
Rivier- en zeekeerende
zeekeerendewerken.
werken. Het water,
water, de
de vriend
vrienden
endedevijand,
vijand,maakte
maakte. de
de landen
landen
Rivier
vruchtbaar en
vergemakkelijkte het verkeer, maar opgezweept tegen
tegen de
dekusten,
kusten,ofofopgestuwd
opgestuwd
vruchtbaar
en vergemakkelijkte
tegen de oevers
oevers door
door ijs
ijs of
of gezwollen
gezwollen rivieren
rivieren teisterde
teisterde het
het de
de duinen
duinen en
ende
dedijken
dijkenen
enmenige
menige
bladûjde uit
vaderlandsche geschiedenis,
uit den
den lateren
lateren tijd,
tijd, vertelt
vertelt van
van ernstige
ernstige
bladzijde
uit onze vaderlandsche
geschiedenis, zelfs uit
rampen.
Eene stelselmatige verbetering van onze groote
groote rivieren
rivieren kwam
kwam eerst
eerst in
in het
hetderde
derdekwart
kwart
ûjn nog
nogslechts
slechtsdrie
drieen
enveertig
veertigjaar
jaarverloopen,
verloopen,sedert
sedertdede
der
vorige eeuw tot
tot uitvoering
uitvoering en
en er
er zijn
der vorige
doorbraak
ûj het
het dan
dan in
in een
eenalleen
alleenbij
bijhoogwater
hoogwaterkeerenden
keerendendijk,
dijk,
doorbraaktete Driehuizen
Driehuizen en Nieuwkuik, zij
plaats
plaats greep.
Vooral voor
voor de
de Betuwe,
Betuwe, de Bommelerwaard
en de
de ten
Vooral
Bommelerwaard en
ten zuiden langs
langs de
de Maas
Maas gelegen
gelegen
landen
waren hooge rivierstanden
rivierstanden een ernstige bedreiging
bedreiging en
en het
hetgevaar,
gevaar, door
doorde
de HeerewaarHeerewaarlanden waren
densche
samenvloeiing van
van Maas
Maas en
en Waal
Waal bij
bij Loevestein
Loevesteinveroorzaakt,
veroorzaakt, deed
deed
densche overlaten
overlaten en
en de samenvloeiing
1883 besluiten
besluiten tot opheffing
opheffing van
van die gemeenschap
gemeenschap en het
het verleggen
verleggen van
van den
den Maasmond.
Maasmond.
in
in 1883
Dit werk, dat zoo diep
diep ingreep
ingreep in
in den
denwaterstaatkundigen
waterstaatkundigen toestand
toestand van
van een
een deel
deelvan
vanons
onsland,
land,
was
jaar later
gevorderd, dat
scheiding kon
kon worden
worden tot
tot stand
stand gebracht,
gebracht,
was eerst
eerst 21
21 jaar
later zóóver
zóóver gevorderd,
dat de scheiding
M. de
de Koningin,
Koningin,in
integenwoordigheid
tegenwoordigheidvan
van Z.
Z.K.
K.H.
H. Prins
Prins
en
en op 18 Augustus
Augustus 1904 onthulde H. M.
HENDRIK,
opopden
herinnering aan
aan dit
ditbelangrijke
belangrijke feit.
HENDRIK,
denafsluitdijk
afsluitdijkteteAndel
Andeleen
een gedenksteen
gedenksteen ter herinnering
Met den aanleg van de Bergsche
Met
Bergsche Maas,
Maas, een
eennaam,
naam,welke
welkede
denieuwe
nieuwerivier
rivierinin1go6
1906officieel
officieel
verkreeg,
de in
inverband
verbanddaardaarverkreeg, de
de watervrije
watervrije ophooging
ophooging van
van de Heerewaardensche overlaten en de
mede
sommige dijkvakken
dijkvakken langs
Waal, sluit
sluit een
een tijdperk
tijdperk af
afvan
van
mede noodige
noodige verhooging van sommige
langs de Waal,
groote
rivierwerken,
welke
werden
ondernomen
ter
afwending
van
de
gevaren,
die
zich
bij
groote rivierwerken, welke werden ondernomen ter afwending van
gevaren, die zich bij
voordoen.
hoog
hoog opperwater
opperwater en
en ijs voordoen.
-
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Op de zeer
zeer hooge
hooge rivierstanden
rivierstanden van
van 1876,
1876, 188o
1880 en
en1883
1883isiseen
eenperiode
periodegevolgd,
gevolgd,waarin
waarin
deze niet meer werden benaderd,
benaderd, totdat in den
den winter
winter van
van 1919
1919 op
op 1920een
nog grootere
grootere waterwater1920 een nog
afvoer is voorgekomen.
voorgekomen. Op
Keulen werd
werd toen
toen een
eenstand
standveroorzaakt,
veroorzaakt, die
die 62
62 c.M.
c.M.
afvoer
Op den Rijn te Keulen
van 1883,
1883, en toch
tóch bleef
bleef de
de waterstand
waterstand te
te Arnhem
Arnhem en
en te
te Nijmegen
Nijmegennog
nog
hooger
hooger was
was dan
dan die
die van
enkele centimeters
centimeters beneden
van dat jaar
jaar en was
was die
die teteVreeswijk
Vreeswijk en
en teteSchoonhoven
Schoonhoven
enkele
beneden dien
dien van
respectievelijk 78
lager.
respectievelijk
78 en
en 107 c.M. lager.
Op de Maas was de stand
stand te
te Maastricht
Maastricht 22 c.M. hooger
hooger dan
dan die
die van
van 1880,
1880, welke
welke te
te voren
voren
de hoogste
hoogste was;
was; te Grave
Grave was
deze
4
c.M.
en
aan
de
Blauwe
Sluis
(nabij
Hedel),
waar
de
opwas deze c.M. en aan de Blauwe Sluis (nabij Hedel), waar de ophooging van de
de Heerewaardensche
Heerewaardensche overlaten
overlaten en de
de Maasmondverlegging
Maasmondverlegging hare
hare gunstige
gunstige uituithooging
werking
lager dan
dan in
in 1880.
1880.
werking toonden,
toonden, 86
86 c.M. lager
groote gewicht
gewicht der
derverschillende
verschillenderivierverbeteringen,
rivierverbeteringen, waardoor
waardoor het
het water
waterveel
veel
Het groote
sneller naar
naar zee
de veiligheid
veiligheid der
derlanden
landenininhooge
hoogemate
mateisistoegenomen,
toegenomen,kon
kon
zee kon afstroomen en de
niet sprekender
sprekender worden
worden aangetoond.
aangetoond.
Toch is
is deze
deze laatste
laatste hoogwaterperiode
hoogwaterperiode niet zonder
zonder ongeval
ongeval voorbij
voorbij gegaan;
gegaan; een
een doordoorbraak viel
weinig belangrijk
belangrijk deel van
van de
de bedijking
bedijking van
van de
deMaas
Maasbij
bijCuyck
Cuyckop
opeen
eenpunt
punt,
braak
viel in
in een weinig
waar
geen aanleiding
aanleiding kon
geven tot
tot een
een
waar deze
deze geen
kon geven
groote ramp.
ramp.
dijken van
van de
deMaas
Maas aan
aan de
de Noord-BraNoord-BraDe dijken
bantsche
inderdaad niet
er
bantsche zijde
zijde zijn
zijn inderdaad
niet sterk
sterk en er
bevindt
ûch dan
dan ook
ook van
vanoudsher
oudsherboven
bovenGrave
Grave
bevindt zich
een laag gedeelte in
in dien
dien dijk,
dijk, de
de Beersche
Beerscheoverlaat.
overlaat.
Het daarover
daarover stroomende
stroomende water
water zet
zet een
een deel
deelvan
van
Noord-Brabant onder, bij
bij groote
groote werking
werking zelfs
zelfs tot
tot
Noord-Brabant
en meer
meer westwaarts
westwaarts tot de
de LangLang's-Hertogenbosch en
straat.
Het nood-gemaal
nood-gemaal bij
bij Uitdam
Uitdam tot
totdroogmaking
droogmaking
Om
deze geregeld
geregeldterugkeerende
terugkeerende inundatie,
inundatie, Het
Om deze
van Waterland.
ofschoon als
als het
hetware
warevoorbereid,
voorbereid,tetebeperken,
beperken,
ofschoon
werd in
in 1922
1922ininden
den
overlaat
kade
gelegd,
zoodat
dezeeerst
eerstbijbijhoogere
hoogerestanden
standengaat
gaat
werd
overlaat
eeneen
kade
gelegd,
zoodat
deze
overloopen.
Geheele afsluiting
afsluiting van
van den
den overlaat
overlaat zou
zouzeer
zeerkostbare
kostbarewerken
werkennoodzakelijk
noodzakelijk maken.
maken.
laatste is
is echter
echter wel
wel mogelijk
mogelijk ten
tenaanzien
aanzien van
van een
eenanderen
anderenoverlaat,
overlaat, die
dievan
vanden
den
Dit laatste
Ouden
Rijnmond bij
welke bij
bij hooge
hooge Rijnstanden
Rijnstanden water
water afvoert
afvoert en
en mede
mede dient
dientter
ter
Ouden Rijnmond
bij Lobith, welke
ontlasting
van op Duitsch grondgebied
grondgebied' liggende
dijken. Krachtens
Duitliggende dijken.
Krachtens een
een in
in 1918
1918 met
met het Duitas ting van
ontl
sche Rijk gesloten
gesloten tractaat,
tractaat, gewijzigd
gewijzigd in
in 1922,
1922,isisgedeeltelijke
gedeeltelijkeen
enlater
lateralgeheele
algeheelesluiting
sluitingmogelijk
mogelijk
gemaakt.
,

Stormvloeden. Is de
de strijd
strijd tegen
tegen het
hetrivierwater
rivierwater alzoo
alzoo met
met goeden
goeden uitslag
uitslag gevoerd,
gevoerd,
Stormvloeden.
welke
stormonverhoeds
onverhoeds aanvalt,
aanvalt, zood
at men
is -is isis
die
die tegen
tegen de
de zee
zee -welke
bijbijstorm
zoodat
menniet
nietvoorbereid
voorbereid
moeilijker
en
heeft
verschillende
rampen
veroorzaakt,
waarvan
die
van
1916
in
Noord-Holland
moeilijker
rampen veroorzaakt, waarvan die van
Noord-Holland
nog versch in het
het geheugen
geheugen ligt.
ligt. Echter
Echter hebben
hebben ook
ook in
in 1906
1906en
en1911
1911zware
zwarestormen
stormengewoed.
gewoed.
dat eenige
eenige polders
polders in Utrecht, Noord-Brabant
was
oorzaak, dat
Noord-Brabant en
en Zeeland,
Zeeland,
Eerstgenoemde w
as oorzaak,
waaronder
Bathpolders, inliepen;
inliepen; die
die van
van 1911,
19II,meer
meer bekend
bekend door
doorde
deverwoesting,
verwoesting,welke
welke
waaronder de Bathpolders,
in het
het Haagsche
Haagsche Bosch
Bosch werd
werd aangericht,
aangericht, inundeerde
inundeerde eveneens
eveneens eenige
eenige polders.
polders.
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Doch die
die van
van 1816
1916veroorzaakte
veroorzaakte doorbraken
doorbraken in
in den
denZuiderzeedijk
Zuiderzeedijk bij
bij Monnikendam
Monnikendam
waardoor Waterland
Waterlanden
en nog eenige
waardoor
eenige andere
andere polders
polders ondervloeiden.
ondervloeiden.Krachtige
Krachtigemaatregelen
maatregelen
door de
de provincie Noord-Holland o.a.
door
o.a. door
door het
het stellen
stellen van
van noodkeeringen
noodkeeringen genomen,
genomen,beperkten
beperkten
spoedig
omvang van
van'deze
deze overstrooming,
overstrooming, die
die zich
zichuitstrekte
uitstrekte tot
totZaandam,
Zaandam, Purmerend
Purmerend
spoedig den omvang
en Edam. De
De dijken
dijken van
van den
den Wijden
Wijden Wormer
Wormer en
en den
denPurmer
Purmer hebben
hebbengelukkig
gelukkigden
denwatervloed
watervloed
kunnen
enkele maanden
maanden later
later was
was het
hetoverstroomingsgebied
overstroomingsgebied weder
weder droog.
droog.
kunnen keeren
keeren en enkele
Bij dienzelfden storm
Bij
storm liep
ook, tengevolge
tengevolge van
vandijkbreuk,
dijkbreuk,de
deAnna
AnnaPaulownapolder
Paulownapolder in;
in;
liep ook,
voorts
polders onder Eemnes, Bunschoten, Hoogland en
en Utrecht
Utrechten
ende
depolder
polderArkemheen
Arkemheen
voorts de
de polders
onder
Nijkerk met het
het land
land bij
bij Hattem,
Hattem, Oldebroek
Oldebroek en
en Oosterwolde.
Oosterwolde.
onder Nijkerk
Sinds 1825
1825 was
was een
een dergelijke
dergelijke hevige
hevige storm
storm in
in de
deZuiderzee
Zuiderzeeniet
nietvoorgekomen
voorgekomenen
enook
ook
vele
andere Zuiderzeedijken
Zuiderzeedijken langs
Noordhollandsche kust
kust hebben
hebben zwaar
zwaar geleden,
geleden, zoodat
zood at
vele andere
langs de Noordhollandsche
daarna
die provincie
provincie gelegen
gelegenwaterkeeringen
waterkeeringenbelangrijk
belangrijkzijn
zijnverzwaard.
verzwaard.
daarna onderscheiden
onderscheiden in
in die
Toevallig viel die
die storm
storm samen
samen met
met hooge
hooge rivierstanden,
rivierstanden, waardoor
waardoor ook op de
de benedenbenedenrivieren
water een nooit
nooit gekende
gekende hoogte
hoogte bereikte.
bereikte.
rivieren het water
Het gevolg is geweest,
geweest, dat
dat langs
langs den Waterweg,
Waterweg, de Nieuwe
Nieuwe Maas
Maas en
en den
den Hollandschen
Hollandschen
IJssel de dijken
Ijssel
dijken zijn
zijn verbeterd
verbeterd en
en verhoogd.
verhoogd.
Behalve door dijken wordt de keering
keering tegen
tegen het
hetbuitenwater
buitenwaterook
ookgevormd
gevormddoor
doorduinen.
duinen.
De voortdurende
voortdurende teruggang
teruggang van het
het Noordzeestrand
Noordzeestrand van
van Delfland
Delflanden
enininNoord-Holland
Noord-Hollandheeft
heeft
den aanleg van strandhoofden noodig
noodig gemaakt;
gemaakt; vooral
vooral in genoemde
genoemde provincie,
provincie,nadat
nadatdienaandienaangaande bij de wet in 1898
1898 een
een regeling
regeling tusschen
tusschendeze
dezeen
enhet
hetRijk
Rijkwas
wasgetroffen,
getroffen,zijn
zijnvele
velehoofden
hoofden
aangelegd.

Werken in
in het
hetbelang
belangvan
vandedezeevaart.
zeevaart. De behoefte,
behoefte, om
om in
in de
de mededinging
mededingingmet
metandere
andere
handelsvolken
gtraken, de
de bloei
bloeivan
vanonze
onzescheepvaart
scheepvaarten
ende
deondernemingsondernemingshandelsvolken niet
niet ten achter te gtraken,
door groote
groote scheepvaartmaatschappijen
scheepvaartmaatschappijen en
hebben geleid
geleidtot
toteen
eenvoortdurende
voortdurende
geest door
en reeders, hebben
en
van de toegangen
toegangen uit zee
zee naar
naar onze
onzetwee
tweegroote
grootehandelssteden,
handelssteden,Amsterdam
Amsterdamen
verbetering van
Rotterdam.
Het Noordzeekanaal,
Noordzeekanaal, dat
de opening
opening slechts
slechts één
éénsluis
sluishad
hadvoor
voorde
degroote
groote
dat in
in 1876 bij de
scheepvaart,waarvan
waarvandedeschutlengte
schutlengteII9
119M.
M.en
en de
de wijdte
scheepvaart,
wijdte 18 M.
M. bedroeg,
bedroeg, had
had einde
einde 1896
1896
van 225
225 M.
M. schutlengte
schutlengte en
en 25
25M.
M.wijdte
wijdteverkregen.
verkregen.
een groote nieuwe sluis van
Maar nu was het noodig
noodig den
den scheepvaartweg
scheepvaartweg verder te verruimen en de belemmeringen,
belemmeringen,
Maar
gevormd door
spoorwegbruggen te
aan de Hem,
Hem, alsmede
alsmede de
de brug
brugvoor
voor gewoon
gewoon
gevormd
door de
de spoorwegbruggen
te Velsen
Velsen en aan
verkeer bij
eerstgenoemde plaats,
plaats, weg te
te nemen.
nemen.
verkeer
bij eerstgenoemde
machtige draaibruggen
draaibruggen van
M. doorvaartwijdte
doorvaartwijdte in
beide spoorlijnen
spoorlijnen en het
het
De machtige
van 55 M.
in de beide
stoompontveer te
Velsen zijn
zijn daarvoor
daarvoor in de
de plaats
plaats gekomen.
gekomen. Deze
Dezewerken,
werken,waartoe
waartoe in
in 1899
stoompontveer
te Velsen
18 99
. werd besloten,
besloten, waren
waren omstreeks
omstreeks 1907
1907 voltooid.
voltooid.
toename van
van de
de afmetingen
afmetingender
derschepen,
schepen,vooral
vooralin
inde
devaart
vaartop
opAmerika,
Amerika, deed,
deed,mede
mede
De toename
verband met
met de
de opening
openingvan
vanhet
hetPanamakanaal,
Panamakanaal, de
de behoefte
behoefte gevoelen
gevoelenaan
aaneen
eenverdere
verdereververin verband
betering.
advies van
van de
de Staatscommissie-Ki
Staatscommissie-KRAus,
uitgebrachtinin1911,
19II,leidde,
leidde,nanalangdurige
langdurige
Het advies
us, uitgebracht
overweging, tot
1917 bij
bij de
de wet
wet besloten
besloten bouw
bouw van
van een
een schutsluis,
schutsluis, lang
lang 400
400 M.,
M.,wijd
wijd
overweging,
tot den
den in 1917
50 M. en
en met
met een
eendiepte
dieptevan
van14.50
14.50M.
M.onder
onderkanaalwaterstand.
kanaalwaterstand. Tevens
Tevenswerd
werdeene
eeneverruiming
verruiming
5o
van het kanaal
kanaal in
overeenstemming met
van
in overeenstemming
met die afmetingen,
afmetingen, n.l.
n.l. zoo
100M.
M.bodembreedte
bodembreedteen
en1515M.
M.

.
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diepte,in
in uitzicht gesteld,
gesteld, terwijl
terwijl in
in een
een verder
verder verschiet
verschiet ligt
ligt eene
eene verdieping
verdiepingvan
van den
denhavenhavendiepte,
m('t}d met
met verlenging
verlenging van
van het
het Zuiderhoofd
Zuiderhoofd en
bouwvan
nieuwNoorderhoofd.
en den
den bouw
vaneen
eennieuw
Noorderhoofd.
mand
Amsterdam dragen
De Provincie
Provincie Noord-Holland
Noord-Holland en
en de
de gemeente
gemeente Amsterdam
dragen in
in de
de kosten
kosten der
der sluis
sluis
kanaalverruiming tezamen
derde gedeelte
gedeelte bij.
bij.
en kanaalverruiming
tezamen één derde
deze afmetingen
afmetingen zeer
zeer groot
groot zijn,
zijn, wordt
wordt wellicht
wellicht duidelijk,
duidelijk, indien
indien men
menweet,
weet,dat
datdede
Dat deze
"Olympic",
eender
dergrootste
grootste wereldstoomers,
wereldstoomers, een lengte bezit
bezit van
van 270
270 M.,
M., een
een breedte
breedte van
van 28
28 M.
"Olympic",een
„Olympic",een
een diepgang
diepgang van
van 10.3o
10.30 M.
M.met
meteen
eeninhoud
inhoudvan
van45000
45000register
register•ton.
·ton.Het
Hetgrootste
grootsteschip,
schip,
en een
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Centraalstation
en havenwerken
havenwerken aan
aan de
de overzijde
overzijde van
van het
het IJ.
IJ.
Centraalstationtete Amsterdam
Amsterdammet
met de
de sluissluis- en
Links
(westelijk) de
schutsluis Willem
Wi1lem
Willem I;
I; rechts
Ij
rechts (oostelijk)
(oostelijk) de
de schutsluis
schutsluis Willem
Willem III.
111.
Links (westelijk)
de schutsluis

kort te Amsterdam
was
de „Brabantia"
"Brabantia" ,lang
breed 22 M.
,lang 179 M., breed
dat
voor kort
kortte
as de
dat tot voor
Amsterdam thuis
thuis behoorde, w
met
diepgang van 8.5o
8.50 M.
M. en
eneen
eenbruto-inhoud
bruto-inhoud van
van 20.000
20.000registerton.
registerton.
met een diepgang
Met de toename
toename van
van de
de scheepvaart
scheepvaart breidde
breidde Amsterdam
Amsterdam hare
hare havenwerken,
havenwerken, die hoofdhoofdzakelijk
Daar isis inindedejaren
jaren
zakelijkaan
aanhet
hetoostelijk
oostelijkeinde
eindevan
vanhet
hetafgesloten
afgeslotenIJIJzijn
zijn gelegen,
gelegen, uit.
uit. Daar
1895-1900
deaanleg
Entrepöthaven;toen
toenenendaarna
aanlegondernomen
ondernomenvan
vandedeEntrepothaven;
Entrepothaven;
daarnaisisgeleidelijk
geleidelijk
1895 190o de
het IJ-eiland
terwijlthans
IJ-eiland gevormd met
met de
deJavakade,
Javakade,dedeLevantkade,
Levantkade,Sumatrakade
Sumatrakadeenz.,
enz.,terwijl
thanseen
een
groot
havenplan
in
het
westen
in
uitvoering
is.
groot havenplan in het westen uitvoering is.
De Rotterdamsche
Rotterdamsche Waterweg,
Waterweg, in
tegenstelling met
met het
hetNoordzeekanaal
Noordzeekanaal een
een open
in tegenstelling
schee
scheepvaartweg,
pvaartwe g, zonder
sluizen,
diepte van
van 6.5o
6.50 M.
M. onder
onder laag
laag
scheepvaartweg,
zonder
sluizen,bezat
bezatinin 1896
1896 een
een diepte
934

water. Ook
Ook hier
hier noopte
noopte echter
echterhet
hetgrooter
grooterworden
wordenvan
vanhet
hetcharter
charterder
derschepen
schepentot
toteen
eenververmeerdering
diepte, aanvankelijk
aanvankelijk tot ten
ten minste
minste7.50
7.50 M. onder laagwater; maar
maar de werken
werken
meerdering der
der diepte,
.aan
Suezkanaal, dat
dat op
op99M.
-aan het
het Suezkanaal,
M.diepte
dieptegebracht
gebrachtzou
zouworden,
worden,maakten
maakteneen
eenverdere
verdereverver-dieping noodig,
noodig, welke
welke in 1908
onder
-dieping
1908 werd
werduitgevoerd
uitgevoerd tot
tot8.5o
8.50M.M.
onderlaagwater
laagwater of
ofio10M.
M.bij
bij
waardoor schepen met
met 9.5
9.5 M.
M.diepgang
diepgangmet
metongebroken
ongebrokenlading
ladingkonden
kondenopstoomen.
opstoomen.
hoogwater, waardoor
Verdere
noodig en
en in
in1917,
1917,tegelijkertijd,
tegelijkertijd,dat
dattot
totden
denbouw
bouw
dergroote
groote
Verdere verbetering bleef noodig
der
nieuwe
te IJmuiden
Ijmuidenwerd
werdbesloten,
besloten,werd
werdook
ookvoor
voorden
denRotterdamschen
RotterdamschenWaterweg
Waterwegeen
een
nieuwe sluis te
-omvangrijk
voorgesteld. Dit
Dit betrof
betrofeene
eenegeleidelijke
geleidelijkeverdere
verdereverdieping,
verdieping,aanvankelijk
aanvankelijk
omvangrijk plan
plan voorgesteld.
tot 10
10 M.,
M., later
later tot
tot iIiIM.
M.onder
onderlaagwater,
laagwater,ofofrespectievelijk
respectievelijk11.5o
11.50en
en12.50
12.50M.
M.bij
bijhoogwater,
hoogwater,
terwijl
verder eenige
worden gewijzigd
gewijzigd ter
terverbetering
verbeteringvan
vande
derichting
richtingvan
van
terwijl verder
eenige bochten zouden worden
het grootscheepsvaarwater.
grootscheepsvaarwater • Als
voorzien eene
eene verandering
verandering van
van de
de
Als onderdeel
onderdeel der
der werken
werken is voorzien
richting
van den rivierarm,
rivierarm, de Noordgeul,
Noordgeul, welke
welke tusschen
tusschen de
de eilanden
eilandenRozenburg
Rozenburg en
enIJsselIJsselrichting van
monde
verbinding vormt
vormt van
van den
den Waterweg
Waterweg met de
de Oude
Oude Ma
Maas
en een
een niet
niet
monde loopende,
loopende, de verbinding
as en
-onbelangrijke
waterbeweging (eb(eb- en
en
-onbelangrijkerol
rolspeelt
speelt in
in de waterbeweging
vloedstroomen),
eerstgenoemde op
diepte houdt.
houdt.
vloedstroomen), die
die eerstgenoemde
op diepte
De
Rotterdamsche havenwerken,
geDe Rotterdamsche
havenwerken, zijn
zijn gelegen aan
aan weerszijden
weersûjden van
de Ma
Maas.
Aan de
de
legen
van de
as . Aan
-zuidzijde
1887 een
een begin
begin gemaakt
gemaakt met
met de
de 30
30
.zuidzijde werd
werd in
in 1887
H.A.
groote Rijnhaven
Rijnhavenen
eninin1888,
1898,werd
werdde
deMaashaven
Maashaven
H.A. groote
ondernomen,
groot is en
en in
in 1905
1905 was
was
twrtf'l!!1
ondernomen, welke
welke 58
58 H.A. groot
voltooid.
Aan
dezelfde
zijde,
meer
zuidwaarts,
is
sedert
voltooid.
dezelfde zijde, meer zuidwaarts, is sedert
1907 de Waalhaven
Waal haven in
inuitvoering,
uitvoering,welke
welke geleidelijk
geleidelijkde oorlog
zeer vertraagd
vertraagd
.de
oorlog heeft
heeft den
den voortgang
voortgang zeer
- tot
tot
Ingang van
van den
den Nieuwen
Nieuwen Waterweg.
Waterweg.
Ingang
een
wateroppervlakte van
van 26o
260 H.A. en
en met
met een
een
een wateroppervlakte
diepte
van 10
beneden laagwater,
laagwater, zal
zal worden
worden gegraven.
gegraven.
diepte van
io M. beneden
Aan den noordelijken
noordelijken Maasoever
gebouwdde
dePark-,
Park-.Jobs-,
Jobs-,
Aan
Maasoever zijn
zijnin
in de
de jaren
jaren1907-1916
1go7-1916 gebouwd
Schie-, Kous-,
Kous-, Keile-,
Keile-, IJsselIJssel- en
en Lekhavens.
Lekhavens.
Thans zijn sinds 1913
1913 nog
noguitgebreider
uitgebreider plannen
plannen aanhangig,
aanhangig, waarvan
waarvan de uitvoering
uitvoering vele
vele
jaren in
een geheel
geheel complex
complexnieuwe
nieuwehavens,
havens,met
meteen
eengezamenlijk
gezamenlijkoppervlak
oppervlak
jaren
in beslag zal nemen; een
van 580
is ontworpen
ontworpen aan
aan de westwest- en
en noordzijde
noordzijde van het eiland IJsselmonde.
IJsselmonde. De ontontvan
58o H.A., is
-eigening
omvat niet minder dan ruim
ruim 1500
1500 H.A.
H.A.
eigening omvat
deze beide
beide groote
groote havensteden
havensteden verdient
verdient Dordrecht
Dordrecht vermeld
vermeld te
te worden.
worden.
Na deze
verbinding met
met de
de zee
zeevan
vandeze
dezeplaats
plaatsbegon,
begon,naarmate
naarmatehet
hetscheepstype
scheepstypegrooter
grooter
De verbinding
werd, steeds
steeds minder
minder aan
aan de
de eischen
eischen te
te voldoen.
voldoen.De
Descheepvaart
scheepvaart kan verschillende wegen volgen;
.daaronder
langs den
den Rotterdamschen
Rotterdamschen Waterweg,
Waterweg, de
de Nieuwe
Nieuwe!VIaas
daaronder treden op den voorgrond, die langs
Maas
voorbij Rotterdam
door het Goereesche
Goereesche Gat,
Gat, het
het Haringvliet,
Haringvliet, het
het HolHolvoorbij
Rotterdamen
en de
de Noord,
Noord, en
en die door
landsch
Dordtsche Kil.
landsch Diep en de Dordtsche
Laatstgenoemde
veel gevolgd,
gevolgd, omdat
omdatdie
dielangs
langsRotterdam,
Rotterdam,door
doordedebruggen
bruggen
Laatstgenoemde weg werd veel
<>ver
Koningshaven, de
de spoorbrug
spoorbrugte
te Dordrecht
Dordrechten
ende
dedrukke
drukke locale
locale vaart
vaart bezwaar
bezwaar opleverde.
opleverde.
over de Koningshaven,
Goereesche Zeegat
Zeegat ging
gingechter
echtergeleidelijk
geleidelijkin
indiepte
diepteachteruit,
achteruit,terwijl
terwijl ook
ookop
opandere
andere punten
punten
Het Goereesche
de vereischte
vereischte vaardiepte
vaardiepte niet
stand bleef.
bleef. Baggeren
Baggeren in
in dergelijke
dergelijke zeegaten
zeegaten isiskostbaar
kostbaar en
en
niet in stand
helpt slechts tijdelijk,
tijdelijk, als
als de
de natuur
natuur niet
niet medewerkt.
medewerkt.
Toen nu
nu voor
voor de
de verbetering
verbetering van
van den
denRotterdamschen
Rotterdamschen Waterweg
Waterweg noodig
noodig was
was de
de hierhier935

sproken verandering van
van de richting van de Noordgeul,
s.
reeds be
besproken
Noordgeul,waardoor
waardoor een
een hinderni
hindernis
boven reeds
zou verdwijnen, die voor groote zeeschepen een varen van den Waterweg in de Oude Maas zouverdwijn, gotezschpnvar deWtwginOudeMas.
bijna ondoenlijk
maakte, lag
lag het
het voor de hand
ondoenlijk maakte,
hand de
de verbetering
verbetering te
te zoeken
zoekenlangs
langslaatstgenoemde
laatstgenoemde
Daardoor werd het
het moeilijke
moeilijke vraagstuk
vraagstuk ontgaan
ontgaan van het in
in stand
stand houden
houdenvan
vaneen
eenzee
zee-·
rivier. Daardoor
voor dien
dien vaarweg,
vaarweg, nu die
die aan
aan den
den Hoek
Hoekvan
vanHolland
Hollandook
ookvoor
voorDordrecht
Dordrechteen
eentoegang.
toegang.
mond voor
vormen.
zou vormen.
OudeMaas
Maaszal
zalnu
nutusschen
tusschende
deNoordgeul
Noordgeulen
endedeDordtsche
DordtscheKil
Kilverdiept
verdieptworden
worden
De Oude
schepen van
van 75
75 aà 8o
80 d.M.
d.M. diepgang.
diepgang.
voor schepen
1918 werd
wet tot
tot dit
ditwerk,
werk,waarvan
waarvan ook
ook Dordrecht
Dordrecht een
eendeel
deelder
derkosten,
kosten,n.l..
n.L
In 1918
werd bij
bij de wet
draagt, besloten.
gemeente had
had reeds
reeds in
in 1914
1914den
denaanleg
aanlegaangevangen
aangevangen van
van een
een
10 % draagt,
besloten. Deze gemeente
het Mallegat
Mallegat (Dordtsche
(Dordtsche Kil),
Kil),welke,
welke,ofschoon
ofschooningericht
ingerichtvoor
voordedevaartvaart
zeehaven aan
aan het
nieuwe zeehaven
Goereesche Gat,
Gat,ook
ookbruikbaar
bruikbaar zal
zal wezen
wezen voor
voor de
de richting
richtinglangs
langsde
deOude
OudeMaas.
Maas.Deze
Deze
langs het Goereesche
1916 voltooid.
voltooid.
haven was
was in 1916
haven
Gunstig gelegen
gelegen aan
aan het Noordzeekanaal
Noordzeekanaal heeft
I op
zee-"
Gunstig
heeft ook
ook Zaandam
Zaandamzich
zichin
in 191
1911
op de zeeM. die
diepe
haven van
van 76
76 H.A.,
H.A., waarvan
waarvan 5o
50 H.A.
H.A. balkenhaven,.
balkenhav~n,.
vaart ingericht
8.50 M.
pe haven
vaart
ingericht door
door een
een 8.5o
terwijl Schiedam
Schiedam in 1914
1914 een
een haven
haven langs
langs den
denWaterweg
Waterwegaanlegde.
aanlegde.
terwijl
Van de
de overige
overige zeehavens
zeehavens verdient
verdient vermelding
vermelding de
deverbetering
verbetering van
vanden
denhavenmond.
havenmond
Van
en den
denaanleg
aanlegvan
vantwee
tweebinnenhavens,
binnenhavens,respectievelijk
respectievelijk 7 en
en 8.75
8.75 M.
M. diep,.
diep,"
(1912) en
van Harlingen (1912)
Terneuzenaan
aanhet
hetkanaal
kanaal naar
naar Gent,
Gent,welk
welkwerk
werkinin 1922 gereed kwam.
kwam.
te Terneuzen
voor zeeschepen te
Verder werd in 1919
1919 aangevangen
aangevangen met
meteen
eenbelangrijke
belangrijkeverbetering
verbeteringen
envergrooting
vergrootingvan
van
Verder
haven van
van Delfzijl
Delfzijlen
enwerd
werdinindatzelfde
datzelfdejaar
jaarbij
bijde
dewet
weteen
eeneveneens
eveneensbelangrijke
belangrijkevergrooting:
vergrooting:
de haven
van de haven
haven van
van Vlissingen
Vlissingen bevolen.
bevolen.
van
visschershaven te
te IJmuiden,
Ijmuiden,oorspronkelijk
oorspronkelijk op
opbescheiden
bescheidenschaal
schaalingericht,
ingericht,teneinde
teneinde
De visschershaven
visschersvaartuigen een
ligplaats te verschaffen
verschaffen buiten
buiten het
het Noordzeekanaal,
Noordzeekanaal, waar
waar zij de
de
de visschersvaartuigen
een ligplaats
is
de
grootst
groote
in den
den loop
loopder
derjaren
jarengeleidelijk
geleidelijkvergroot.
vergroot. Zij
Zij is de grootstee
groote scheepvaart
scheepvaart hinderden,
hinderden, is in
een wateroppervlak
wateroppervlak van
terwijl het
het geheele
geheele
visschershaven van
visschershaven
van Nederland
Nederland en
en bezit een
van 24 H.A., terwijl
complex
123 H.A. groot
groot is.
is.
complex rond
rond 123
ten behoeve
behoeve der
dervisscherij,
visscherij. inin1899
1899door
doorhet
hetRijk
Rijkden
denaanleg:
aanleg;
Aan Scheveningen werd,
werd, ten
Aan
de gemeente
gemeente de
debinnenhaven
binnenhavenaanlegde.
aanlegde. Daarmede
Daarmede
van
buitenhaven verzekerd,
verzekerd, terwijl
terwijl de
van een buitenhaven
werd
lang gekoesterde
gekoesterde wensch
wensch vervuld;
vervuld; door
doorde
desomtijds
somtijdsvoorkomende
voorkomendehinderlijke
hinderlijkeaan
aanwerd een lang
zandingen
van de buitenhaven
buitenhaven heeft
heeft dit
dit werk
werk echter
echter niet
niet geheel
geheel aan
aan de
de verwachtingen
verwachtingen bebe-·
tandingen van
antwoord.
oprichting in
1918 van
van het
het Hoogoven-,
Hoogoven-, Staal-,
Staal-, en
en
Eindelijk
Eindelijk behoort
behoort nog
nog vermeld
vermeld de
de oprichting
in 1918
Walswerk
dat met een
een eigen
eigenhaven
havenvoor
voordiepgaande
diepgaande vaartuigen
vaartuigen uitkomt
uitkomt in
in het
hetWalswerktete Velsen,
Velsen, dat
buitenkanaal
te IJmuiden.
Ijmuiden.
buitenkanaal naar
naarde
de ontworpen
ontworpen nieuwe
nieuwe sluis te
.

Werken
het belang
belang van
vandedebinnenvaart.
binnenvaart. Zooals
reeds werd
werd opgemerkt,.
opgemerkt,.
Zooals hierboven reeds
Werken in het
een vroeger
vroeger tijdperk
tijdperk veel ver
verbeterd
aan de rivieren, teneinde
teneinde deze
dezemeer
meergeschikt
geschiktte
maken
is in een
te maken
be terd aan
opperwater en
Daarbij is het
het evenwel
evenwel niet
niet gebleven;
gebleven;met
metverbetering.
verbetering
voor
voor den afvoer van opperwater
en ijs. Daarbij
is voortgegaan,
voortgegaan, doch
het oog
oog op
opde
descheepvaart.
scheepvaart.
doch nu
nu met het
In
eerste plaats
plaats is gestreefd
gestreefd naar
naar een
een grooter
grooter diepte
diepte op
op de
de Waal,
Waal, waartoe
waartoe in
in 1889.
188g,
In de eerste
werd
hoofdtak van
van den
den Rijn
Rijn was
was er
erveel
veelaan
aan gelegen
gelegen de
debevaarbaarheid
bevaarbaarheid in overov.!rwerd besloten. Als hoofdtak
het Duitsche
Duitsche gedeelte
gedeeltevan
vandie
die"rivier.
eenstemming te brengen met het
Door versmalling
versmalling isis dit
dit doel
. rivier. Door
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bereikt
en een
een diepte
bereikt en
diepte van
van 2.70 M.
M. veelal
veelal zelfs
zelfs 33M.
M.onder
onder normaal
normaal lagen
lagen rivierstand
rivierstand werd
werd
gevormd.
De toestand
toestand van
van het
het rivierbed
rivierbed was
was evenwel
evenwel niet
nietstandvastig;
standvastig; er
er ontstonden
ontstondenzandplaten,
zandplaten,
die zich
I909 werd
werd bij
bij de
dewet
wettot
toteen
eenverdere
verdereverbetering
verbeteringovergegaan.
overgegaan.
zich verplaatsten,
verplaatsten, en in
in 1909
overal in de
de geul
geul 33M.
M.ja,
ja,zelfs
zelfs3.5o
3.50M.
M.onder
ondernormaal
normaallagen
lagenrivierstand
rivierstand aanwezig.
aanwezig.
Thans is er overal
Dit resultaat
resultaat maakt
maakt het
het zelfs
zelfs mogelijk
mogelijk voor
voor kleine
kleine zeeschepen
zeeschepenom
ombij
bijgunstigen
gunstigenwaterstand
waterstand
Dit
.op
varen tot Keulen.
Keulen.
.op te
te varen
De grootste
grootsteRijnaak,
Rijnaak,
Rijnaken, groot 3000
3000 ton
ton kunnen zonder bezwaar de Waal bevaren. De
die reeds
reedsverscheidene
verscheidenejaren
jarenoud
oudis,
is,doch
dochwaarvan
waarvande
deafmetingen
afmetingensedert
sedertniet
nietzijn
zijnovertroffen,
overtroffen,heeft
heeft
123 M.lengte,
I4.08 M.
M.breedte,
breedte,een
eendiepgang
diepgangvan
van 2.35
2.35M.
M.en
eneen
eenlaadvermogen
laadvermogenvan
van3581
358Iton.
ton.
M. lengte, 14.08
ton.
Dit
vaartuig kan
kan dus
dus evenveel
evenveel vervoeren
vervoeren als
als 358
358 goederenwagens
goederenwagens van
van 10
IQ tein.
Dit vaartuig
aansluiting aan de bovenbedoelde,
bovenbedoelde, werken
werken uitgevoerd,
uitgevoerd,
Ook aan
aan de
de Merwede werden, in aansluiting
terwijl van
van de Noord,
Noord, die
die de
deverbinding
verbindingvormt
vormtmet
metRotterdam,
Rotterdam, eene
eene verbreeding
verbreeding tot
tot 200
terwijl
200 M.
in den
den bodem
bodem en
en3.5o
3.50M.
M.diepte
dieptebijbijnormaal
normaallaagwater
laagwatersedert
sedertkort
kortininuitvoering
uitvoeringis.
is.
verbeteringswerken uitgevoerd in den
den Neder-Rijn
Neder-Rijnen
ende
deLek,
Lek,waaronder
waaronder
Mede werden verbeteringswerken
in 1906
I906 de
de afsnijding
afsnijding van
van een
een scherpe
scherpe bocht
bochtbij
bij Malburgen
Malburgen boven
bovenArnhem,
Arnhem,terwijl
terwijl in
in de
delaatste
laatste
jaren met gunstig
gunstig gevolg
gevolg de
deIJssel
Ijsselverder
verderwordt
wordtgenormaliseerd.
genormaliseerd.
jaren
Maas.
hoogst belangrijk
belangrijk rivierwerk, thans in uitvoering,
uitvoering, isisde
dekanalisatie
kanalisatie 1) van de Maas.
Een hoogst
In vroeger
vroeger jaren
jaren voor
scheepvaart van
Zuid-Willemsvaart
voor de
de scheepvaart
vanzeer
zeerweinig
weinigbeteekenis
beteekenis- dede
Zuid-Willemsvaart
Maastricht en het
het Nederlandsche
Nederlandschenet
netvan
vanscheepvaartscheepvaartwerd gegraven als verbinding tusschen Maastricht
wegen
kwam
met
de
exploitatie
der
steenkolenmijnen
in
Zuid-Limburg
de
behoefteop
op
wegen kwam met de exploitatie der steenkolenmijnen in Zuid-Limburg de behoefte
aan een beteren
beteren vaarweg.
vaarweg. Aanvankelijk
Aanvankelijk was
was gedacht
gedacht aan
aan een
eenkanalisatie,
kanalisatie,ook
ookvan
van het
het gedeelte,
gedeelte,
de grens
grens met
metBelgië
Bdgiëvormt,
vormt,tot
totMaastricht
Maastrichten
endaarvoor
daarvoor werd
werd een
eenplan
planopgemaakt
opgemaakt door
door
dat de
.een
technische Commissie,
Commissie, waarvan
beide Rijken
Rijken waren
waren aangewezen.
aangewezen.
.een technische
waarvan de
de leden
leden uit beide
De omstandigheden
omstandigheden hebben
hebben er echter
echter toe
toe geleid,
geleid, dat
dat alleen
alleen op
opNederlandsch
Nederlandschgrondgrondgebied de
de kanalisatie
kanalisatie wordt
wordt uitgevoerd
uitgevoerd en tusschen Linne
Linne (d.i.
(d.i. nabij
nabij het
hetpunt,
punt,wa
waár
a r de Maas
meer de
de grens
grens vormt)
vormt) en
en Grave
Grave een
een vijftal
vijftal stuwen
stuwen worden
worden gebouwd.
gebouwd.Deze
Dezeen
endaarmede
daarmede
niet meer
samenhangende
wet werd
werd besloten,
besloten, zullen
zullen de
de rivier
rivier geschikt
geschikt
samenhangende werken,
werken, waartoe
waartoein
in I9I5
1915 bij
bij de wet
ton. De
Devaardiepte
vaardiepte zal 2.60
M. bedragen, doch er is op gerekend,
gerekend,
2.6o M.
maken voor schepen van 2000 ton.
deze in
in de
de toekomst
toekomst op
op 33M.
M.zal
zalkunnen
kunnenworden
wordengebracht.
gebracht.
dat deze
Aangezien
Maas beneden
b::neden Grave
Grave niet
niet geschikt
geschikt isisvoor
voordergelijke
dergelijkegroote
grooteschepen
schepen
Aangezien de
de Maas
.en
bovendien de
de Waal
Waal een
een veel
veel betere
betere verbinding
verbinding met
metRotterdam
Rotterdam en
en het
hetwesten
westenvan
vanhet
hetland
land
e n bovendien
geeft, wordt
wordt bovendien
bovendieneen
eenkanaal
kanaal van
van Mook
Mooknaar
naarNijmegen
Nijmegengegraven
gegraven(het
(hetMaas-Waalkanaal)
Maas-Waalkanaal)
geeft,
.eveneens
geschikt voor
voor schepen
schepen van
van 2000
2000 ton.
eveneens geschikt
Verder wordt ter verbinding met
met de
de Zuid-Willemsvaart
Zuid-Willemsvaartaangelegd
aangelegd een
eenkanaal
kanaal tusschen
tusschen
Maas bij
bij Wessem
Wessem en
en Nederweert
Nederweertaan
aan evengenoemd
evengenoemdkanaal.
kanaal.
de Maas
Tenslotte
in I922
aanleg van een geheel
geheel op
op Nederlandsch
NederIandsch grondgrondbesloten tot den aanleg
1922 besloten
Tenslotte is in
liggend kanaal
kanaal van
van de
de gekanaliseerde
gekanaliseerde Maas
Maas naar
naar Maastricht.
Maastricht.
gebied liggend
I3 K.M.,
K.M.,strekt
strekt ter
ter verbinding
verbinding van
van een
eenbij
bijBorn
Barntetemaken
makenhavenhavenHet eerste vak, lang 13
I)
Onderkanalisatie
kanalisatievan
vaneen
eenrivier
rivierwordt
wordtverstaan
verstaanhethet
doorstuwen,
stuwen,welke
welkehet
hetwater
waterophouden,
ophouden,
1) Onder
door
de scheepvaart
scheepvaart bevaarbaar
bevaarbaar maken
ondiepe rivier.
rivier.
voor de
maken van
van een ondiepe
aanwezig zijn,
zijn,om
omde
deschepen
schependoor
door te
te laten.
laten.
Nabij elke stuw moet dan, wegens
wegens het waterverschil,een
waterverschil, een sluis aanwezig

18 9 8--1923.
18981 923.
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bassin
voor het overladen
overladen van
van kolen,
kolen, die
die per
per spoor
spoor uit
uit het
hetmijngebied
mijngebiedworden
wordenaangevoerd,
aangevoerd~
bassin voor
maar vindt
K.M., dat
dat in
in de
de Maas
Maasbij
bij Maastricht
Maastricht
maar
vindt zijn
zijn voortzetting
voortzetting in
in een
een tweede
tweede vak,
vak, lang
lang 21
21 K.M.,
daar verbinding krijgt
krijgt met het
het kanaal
kanaal Luik-Maastricht.
Luik-Maastricht. De
Deafmetingen
afmetingenzijn
zijngekozen
gekozen
uitkomt en daar
2000
ton,
doch
voorloopig
zullen
op
het
deel
Bom-Maastricht
de
sluizen
voor
schepen
van
voor
van
doch voorloopig zullen
het deel Born-Maastricht de sluizen
alleen schepen tot
tot een
een maximum
maximumvan
vani000
1000
ton
kunnen
doorlaten.
Laterzullen
zullendaar
daargrootere
grootere.
alleen
ton
kunnen
doorlaten.
Later
sluizen bijgebouwd
bijgebouwd kunnen
kunnen worden.
worden.
Door de
de bovenomschreven
bovenomschreven waterwegen
waterwegen wordt
zuiden van
van het
het land
land aangesloten
aangesloten
Door
wordt het
het zuiden
en
zal
bovendien
meerdere
beteekenis
verkrijgen
een
kanaal,
waartoe in
in
aan het groote
groote net
net en zal bovendien meerdere beteekenis verkrijgen een kanaal, waartoe
aan

De Maas
Maas voor Rotterdam
Rotterdam met
met Rijnhaven.
Rijmhaven.
1905
wet werd
werd besloten,
besloten, en
en dat
dat toen
toenhoofdzakelijk
hoofdzakelijk in
in het
het belang
belang van
van Noord-Brabant
Noord-Brabant"
1905 bij
bij de wet
hetWilhelminakanaal
Wilhelminakanaal -loopt
loopt
vandede
Zuid':'Willemsvaart"
werd
werd ondernomen.
ondernomen.Dit
Ditlaatste
laatste- het
van
Zuid-Willemsvaart
bezit een
een zijtak
zijtak langs
langs de
de Mark
Mark naar
naar Breda.
Breda. Het
Het verbindt
verbindt een,
een,overigens
overigenS>
naar den
Amer en bezit
naar
den Amer
van scheepvaartwegen
scheepvaartwegen verstoken,
gedeelte van
van Noord-Brabant
Noord-Brabant met
met de
debenedenrivieren,
benedenrivieren, ina
in,
van
verstoken, gedeelte
plaats met
met Dordrecht
Dordrecht en
en met
met Rotterdam.
Rotterdam. De
Deafmetingen
afmetingenzijn
zijnvastgesteld
vastgesteldnaar
naardie
die
de eerste plaats
voltooid,doch
dochgereed
gereedzijnde
zijndevakken
vakken:
van de Zuid-Willemsvaart, doch iets
iets ruimer;
ruimer; het
het is
is in
in 1922
192 voltooid,
werden
reeds
eerder
open
gesteld.
werden reeds eerder
gesteld.
In Zeeuwsch
Zeeuwsch Vlaanderen
Vlaanderen werd
werd voor
voor rekening
rekening van
vanBelgië,
België,krachtens
krachtenstractaat
tractaatvan
van 1902
..
1902,
het kanaal
Gent—Terneuzen verruimd
verruimd (1903-1910)
(1903-1910) en
kanaal Gent-Terneuzen
enten
tenbehoeve
behoevevan
vande
devaart
vaartop
opdat
datRijk
Rijk
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werd, op kosten
kosten van
van den
den Nederlandschen
Nederlandschen Staat,
Staat,overgegaan
overgegaan tot
totden
denbouw
bouwvan
vaneen
eenderde
derdestel
stel
werd,
groote sluizen
te Hansweert
Hansweert (1912-1916)
(1912-1916)enente te
Wemeldinge;
laatstbedoeldesluis
sluisisisthans
thans
groote
sluizen te
Wemeldinge;
laatstbedoelde
in uitvoering.
uit"voering.
In het
In
het westen
westen van
van het
hetland
landwerd
werddoor
doordedeProvincie
ProvincieZuid-Holland
Zuid-Hollandeene
eeneverbetering
verbetering
van het bij
bij haar
haar in
in beheer
beheerzijnde
z;ijndeRijn-Schiekanaal
Rijn-Schiekanaal tot
totuitvoering
uitvoeringgebracht,
gebracht,terwijl
terwijl deze
dezeook
ook
van
een plan
plan ontwierp
ontwierp ter
terverbetering
verbeteringvan
vande
devaart
vaartvan
vanAmsterdam
Amsterdam op
opRotterdam
Rotterdamover
overGouda.
Gouda.
Op
het Merwedekanaal,
Merwedekanaal, dat
dat in 1893
1893 was
wasgeopend,
geopend,ontwikkelde
ontwikkelde zich
zichdedescheepvaart
scheepvaart
Op het
in hooge
hooge mate.
mate. Einde
Einde 1905
1905 werd
werd een
eentweede
tweedesluis
sluisteteUtrecht
Utrechtiningebruik
gebruikgenomen,
genomen,terwijl
terwijlde
de
behoefte aan
aan een
een tweede
tweedegroote
grootesluis
sluisteteVreeswijk
Vreeswijkde
deaanleiding
aanleidingwas
wastot
toteen
eenonderzoek
onderzoekaanaanbehoefte
gaande eene
eventueele nieuwe
nieuwe verbinding
verbinding van
kanaal bezuiden
bezuiden Utrecht
Utrecht met
met de
de Lek,
Lek,
gaande
eene eventueele
van het kanaal
zoowel
b~neden- als
als bovenwaarts
bovenwaarts vvan
Vreeswijk. Ook
Ook de mogelijkheid
mogelijkheid van
van den
den aanleg
aanleg van
van
zoowel benedenan Vreeswijk.
een kanaal
kanaal door
Geldersche Vallei
Vallei werd
werd sedert
sedert enkele
enkele jaren
jaren aan
aan de orde
orde gesteld
gesteld door
door een
een
door de Geldersche
van belanghebbenden.
belanghebbenden.
comité van
Voorts
1917 besloten
besloten tot
toteene
eeneverbreeding
verbreedingvan
vanhet
hetApeldoornsch
Apeldoornschkanaal
kanaal en
en isisinin
Voorts is in 1917
samenwerking
betrokken Provinciën
Friesland een
een verbetering
verbetering van
van den
den
samenwerking met
met de betrokken
Provinciën Groningen en Friesland
vaarweg
Groningen naar
naar Lemmer in
in overweging
overweging genomen.
genomen.
vaarweg van
van Groningen
Een belangrijk
belangrijk nieuw kanaal,
kanaal, dat een geheele
geheele streek
streek ten
ten goede
goedezal
zalkomen,
komen,zal
zalkrachtens
krachtens
de wet
wetvan
van1919
1919worden
wordenaangelegd
aangelegdnaar
naarhet
hetindustriegebied
industriegebiedTwenthe.
Twenthe.Aanvangende
Aanvangendeaan
aanden
den
Boven-Rijn
bij Lobith,
Lobith, waardoor
waardoor dit
dit aan
aan groot
grootscheepsvaarwater
scheepsvaarwater uitkomt,
uitkomt, zal
zal het
hetongeveer
ongeveer
Boven-Rijn bij
83 K.M.
K.M.lange
kanaal eerst ongeveer evenwijdig aan den IJssel
IJssel tot nabij
nabij Zutphen en vervolgens
vervolgens
lange kanaal
lang~ Lochem
Lochem en
en Hengelo
Hengelonaar
naarEnschede
Enschedeloopen.
loopen.Zijkanalen
Zijkanalenzijn
zijngeprojecteerd
geprojecteerdnaar
naarAlmelo,
Almelo,
langs
Borne en
Oldenzaal, terwijl
terwijl langs
Zutphen een verbinding
verbinding met den
den IJssel
Ijssel zal
zalworden
wordenververBorne
en Oldenzaal,
langs Zutphen
kregen. Het zal
zal geschikt
geschikt zijn
z;ijn voor
voor schepen
schepen van
van 600
600ton,
ton,doch
dochreeds
reedsdadelijk
dadelijkzal
zalop
oplatere
latereververkregen.
profiel voor
voor 2000
2000 tons schepen worden
worden gerekend.
gerekend.
grooting tot een profiel

Wegen
voor gewoon
gewoonverkeer.
verkeer. Thans
overgaande van de
de scheepvaartwegen
scheepvaartwegen naar
naar de
de
Thans overgaande
Wegen voor
landwegen,
treft het, dat
dat de
de verloopen
verloopen vijf
vijf en
en twintig
twintigjaren
jaren aan
aan deze
deze laatste
laatste een
eengeheel
geheelander
ander
landwegen, treft
aanzien gegeven hebben. Het
Hetverkeer
verkeer daarop
daarop was
was door
door den
den aanleg
aanleg van
van spoorwegen
spoorwegen zeer
zeer gering
gering
aanzien
zelfs, dat
dat in
in1888
1888een
eendoor
doorzuinigheid
zuinigheidingegeven
ingegevencirculaire
circulairewerd
werduitgevaardigd,
uitgevaardigd,
geworden, zoo zelfs,
welke aanbeval,
aanbeval, waar
waar mogelijk
mogelijk de breedte
breedte der
derbestrating
bestratingvan
vandedeRijkswegen
Rijkswegenteteversmallen.
versmallen.
welke
Reeds spoedig
spoedig daa
daarna
tengevolge van
van het
hetrijwielrijwielverkregen deze echter meer beteekenis tengevolge
rna verkregen
verkeer, waarvoor
waarvoor afzonderlijke,
paden werden
werden gemaakt,
gemaakt, omdat
omdat de
de toestand
toestandder
der
verkeer,
afzonderlijke, smalle
smalle effen paden
verharding van
doorgaans niet vlak
vlak genoeg
genoeg was.
was.
verharding
van den rijweg doorgaans
Door de verschijning
verschijning van het
het motorrijtuig
motorrijtuig kwamen
een geheel
geheel
kwamen plotseling
plotseling de
de wegen
wegen in een
ander
staan. Aan
Aan de eischen,
eischen, welke
welke deze
deze voertuigen
voertuigen stelden,
stelden, voldeden
voldeden zij
zij in
in geenen
geenen
ander licht
licht te
te staan.
bestrating was te ongelijk,
ongelijk, de
de verharding
verharding te
te smal,
smal, de
de bochten
bochtenwaren
warentetescherp
scherpen
enhet
het
deele; de bestrating
uitzicht
beperkt. Het verschil
verschil tusschen
tusschen het
het landbouwvoertuig
landbouwvoertuig in
in matigen
matigen draf
draf en
en de
desnelsneluitzicht te beperkt.
rijdende auto
ook te
te groot.
groot.
rijdende
auto is
is dan ook
Met de
de toename
toename van
van het
hetmotorverkeer
motorverkeer in
inaantal
aantal en
ensnelheid
snelheidnamen
nameno^k
o:)kdedebezwaren
bezwaren
men werd
werd genoopt
genoopt tot
tot het
hetaanbrengen
aanbrengen van
van verbeteringen,
verbeteringen, aan
aan de
de verharding
verharding werd
werd meer
meer
toe; men
zorg besteed, sterke bochten werden
werden afgerond,
afgerond, het
het uitzicht
uitzichtwerd
werdhier
hieren
endaar
daarverruimd,
verruimd,maar
maar
bleef bij
bij kleine
kleine middelen.
middelen.Wel
Welwerden
werdenplannen
plannengemaakt,
gemaakt,maar
maargroote
grootebedragen
bedragenwerden
werden
het bleef
niet beschikbaar
beschikbaar gesteld
uitvoering. Totdat
Totdat het
het teteerg
ergwerd!
werd!
gesteld voor
voor de uitvoering.
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Het drukke
drukke verkeer,
oorlogstoestand, deed
deed de
de onvolkomenheid
onvolkomenheid
verkeer, ook
ook tengevolge
tengevolge van
van den oorlogstoestand,
LELY, die reeds in 1906
1906 als
als afgevaardigde
afgevaardigde in
in de
deTweede
Tweede
aan het licht treden
treden en
en Minister
MinisterLELY,
zeer aan
het"autoautoKamer
had gewezen, dat de
de wegen
wegen moesten
moesten worden
worden verbreed
verbreed met
met het
hetoog
oogop
ophet•
Kamer erop
erop had
b~vord~rde in 1915
1915 de indiening
indieningvan
van een
eenwet,
wet,waarbij
waarbij in
in beginsel
b~ginselde
deverbetering
verbetering
mobielverkeer, bevorderde
van
beheer van
van het
het Rijk,
Rijk, aan
aan de
de orde
orde werd
werdgesteld.
gesteld.
van de hoofdverkeerswegen, voor zoover onder beheer
wetsontwerp is
is wel
wel isiswaar
waar later
later ingetrokken,
ingetrokken, doch
doch het
het heeft
heeft de
deverdienste
verdienstegehad,
gehad,
Dit wetsontwerp
dat de
deschriftelijke
schriftelijke behandeling
behandeling in
in de
deStaten-Generaal
Staten-Generaalde
deaandacht
aandachtop
opdedenoodzakelijkheid
noodzakelijkheid
dat
verbetering had
had gevestigd.
gevestigd.
der verbetering

Rijn- en Maashaven
Maashaven te Rotterdam.
Gezicht op Rijn
-

niet te
te verwonderen,
verwonderen, dat
dat het
het vooral
vooral de
de wegen
wegen zijn,
zijn,welke
welke de
devoornaamste
voornaamste steden
steden
Het is niet
westen van
van het
het land
land verbinden,
verbinden,welke
welkein
inde
deeerste
eersteplaats
plaatsbehoefte
behoeftehebben
hebbenaan
aanverbetering.
verbetering.
in het westen
Amsterdam-Haarlem-Leiden-'s-Gravenhage-Delft-Rotterdam-Dordrecht;
Amsterdam Haarlem Leiden 's-Gravenhage Delft Rotterdam Dordrecht;
Amsterdam-het
Gooi-Utrecht;
's-Gravenhage-Utrecht en
en Rotterdam—Gouda—Utrecht,
Rotterdam-Gouda-Utrecht, met
met
dam—het Gooi
Utrecht; 's-Gravenhage—Utrecht
nog vele
vele andere,
andere, zijn ten eenenmale
eenenmale onvoldoende
onvoldoende geworden.
geworden.
Daarbij
heeft sinds
Daarbij heeft
sinds enkele
enkele jaren
jaren de
de vrachtauto,
vrachtauto, de
de concurrent
concurrent der
der spoorwegen,
spoorwegen, een
een
plaats
huizen doen
doen dreunen,
dreunen, die
die in
innauwe
nauwe
plaats veroverd;
veroverd; maar
maarde
de zware
zwarelogge
logge massa's,
massa's,die
die de
de huizen
gedeelten de bewoners
bewoners met vrees
vrees naar
naar de
bij nachtelijk
nachtelijkververde scheurende
scheurende muren
muren doen
doen zien,
zien, die
die bij
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voer hun den slaap ontrooven, beuken de bestrating,
voer
bestrating, die daar
daar niet tegen bestand
bestand is,
is, en
eneischen
eischen
een breedte
Zij hebben
hebben den
dentoestand
toestandnog
nogverergerd.
verergerd.
een
breedte op, die
die niet
niet aanwezig
aanwezig is.
is. Zij
de
En juist
juist toen
toenhet
hetscheen,
scheen,dat
datverbeteringen
verbeteringenopopgroote
grooteschaal
schaalaanstaande
aanstaandewaren,
waren,heeft
heeftde
van den
achteruitgang van
den financieelen
financieelen toestand
toestand des
des lands
lands genoopt
genoopthet
hettempo
tempozeer
zeerteteverlangzamen.
verlangzamen.
uitvoering gekomen
gekomen een
eendoorgaande
doorgaande verbetering
verbetering van
van den
den weg
wegHaarlem
HaarlemToch is nog in uitvoering
Amsterdam,
naar Leiden, terwijl een nieuwe verbinding
verbinding den
den Haag—RotterHaag-RotterAmsterdam, en
en van
van den Haag naar
dam wordt
wordt voorbereid.
voorbereid.
Ook
worden hier
hier en
endaar
daarplaatselijk
plaatselijkverruimingen
verruimingen aangebracht,
aangebracht, waarbij
waarbij er
er zooveel
zooveel
Ook worden
mogelijk
gelet, dat
dat deze,
deze,voorzooveel
voorzooveelhet
hethoofdwegen
hoofdwegenbetreft,
betreft,passen
passeninineen
eenalgemeen
algemeen
mogelijk op wordt gelet,
verbeteringsplan.
overname van
's-Hertogenbosch (Vught)—Best,
verbeteringsplan. De
De overname
van den weg 's-Hertogenbosch
(Vught)-Best, welke
welke onlangs
onlangs
haar
uitmaakt van
van de
de groote
groote verbinding
verbinding naar
naar het
het zuiden
zuiden en
en
haar beslag
beslag kreeg,
kreeg, omdat
omdat deze
deze deel uitmaakt
tusschen bij
bij het
het Rijk
Rijk in
inbeheer
beheerzijnde
zijndevakken
vakkenligt,
ligt,bewijst,
bewijst,dat
datnaar
naareen
eenrationaal
rationaalRijksnet
Rijksnetwordt
wordt
gestreefd, dat
dat de hoofdaderen
gestreefd,
hoofdaderen van
van het
het verkeer
verkeer behoort
behoort te
te omvatten.
omvatten.
1914, door
door het
hetmaken
makenvan
vaneen
eenverharden
verhardenweg
wegover
overden
denspoorwegdam
spoorwegdamdoor
Verder
Verder is in 1914,
door
de
Ooster-Schelde, de
de schakel
schakel verkregen,
verkregen, die ontbrak
ontbrak in de
de verbinding
verbinding van
van Zuid-Beveland
Zuid-Beveland
de Ooster-Schelde,
en Walcheren met de overige Nederlandsche
Nederlandsche wegen.
wegen.Het
Hetisisalleen
alleenteteverklaren
verklaren uit
uithet
hethierboven
hierboven
reeds
dat de
de beteekenis
beteekenis der
der wegen
wegenaanvankelijk
aanvankelijk zoo gering
gering was,
was, dat
dat het
heteerst
eerst
reeds vermelde
vermelde feit, dat
sedert
jaar mogelijk
mogelijk is Middelburg
Middelburg en
en Vlissingen
Vlissingen over
overland
landtetebereiken,
bereiken,zonder
zondervan
van
sedert genoemd jaar
den trein gebruik te maken. Die verbinding
verbinding heeft
heeft voorts
voorts den
den stoot
stoot gegeven
gegeventot
toteene
eeneverbetering
verbetering
van
Rijksweg op
op genoemde
genoemde eilanden
eilanden en
enzal
zalvermoedelijk
vermoedelijk leiden
leidentot
toteen
eenverderen
verderenuitbouw
uitbouw
van den Rijksweg
der verbinding
der
verbinding Noord-Brabant—Zeeland.
Noord-Brabant-Zeeland.
onvermeld mag
mag voorts
voorts blijven,
blijven, dat
dat in
in het
hetbeschouwde
beschouwdetijdvak
tijdvakeen
eengroot
grootaantal
aantal
Niet onvermeld
wegen zijn verhard,
verhard, welke van
van minder
minder beteekenis
beteekenis zijn
zijn voor
voor het
hetgroote,
groote,maar
maarvan
vanveel
veelbelang
belang
voor
plaatselijk verkeer
landbouw. Voor deze wegen
wegen isis gewoonlijk
gewoonlijkdoor
door Rijk
Rij~
voor het plaatselijk
verkeer en
en voor
voor den
den landbouw.
en Provincie
Provincie op
op ruime
ruime schaal
schaal subsidie
subsidie verleend
verleenden
hetzijn
zijnvooral
vooralde
delater
latertot
totontwikkeling
ontwikkeling
en het
gekomen streken
streken geweest, die
die daarvan
daarvan hebben
hebben geprofiteerd.
geprofiteerd.
gekomen
Behalve den bouw
bouw van
van een
een brug
brugvoor
voor gewoon
gewoonverkeer,
verkeer,tegelijk
tegelijkmet
metdedespoorwegbrug,
spoorwegbrug,
Behalve
gereed gekomen,
gekomen, en die te
te Spijkenisse
Spijkenisse voor
voor tramtram- en
en
Westervoort, in
te Westervoorn,
in het
het laatst
laatst van
van 1902
1902 gereed
1904 opengesteld,
opengesteld, zijn
zijn plannen
plannen tot
tothet
hetmaken
makenvan
vanvaste
vasteovergangen
overgangenover
over
verkeer, in 1904
gewoon verkeer,
groote rivieren
rivieren niet tot
tot uitvoering
uitvoering geraakt.
geraakt. Te
Te Nijmegen
Nijmegenen
enteteKaterveer
Katerveerwaren
warenzij
zijreeds
reeds
de groote
zeer vergevorderd
vergevorderd stadium,
stadium, maar
maar de
de omstandigheden
omstandigheden hebben
hebbenertoe
ertoegeleid,
geleid,deze
dezetetelaten
laten
in een zeer
rusten.
Ofschoon
zich zelf
zelfniet
nietzoo
zoobelangrijk,
belangrijk,mag
magtoch
tochin
inherinnering
herinnering gebracht
gebracht worden
worden
Ofschoon op zich
dat het
het veer
veertusschen
tusschenMoerdijk
Moerdijken
enWillemstad,
Willemstad,eertijds
eertijdstwee
tweedeelen
deelenverbindende
verbindendevan
van
het feit, dat
opgeheven, in 1912
1912 op
opinitiatief
initiatief
grooten weg
weg van
van Amsterdam
Amsterdam naar
naar Parijs,
Pariis, na in 1877 te zijn opgeheven,
den grooten
belanghebbenden weder
weder isisingesteld,
ingesteld,eerst
eerstals
alsparticu
particulier
sedert 1920,
1920, toen de omstanomstanvan belanghebbenden
lier veer, sedert
digheden voor
voor de exploitatie
exploitatie te
te ongunstig
ongunstig werden,
werden, als
als Rijksveer.
Rijksveer. De auto
auto heeft
heeft ook
ook hier
hier de
de
digheden
eenzaamheid
eenzaamheid tot nieuw
nieuw leven
leven gewekt.
gewekt.
Verbetering van
vandedeafwatering.
afwatering. Hoe schilderachtig
schilderachtig de
de riviertjes
riviertjes en
en beekjes
beekjes in
in het
het oosten
oosten
Verbetering
van het land
land ook
ook mogen
mogen zijn,
zijn, in
in tijden
tijden van
van grooten
grooten regenval,
regenval, wanneer
wanneer hunne
hunne bedding
bedding te
te eng
eng
van
kunnen zij
schade berokkenen
berokkenen aan
aan den
den oogst
oogstdoor
doorhet
hetonder
onderwater
waterzetten
zettenvan
vanhet
het
wordt, kunnen
zij veel schade
aangrenzende land.
land.
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Samenwerking van
van belanghebbenden
belanghebbenden bracht
waterschappen tot
tot stand
stand van
van den OudenSamenwerking
bracht waterschappen
OudenIJssel, de Berkel, de Regge
IJssel,
Regge en
en de
de Schipbeek,
Schipbeek,tezamen
tezamenvormende
vormendeeen
eengroot
grootcomplex
complextusschen
tusschen
den Boven-Rijn
Boven-Rijn en de
de Overijsselsche
Overijsselsche Vecht,
Vecht, welke
welke met
meteen
eenbeteekenende
beteekenendeRijkssubsidie
Rijkssubsidie gegeVecht, welke
welke voor
voor Rijksrekening
Rijksrekening in
in een
eenbeteren
beterentoestand
toestand
leidelijk verbeterd werden, evenals de Vecht,
gebracht.
werd gebracht.
Groot onmiddellijk
onmiddellijk succes
verkregen met
met de
de kanalisatie
kanalisatie van
van Westerwolde
Westerwolde (Gr.)
(Gr.)
Groot
succes is verkregen
(1901-1918), waarvoor
(1901-1918),
waarvoor het
hetRijk
Rijkininbelangrijke
belangrijkemate
matebijdroeg;
bijdroeg;waar
waarvroeger
vroegerverlatenheid
verlatenheid
heerschte, is een
eenvruchtbare
vruchtbare landstreek
landstreek ontstaan.
ontstaan.
heerschte,
De reeds
reeds jaren
jaren ondervonden
ondervonden onvoldoendheid
onvoldoendheid van
van de
de afwatering
afwatering in Friesland
Friesland en
en het
het
westelijk
van de provincie
provincie Groningen
Groningen werd
werd door
door den
den natten
natten zomer
zomer van
van1910
19IOsprekend
sprekend
westelijk deel
deel van
aangetoond.
Met financieele
financieele hulp
hulp van
Van het
het Rijk,
Rijk, dat
dat 40
40 %
%der
derkosten
kosten droeg,
droeg, isisnu
nuvoor
voorFriesland's
Friesland's
groote stoomgemaal
stoomgemaal te Lemmer
Lemmer gebouwd
gebouwd en
en werd
werdvoor
voorde
deafwatering
afwateringlangs
langshet
het
boezem het groote
Reitdiep
(Gr.) het
het waterschap
waterschap Electra
Electra opgericht,
opgericht, dat
dat een
eenmachtige
machtige electrische
electrische bemalingsbemalingsReitdiep (Gr.)
inrichting te Zoutkamp
Zout kamp vestigde.
vestigde.
inrichting
Op
October 1920
1920 werd
werd eerstgenoemd
eerstgenoemd gemaal
gemaal door
Koningin geopend
geopend en
en op
op 55
Op 7 October
door de
de Koningin
M. dat
dat van
van Electra
Electra in
in werking.
werking.
November d.a.v.
November
d.a.v. stelde
stelde H. M.
De machines
machines te
te Lemmer
Lemmer hebben
hebben het
hetzeer
zeergroote
grootevermogen
vermogenvan
vangoo
900waterpaardewaterpaardekrachten. Zij
Zij kunnen
kunnen 4000
krachten.
4000 M.
MS. per
per minuut
minuut met
met1I M.
M.opvoerhoogte
opvoerhoogteuitslaan,
uitslaan,een
eencapaciteit,
capaciteit,
voldoende om het geheele
geheele Sneekermeer
Sneekermeer in twee
twee etmalen
etmalen droog
droog te
te leggen.
leggen.
voldoende
Ook
Vollenhove verkreeg
verkreeg met Rijkshulp
Rijkshulp een
gemaal, dat
dat in 1819
1919 gereed
gereed
Ook het land van Vollenhove
een gemaal,
kwam, terwijl
verbetering van
Linde in
inFriesland
Friesland en
envan
vandedeOostermoersche
Oostermoersche
kwam,
terwijl evenzoo
evenzoo de
de verbetering
van de Linde
Vaart in
werden gesteund.
gesteund.
Vaart
in Drenthe werden
Met de
de ontwikkeling
ontwikkeling van
vanden
denlandbouw
landbouwsteeg
steegmede
medededebehoefte
behoefteaan
aaneen
eenbeter
beterbebeheerschen
van
den
waterstand;
de
bemaling
werd
derhalve
versterkt,
windkracht
werd
verheerschen van
waterstand;
bemaling werd derhalve versterkt, windkracht werd vervangen door
het platteland
platteland hare
hare intrede
intrede heeft
heeft
vangen
door mechanische,
mechanische,en
en sedert
sedert de
de electriciteit
electriciteit ook
ook op
op het
gedaan,
worden verscheidene
verscheidene gemalen
gemalen electrisch
electrisch gedreven.
gedreven. Hier
Hierwas
washet
hetRijk
Rijkvoorgegaan,
voorgegaan,
gedaan, worden
voor de,
de,ininverband
verbandmet
met
verlegging
van
den
Maasmondnoodige,
noodige,bemaling
bemalingvoor
voorde
de
toen voor
de de
verlegging
van
den
Maasmond
Dongepolders en
en voor
voor de
depolders
poldersininden
denBiesbosch
Biesboschelectrische
e1ectrischebeweegkracht
beweegkrachtwerd
werdtoegepast.
toegepast.

Landaanwinning. Behalve
Behalve door
door verbetering
verbetering van
den bodem,
bodem, zoowel
zoowel door
door snellere
snellere
van den
Landaanwinning.
afwatering als
ontstondook
ookaanwinst
aanwinstvan
van cultuurland
cultuurlanddoor
doorindijking
indijkingen
endroogdroogals door ontginning,
ontginning, ontstond
making.
Indijking van
laatste vijf en twintig
twintig jaren
jaren nog
nog plaats
plaats gehad
gehad in
in den
den
Indijking
van schorren
schorren heeft
heeft in de laatste
Braakman,de
Zuidkust van
van Overflakkee,
Overflakkee, terwijl
terwijl voorts
voorts enkele
enkele
Braakman, deOosterschelde,
Oosterschelde,het
het Slaak
Slaak en
en de Zuidkust
uitgeveende plassen
plassen zijn
zijn drooggelegd.
drooggelegd.
uitgeveende
Deze landaanwinst
landaanwinst zinkt
niet bij
bij het
het groote
groote plan
plan tot
tot afsluiting
afsluiting en
en gedeelgedeelzinkt echter
echter in het niet
telijke droogmaking
droogmaking van
Zuiderzee. Dit
Dit plan,
plan, reeds
reedsjaren
jaren geleden
geledenontworpen
ontworpendoor
doorden
den
telijke
van de
de Zuiderzee.
ingenieur,
het wetsvoorstel
wetsvoorstel als
als Minister
Minister in
in veilige
veilige haven
haven mocht
mochtbrengen,
brengen,Dr.
Dr.C.C.LELY,
LELY,
ingenieur, die
die het
beoogt
aan1eg van
van een afsluitdijk
afsluitdijk van de
de Noord-Hollandsche
Noord-Hollandschekust
kustnaar
naar Wieringen
Wieringen en
envan
van
oogt den aanleg
be
daar naar
In het
hetaldus
aldus afgesloten
afgesloten deel
deel der
der
daar
naarde
de Friesche
Friesche kust
kust ter
ter lengte
lengte van
van ongeveer
ongeveer 30
3o K.M. In
Ijsselmeer genoemd, groot
groot ongeveer
ongeveer 36o.000
360.000 H.A.,
H.A.,zijn
zijnontworpen
ontworpenvier
vierafzonafzonZuiderzee, het IJsselmeer
derlijke droogmakerijen,
droogmakerijen, tezamen
rond 200.000 H.A.
derlijke
tezamen groot rond
94
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Hoofddoel van
van het
het werk
werk isishet
hetvermeerderen
vermeerderen van
vandedealgemeene
algemeenewelvaart
welvaartdoor
doorhet
het
Hoofddoel
scheppen van
van een
eenbeteren
beterenwaterstaatstoestand
waterstaatstoestand in een
een belangrijk
belangrijk deel des
des lands,
lands, door
door de
deververscheppen
nzienlijke uitgestrektheid
grooting van
bodemmet
meteene
eene aa
aanzienlijke
uitgestrektheidvruchtbaar
vruchtbaarland,
land,
van den
den vaderlandschen
vaderlandschenbodem
grooting
arbeidsveldvoor
en door
door het
hetopenen
openenvan
vaneen
eenuitgebreid
uitgebreidarbeidsveld
ar.beidsveld
voordedeNederlandsche
Nederlandschenijverheid
nijverheiden
en
en
werkkracht.
werkkracht.
Reeds jaren
jaren aanhangig
aanhangig zijnde en
en door
door de
devoorstanders
voorstanders met
metijver
ijverbepleit,
bepleit,werd
werdeerst
eersttot
tot
Reeds
.de
oorlogstoestand
.de uitvoering
uitvoering besloten
besloten onder
onder de
debijzondere
bijz;ondere
bijzondereomstandigheden,
omstandigheden,die
diedoor
doorden
d~n
QQrlogstoestand
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Plan
droogmaking van
gedeeltelijke droogmaking
en gedeeltelijke
van de Zuiderzee.
Zuiderzee.
afsluiting en
Plan tot afsluiting

waren
afhankelijk te
z;ijn van het
minder afhankelijk
waren ontstaan,
ontstaan,n.l.
n.l. de
de wenschelijkheid
wenschelijkheid om
om voor
voor de voeding minder
te zijn
mindere schroom,
buitenland
schroom, om
om belangrijke
belangrijke bijdragen
bijdragen te voteeren.
voteeren.
buitenland en
en de mindere
Daarenboven
ontwerp meer
meer op
op den
den voorgrond
voorgrond
Daarenboven kwam
kwameen
een van
van de
de voordeelen
voordeelen van
van het ontwerp
943
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door
ramp in Noord-Holland van
van 1916.
1916. Immers
Immers bij
bij afsluiting
afsluiting worden
worden de
de Zuiderzeedijken
Zuiderzeedijken
door de
de ramp
binnendijken,
niet meer
meer behoeven
behoeventetekeeren.
keeren.
binnendijken, welke
welke over
over groote
groote lengte zelfs niet
De waterstaatkundige
waterstaatkundige toestand
zoet water
water zal
zal
toestand zal
zal vooruitgaan
vooruitgaan en
en een
een binnenmeer van zoet
ontstaan,
droogte.
ontstaan, dat van
van zeer
zeer groote
groote waarde
waarde zal
zal wezen
wezen voor
voor landbouw
landbouw en veeteelt in tijden van droogte.
De wet van
van 14
14 Juni
Juni 1918,
1918,waarbij
waarbij tot
tot dit
dit werk
werk in
in beginsel
beginselwerd
werdbesloten,
besloten,schrijft
schrijftvoor,
voor,
dat
nader door
door of vanwege
vanwege de
de Kroon
Kroon vast
vast te
te stellen
stellen wijze
wijze zullen
zullenworden
worden uitgevoerd
uitgevoerd de
de
dat op nader
werken,
noodig
voor
de
afsluiting,
voor
de
droogmaking
en
tot
voorziening
in
de
belangen
van
werken,
afsluiting, voor de droogmaking en tot voorziening in de belangen van
waterkeering,
deze door
door de
deafsluiting
afsluitingen
endroogmaking
droogmaking
waterkeering, afwatering
afwatering en
en scheepvaart,
scheepvaart, voor zooveel deze
geschaad worden.
geschaad
Aangezien
werk veranderingen
stelsel van
van landsverdediging
landsverdediging
Aangezien het
het werk
veranderingen noodig
noodig maakt
maaktin
in het
het stelsel
is verder bepaald, dat de daartoe noodige voorziening bij afzonderlijke wet zal worden geregeld. isverdbpal,t roendigvzbjafonderlikwtz n
Ook zullen bij de wet worden vastgesteld de maatregelen ter tegemoetkoming van de Zuiderzee- OokzulenbijdwtrvasgeldmtrnegokmivandZuerzvisschersbevolking en
en andere
visschersbevolking
andere personen,
personen, wegens
wegens eventueele
eventueele schade.
schade.
Voorts werd de instelling
instelling voorgeschreven
voorgeschreven van
van een
een Zuiderzeeraad,
Zuiderzeeraad, teneinde
teneindede
deRegeering
Regeering
van
de voorbereiding
voorbereiding en
en uitvoering
uitvoering van
van werken,
werken, alsmede
ab mede in
inde
de
van advies
advies en bijstand te dienen in de
voorbereiding van de rege
lingen betreffende het ingebruik brengen
voorb~reiding
regelingen
brengen der
der drooggelegde
drooggelegde gronden..
gronden.
Met het oog
oog op
op de
de financiering
financiering der
der werken
werken werd
werd een
een Zuiderzeefonds
Zuiderzeefonds ingesteld.
ingesteld.
Voor
- met
met
Voor de
de uitvoering
uitvoeringisisin
in 1919
1919een
eenafzonderlijke
afzonderlijkeDirectie
Directievan
vandedeZuiderzeewerken
Zuiderzeewerken
den Directeur-Generaal
Directeur-Generaal WORTMAN
WORTMAN alsals
hoofd
- in
in het
het leven
leven geroepen,
geroepen,die
die de
de vele
vele vraagstukken,
vraagstukken~
hoofd
die zich zullen
zullen voordoen,
voordoen, zal
zal hebben
hebben te
te onderzoeken.
onderzoeken.
In 1920 is een begin
b~gin met
met de
de uitvoering
uitvoering gemaakt,
gemaakt, doch
doch het
het isis te
te voorzien,
voorzien, dat
datde
dewerken
werken
vele jaren
jaren zullen duren.
duren.
's
financiën maakten
maakten het
het tempo,
tempo, waarin
waarin de
de uitvoering
uitvoering.
's Lands financiën
het reeds
reeds spoedig noodig het
zou geschieden,
geschieden, te
te vertragen,
vertragen, maar
maar evenals
evenals drie
drie eeuwen
eeuwen geleden
geledendedegroote
grootedroogmakerijen
droogmakerijen
benoorden het
IJ zijn
zijn ondernomen
ondernomen in moeilijke
moeilijke tijden
tijden en
en toch
tóch tot
toteen
eengoed
goedeinde
eindegebracht,.
gebracht~
benoorden
het IJ
moge ook
ook hier
hier het
het Nederlandsche
NederlandscheVolk
Volkniet
nietversagen
versagenen
envolbrengen,
volbrengen,wat
wathet
hetheeft
heeftaangevat:
aangevat:
zoo moge
.een
-een vreedzame
vreedzame verovering
verovering van
van grondgebied.
grondgebied.
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HOOFDSTUK XIII.
KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN.

TOONKUNST
TOONKUNST

(DE COMPONISTEN)
COMPONISTEN)
DOOR
DOOR

WOUTER HUTSCHENRUYTER,
HUTSCHENRUYTER,
WOUTER
Directeur
dèr
Muzieksch~ol
van
Maatschappij
tot Bevordering
Bevordering der
der Toonkunst tete Rotterdam.
MuziekschJol
de
Rotterdam.
Maatschappij
tot
dér
Mu'iekschool
van
de
Directeur

D
D

eerste vijf
vijf en
entwintig
twintigregeeringsjaren
regeeringsjaren van
van H. M. Koningin WILHELMINA beteekenen,
beteekenen,
e eerste
de scheppende
scheppendetoonkunst,
toonkunst,een
eentijdperk
tijdperkvan
vankrachtige
engrooten
grooten
ook voor
voor de
krachtigeherleving
herlevingen
Was Nederland
Nederland in
bloei. Was
in dedeeerste
eerstehelft
helftvan
vandedenegentiende
negentiendeeeuw
eeuwniets,
niets,waar
waarhet
het
bloei.
ging
"componeerende"volken,
volken,het
hetoptreden
optreden
ging om
om het
het verwerven
verwerven van
van een
eenplaats
plaatsonder
onderdede„componeerende"
JOHANNES VERHULST
(r8r6-r89r),
(1816-1891),
RICHARD HOL
HOL (1825
(r825-r904),
(1825-1904),
WILLEM
FREDERIK
VERHULST
(1816 1891), RICHARD
1904), WILLEM
FREDERIK
van JOHANNES
GERARD NICOLAI
NICOLAI (1829-1896),
(I829-I896),
(1829-1896), de
de broeders
broeders SAMUEL
SAMUEL en DANIEL
DANIEL DE
DE LANGE
LANGE (resp. 1840-1911
1840-19II
r84o-I9II
GERARD
1841-1918)
I84I-I9I8) opende
opende het
het tijdperk
tijdperk van
van een
eenvoortbrenging,
voortbrenging, die
diewel-is-waar
wel-is-waar quantitatief
quantitatief
en 1841-1918)
waarvandedevruchten
belangrijkhdd
opleverde,maar
maarwaarvan
vruchten
belangrijkhtid
veel opleverde,
inin
belangrijkh€
id
groote aantal
vooral in oorspronkelijkheid,
oorspronkelijkheid, ver
het groote
aantal
en vooral
ver bij
bij het
achterbleven.
VERHULST, onwrikbaar
onwrikbaar vastgegroeid
de richting
richting
vastgegroeid met de
VERHULST,
SCHUMANN-MENDELSSOHN, waaraan
waaraan hij
hij zich
zich in
in zijn
zijn studietijd
studietijd
SCHUMANN-MENDELSSOHN,
Leipzig met
met lijf
lijf en
enziel
zielhad
hadverbonden,
schreefgoede,
goede,
in Leipzig
verbonden,schreef
degdijke, maar
maar echte
echteepigonen-muziek,
epigonen-muziek,waaruit
waaruitalleen
alleenzijn
zijn
degelijke,
lied:!ren op
lied~ren
op Nederlandsche
Nederlandsche teksten
tekstenals
alsuitzonderingen
uitzonderingen naar
qaar
liederen
HOL was wel-is-waar
wel-is-waar uit
uit de
dezelfde
zelfdeschool
schoolals
als
kwamen. HOL
voren kwamen.
was ten
VERHULST, maar
maar hem
ten eenenmale
eenenmale vreemd
vreemd de
de zonzonhem was
VERHULST,
derlinge eigenschap, die
die den
denlaatste
laatste aankleefde
aankleefde:: een
een hevige,
hevige,
derlinge!
derlinge
bijna pathologische afkeer
afkeer van
maar even
bijna
van al
al wat
wat maar
even op
op "modern"
„modern" .
Daardoor en door
kunstbroeder
leek.
door dat
dat HOL zijn ouderen kunstbroeder
leek. Daardoor
dertien
jaar overleefde,
overleefde, hebben zijn
zijn composities
composities zich
zichietwat
ietwat
dertien jaar
langer staande
staande gehouden;
gehouden; maar
maar hun
hun gemis
gemisaan
aaninnerlijk,
innerlijk,
langer
DANIEL
natuurlijk
aan dwingende
dwingende overtuiging
overtuiging van
van de
denoodnoodDAN
DANJEL
IEL DE
DE LANGE.
natuurlijk leven,
leven, aan
hun bestaan,
bestaan,isisoorzaak
oorzaakgeweest,
geweest,dat
datook
ookzij
zij
zakelijkheid
zakelijkheid van hun
- met
enkele uitzonderingen
uitzonderingen - den
eeuwigen slaap
slaap op
opde
deplanken
plankender
derbibliotheken
bibliotheken zijn
zijn
den eeuwigen
met enkele
mgegaan.
ingegaan.
NICOLAI'S ontwikkelingsgang
als die
die van
van HOL: ook hij
hij geniet
ontwikkelingsgang toont
toont ons hetzelfde beeld als
een klassieke
klassieke opleiding, maar
maar toont
modern is.
is. Dat
sterke neiging voor al wat modern
Datkomt
komt
toont later
later een sterke
als vertolker op de bres
bres stelt
stelt voor
de werken
werken der
der vooruitvooruitde kunst ten goede, wanneer
wanneer hij
hij zich als
voor de
strevenden,
maar dat
in zijn
zijn hoedanigheden
hoedanigheden als
als componist,
componist,wanneer
wanneer
strevenden, maar
dat verstoort
verstoort het evenwicht in
neerzet,om
in modernen
modernen trant
trant te
te schrijven.
schrijven. Wie
Wie zijn
zijnOraOrahij
talenten forceert,
forceert, en zich neerzet,
neerzet, om in
hij zijne
zijne talenten
torium,
"Jahvé's wraak",
wraak", heeft
gehoord, zal met
het bovenstaande
bovenstaande instemmen.
instemmen. Gelukkig
Gelukkig dat
dat
met het
torium, „Jahvé's
heeft gehoord,
NICOLAI zich zelf
zelf met
met zijn
zijn „Loverkens",
"Loverkens", een
eenwel
weleenvoudigen,
eenvoudigen,maar
maarlang
langfrischblijvenden
frischblijvenden
hoofd gevlochten
heeft.
krans
gevlochten heeft.
krans om
om het hoofd
Van de gebroeders DE
compositie-techniek het
het meest
meest
DE LANGE, was SAMUEL degene die de compositie-techniek
beheerschte,
reactionnair in hart
hart en
elke
poging
vernieuwing,zoo
zoo
beheerschte,maar
maardie
die- reactionnair
en nieren
nieren -elke
poging
tottot
vernieuwing,
daarentegen, was
was (en
(en werd
werd met het
't
zijn macht
macht stond,
stond, verijdelde.
verijdelde. DANIEL daarentegen,
het klimmen
klimmen der
der
't in zijn
947

jaren steeds
Ellen
jaren
steeds meer)
meer) modern,
modern, en
en waagde
waagdezich
zich aan
aanproefnemingen,
proefnemingen,(o.a.
(o.a.de
de compositie
compositie van Ellen
van VAN
EDEN,inineen
een noteering,
noteering, die
reeds tot misVAN EDEN,
die elke
elke maataanduiding
maataanduiding uitsloot),
uitsloot), die
die vooraf reeds
misveroordeeld.
lukking waren veroordeeld.
eerstenieuwe
nieuwelicht
lichtgloorde,
gloorde,
toen
BERNARDZWEERS
ZWEERS (geb.
r854) naar
naar voren
vorentrad.
trad.
Het eerste
toen
BERNARD
(geb. 1854)
Laat begonnen
begonnen met de muzikale
muzikale vakstudie,
vakstudie, en te Leipzig
Leipzig opgevoed
opgevoed in
in een
eenheilige
heiligevrees
vreesvoor
voor
Laat
't geen toen
toen„nieuw"
"nieuw"heette,
heette,wist
wistzijn,
zijn,voor
vooralalhet
hetmooie
mooieinindedetoonkunst
toonkunstgevoelige
gevoeligegeest
geestzich
zich
spoedig
te
emancipeeren.
De
ontwikkeling
van
ZWEERS
als
toondichter
toont
zich
het
duidelijkst
spoedig te emancipeeren. De ontwikkeling van ZWEERS als toondichter toont zich het duidelijkst
in zijn
zijn drie
drieSymphonieën.
Symphonieën.DeDe
eersteslaafs
slaafsgebonden
gebondenaan
aanklassieke
klassiekevoorbeelden
voorbeeldenenenakademische
akademische
eerste
regelen; de tweede
tweede romantisch,
romantisch, vrijmoedig
vrijmoedig en jong;
jong; de
de derde
derde (,,Aan
("Aanmijn
mijnVaderland")
Vaderland") rijp,
rijp,
regelen;
belangrijk, meesterlijk
vormbeheersching, en in
in haar
haar ganschen
ganschen bouw
bouw
belangrijk,
meesterlijk van
van instrumentatie
instrumentatie en
en vormbeheersching,
inhoud beantwoordend
beantwoordend aan
aan het
het nationale
nationale streven
strevenvan
van den
denComponist,
Componist,dat
dathem
hemals
alslijfspreuk
lijfspreuk
en inhoud
deed kiezen: „Eigen
"Eigenkunst
kunstisiseigen
eigenleven".
leven".Die
Diespreuk
spreuk
heeft
ZWEERS ook toegepast, door
door voor
voor
heeft
ZWEERS
anders dan Nederlandsche
Nederlandsche teksten
teksten
zijn vocaal
vocaal composities niet anders
kiezen.
te kiezen.
Een zeven
zevenjaren
jarenoudere
ouderetijdgenoot
tijdgenoot
ZWEERS,LUDWIG
LUDWIG
Een
vanvan
ZWEERS,
FELIX BRANDTS
BRANDTS BUYS
Buys (1847-1917),
(r847-r9r7), worde
worde hier
hier genoemd
genoemd als
als
voortreffelijke mannenkoren
diepcomponist van voortreffelijke
mannenkoren en
en stemmige,
stemmige, diepgevoelde liederen.
liederen.Zijn
Zijnbroeder,
broeder,HENRI
HENRI ROBERT
ROBERT (r850-1905),
(1850-1905),
was eveneens sterk begaafd, maar
maar minder gedisciplineerd.
gedisciplineerd. Een
Een
neef - JAN, geb.
geb. 1848
1848 -reeds
reedssedert
sederttientallen
tientallen jaren
jaren in
in
woonachtig, heeft
heeft met
metde
decompositie
compositie van
van fijngefijngeOostenrijk woonachtig,
voelde
klavier-, orkesteenige welwelvoelde klavier-,
orkest- en
en zangmuziek,
zangmuziek, en
en met eenige
geslaagde
opera's
getoond
den
beroemden
familie-naam
met
geslaagde opera's getoond
beroemden familie-naam met
\;.
eere te dragen.
dragen.
\;eere
ANTON
geb.
r86r,
vele
ANTONAVER,KAMP,
AVERKAMP,
geb.
1861,wiens
wiensmuze
muze sedert vele
jaren
heeft
in
vroegere
tijden
mooie
liederen
het
licht
BERNARD
ZWEERS.
jaren
zwijgt,
heeft
in
vroegere
tijden
mooie
liederen
het
licht
BERNARD ZWEERS.
en
doen
en met
met een
eenSymphonie,
Symphonie, een
een Ballade,
Ballade, (Elaine
(Elaine En
doen zien, en
Lancelot) en een
een Ouverture
Ouverture voor orkest,
orkest, getoond
getoond ook
ook op
op dat
dat gebied
gebiedmeester
meester tetezijn.
zijn.
Lancelot)
tijdgenootenmogen
mogen
hier
plaats
vinden:
WILLEMDE
DEHAAN,
HAAN, reeds
Als tijdgenooten
hier
nognog
plaats
vinden
: WILLEM
reeds meer dan veertig
veertig
jaren in Duitschland
Duitschlandgevestigd
gevestigd(hofkapelmeester
(hofkapelmeesterteteDarmstadt)
Darmstadt)maar
maarininzijn
zijnhart
hartHollander
Hollander
jaren
gebleven, componist
componist van
vanopera's,
opera's,koorwerken,
koorwerken, pianostukken
pianostukken en
en (vooral)
(vooral) mooie
n:ooieliederen.
liederen.
gebleven,
Verd:!r de
debroeders
broedersEMILE
EMILEenenGERARD
GERARD VON
VON BRUCKEN
(geb.
r859),
Verder
BRUCKENFOCK
FOCK
(geb.resp.
resp.r857
1857 en
en 1859),
waarvan
oudste - Wagneriaan
sterkdedeaandacht
aandachtgetrokken
getrokken heeft,
heeft,
Wagneriaanuit
uitvolle
volleovertuiging
overtuiging- sterk
waarvan de
de oudste
door een
een muziekdrama
muziekdrama in één
één bedrijf: Seleneia,
Seleneia, en
en de
de jongste
jongste - zeker
krachtigste talent
talent
zeker het krachtigste
door
der twee - piano en
en orkestmuziek
orkestmuziekvan
vanzeer
zeeraparter_
aparten aard,
(de WederWederaard, een belangrijk oratorium (de
komst van Christus)
Christus) en
en voortreffelijke
voortreffelijke liederen
liederen geschreven
geschreven heeft.
heeft.
komst
Worden nu
nu nog
noggenoemd;
genoemd;WILLEM
WILLEM KES,
KES, (zie
956) geb.
geb. 1856,
r856, de
de groote
groote hervormer
hervormer van
van
(zie blz.
blz.956)
het orkestspel
jarengeleden
geleden -eeneen
viooleenvioloncelconcert,
violoncelconcert,bebeorkestspelin
in Nederland,
Nederland,van
vanwien
wien- jaren
vioolenen
een
neve.rtse.en
cantate voor koor,
koor, soli
solienenorkest,
orkest,
(der
Taucher,
tekst
SCHILLER)met
metsucces
succeszijn
zijn
(der
Taucher,
tekst
vanvan
SCHILLER)
neveris
een cantate
uitgevoerd;
CORNELIE VAN
(geb.
1863),
wier
"Jolanthe",
uitgevoerd; CORNELIE
VANOOSTERZEE
OOSTERZEE
(geb.
1863),
wiermuziek
muziekbij
bijhettooneelstuk
hettooneelstuk „Jolanthe",
en wier „K•nigsidyllen",
"Königsidyllen",bij
bijde
deeerste
eersteuitvoeringen
uitvoeringen warmen bijval
bijval vonden;
vonden;S.S.
VANMILLIGEN
MILLIGEN
VAN
r849) ininwien
wiendedepaedagoog
paedagoogden
dentoondichter
toondichterverdrongen
verdrongen heeft,
heeft, maar
maar die
die in
in zijn
zijn corncom(geb. 1849)
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poslties met
met ijver
ijver de
de (voor
(voordertig
dertigjaren)
jaren)moderne
moderneleerstellingen
leerstellingengepropageerd
gepropageerd heeft,
heeft,en
envan
van
posities
wiens hand een tweetal
tweetal opera's:
opera's: Brinio
Brinio (1888)
(1888) en
en Darthula
Darthula(1900)
(1900)opgevoerd
opgevoerdzijn,
zijn,en
eneindelijk
eindelijk
FREDERIK J. J.ROESKE,
componist
vanvan
even
mannenkoren, dan
dan
FREDERIK
ROESKE,
componist
evengaarne
gaarnegehoorde
gehoordeals
als gezongen
gezongen mannenkoren,
naderen wij
twee hoofdfiguren
hoofdfiguren die tot
tot nu
nu toe,
toe,als
alscomponisten,
componisten,het
hetmuzikale
muzikaleleven
leveninin
naderen
wij tot de twee
ons vaderland
Dr.ALPHONS
ALPHONS J.J.M.
(1862-1921)
Dr.
vaderland beheerscht
beheerscht hebben: Dr.
M. DIEPENBROCK
DIEPENBROCK
(1862-1921)en
en Dr.
JOHAN
JOHANWAGENAAR
WAGENAAR(geb.
(geb.1862).
1862).
uit het
hetbovenstaande
bovenstaandeafleidt,
afleidt,dat
datdedebeide
beidegenoemde
genoemdekunstenaars,
kunstenaars,naast
naastelkander
elkander
Wie uit
gdidgaand,
gaand,dezelfde
dezelfderichting
richtingvolgden,
volgden,vergist
vergistzich;
zich;het
hetzou
zouzelfs
zelfsmoeielijk
moeielijkzijn,
zijn,twee
twee
in 't't gelid
meer uiteenloopende
uiteenloopende naturen
naturen aan
aan te
te wijzen.
wijzen.
mier
DIEPENBROCK
heeft
eeneeneigenaardige
als vereerder
vereerder
DIEPENBROCK
heeft
eigenaardigeevolutie
evolutiedoorgemaakt:
doorgemaakt: beginnend
beginnend als
en navolger
navolgervan
vanWAGNER
WAGNER (zij 't ook zonder opoffering
opoffering van
van eigen
eigen aard
aard en
en natuur),
natuur), beweegt
beweegthij
hij
zich steeds
steeds meer
meer in
(gematigde) moderne
om
- de
deeerste
eerste
zich
in de (gematigde)
moderneFransche
Franscherichting,
richting,
omeindelijk
eindelijk
hem een
eenonoverwinnelijken
onoverwinnelijkenafkeer
afkeervan
van
oorlogsjaren hadden bij hem
de Duitsche
Duitsche „Cultuur"
"Cultuur" gewekt,
beslissendezwenking
zwenking
de
gewekt,- dede
beslissende
dien kant
kanttetedoen.
doen.
WAGENAAR, doorkneed in
in de
dewerken
werken
naar dien
WAGENAAR,
BACH
(als voortreffelijk
voortreffelijkorganist,
organist,ongeëvenaard
ongeëvenaardBACH
der klassieken, (als
kenner) zoowel
zoowel als
alsin
in die
die der
der modernen,
modernen, heeft
heeft al
kenner)
al 't'tgeen
geen van
van
verschillende richtingen
richtingen met
metzijn
zijnnatuur
natuurstrookte,
strookte,in
inzijn
zijn
die verschillende
geest
opgenomen, en verwerkt.
verwerkt. De
Dekristalliseering
kristalliseering gaf: een
een
geest opgenomen,
v~elzijdig talent,
talent, een
een universeelen
universeelen geest,
geest,een
eenonbegrensde
onbegrensde
veelzijdig
vakkennis,
dat alles
allesgepaard
gepaard aan
aan een
een echt-hollandschen,
echt-hollandschen,
vakkennis, en dat
opreohten, oubolligen
oubolligenaard,
aard,vormde
vormdesamen
samenden
dencorncomronden, oprechten,
ponist, dien
dien ik, zonder tegenspraak te verwachten,
verwachten, durf
durfnoemen,
noemen,
ponist,
den
sympathieken; den
meest geachten
geachten en
en den
den`meest
Lmeest
den meest sympathieken;
den meest
universeelen Nederlandschen
Nederlandschen toonkunstenaar
toonkunstenaar van
tijd.
universeelen
van onzen tijd.
DIEPENBROCK'S eerste
groote
triomf,
hen,
DIEPENBROCK'S
eerste
groote
triomf,die
diehem,
hem, van
van hen,
die
zijn kunst
kunstwisten
wistente te
schatten,
algemeenewaardeering
waardeering
die zijn
schatten,
algemeene
DR. ALPHONS
Te Deum
Deum DR.
ALPHONS J.
J.M.
M.DIEPENBROCK.
DIEPENBROCK.
bracht,
dateert van
eerste opvoeringen
opvoeringen van
van zijn"
bracht, dateert
van de eerste
zijn „Te
dubbel koor,
koor, vier
vier solostemmen
solostemmenen
enorkest;
orkest;een
een
Laudamus" voor dubbel
werk, ingegeven
ingegeven door
door een
eenoprecht-katholieken
oprecht-katholiekengeest,
geest,eneneen
eenfel-brandende
fel-brandendegodsvereering;
godsvereering;
werk,
een werk,
Later, toen de
de
een
werk, zooals
zooalsalleen
alleende
de geloovige
geloovige katholieke
katholieke kunstenaar
kunstenaar schrijven
schrijven kan.
kan. Later,
groote
door
haar
moeielijkheden
bijna
onuitvoerbare
Mis
te
Utrecht,
onder
WINNUBST,
groote door haar moeielijkheden bijna onuitvoerbare Mis te Utrecht, onder WINNUBST,
op
voortreffelijke wijs
waardig pendant
pendant van
van het
het „Te
"Te
op voortreffelijke
wijswerd
werdgezongen,
gezongen,bleek
bleekdit
dit werk
werk een waardig
Deum" te zijn.
zijn. De
Debeide
beideHymnen,
Hymnen,respectievelijk
respectievelijkopgedragen
opgedragenaan,
aan,en
envaak
vaakgezongen
gezongendoor
door
damesNOORDEWIER-REDDINGIUS
NOORDEWIER-REDDINGIUS (blz. 961),
961),enendede
HAAN-MANIFARGES (blz. 962),
962),muzikale
muzikale
HAAN-MANIFARGES
de dames
vertolkingen van
van dedediepzinnige
diepzinnige
poësie
NOVALIS
toonden,
evenals
"VONDELS' Vaart
Vaart
vertolkingen
poësie
van van
NOVALIS
toonden,
evenals
„VONDELS'
naar
voor verschilverschilnaar Agrippine",
Agrippine",het
hettalent
talentvan
vanden
dencomponist
componistvan
vaneen
eenandere
andere zijde.
zijde. Muziek voor
tooneelstukken,voor
voorden
den„Gijsbrecht"
"Gijsbrecht"
VONDEL,„Marsyas"
"Marsyas"
VERHAGEN, en
en
lende tooneelstukken,
vanvan
VONDEL,
vanvan
VERHAGEN,
"de
Vogels"van
vanARISTOPHANES,
ARISTOPHANES, verbreidde
een aantal
aantal
„de Vogels"
verbreidde's 'smeesters
meestersroem
roemmeer
meeren
enmeer,
meer, terwijl een
liederen, - de zorgvuldige
zorgvuldige keus
keus der teksten
teksten moet
moet hier
hier den
denopmerkzamen
opmerkzamen beoordeelaar
beoordeelaar opopVERLAINE), hem in
in de
dekringen,
kringen,
vallen - waarvan
op Franschen
Franschentekst
tekst(ook
(ookvan
vanVERLAINE),
waarvan verscheidene op
waar
zang beoefend
beoefend wordt,
wordt, vele
velevrienden
vriendenverwierven.
verwierven.
waar ernstig
ernstig de zang
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Dat DIEPENBROCK
DIEPENBROCK ookook
in in
staat
was
iets
breedstmogelijken
mogelijken
Dat
staat
was
ietstetescheppen,
scheppen,wat
wat hem
hem in den breedst
kring, groote
groote populariteit
populariteitbezorgde
bezorgde(n.b.,
(n.b.,zonder
zonderook
ookmaar
maaréén
ééntrede
tredevan
vanzijn
zijnhoog
hoogstandpunt
standpunt
kring,
te dalen),
dalen), heeft
heefthij
hijbewezen
bewezenmet
metzijn
zijn
vierstemmig
koorlied
"den
Uil".
DIEPENBROCK
af te
vierstemmig
koorlied
„den
Uil".
MetMet
DIEPENBROCK
eengroot
grootkunstenaar
kunstenaar veel
veel te
te vroeg
vroeg van
van ons
ons heen
heen gegaan
gegaan en
en 't'tisisgoed,
goed,dat
datvelen
velenzich
zichververis een
hebben, om
om hem,
hem,ininde
degroote
grooteuitgaaf
uitgaafvan
vanzijn
zijnverzamelde
verzameldewerken,
werken,een
eenduurzaam
duurzaammonumonueenigd hebben,
ment
stichten.
ment te stichten.
DR. JOHAN
JOHAN WAGENAAR
leeftleeft
en werkt
nognog
in in
onsons
midden
het
WAGENAAR
en werkt
middenenengeeft
geeftvan
vantijd
tijd tot
tot tijd het
bewijs, dat zijn
zijn oerkrachtig,
oerkrachtig, gezond
gezond compositie-talent
compositie-talent nog
nog onverzwakt
onverzwakt is.
is.De
Deontwikkeling
ontwikkeling
bewijs,
geleidelijk en
en natuurlijk:
natuurlijk: aanvankelijk gebonden aan de „regelen
"regelen der
der school",
school",
van dat talent was geleidelijk
daarna
in in
hethet
buitenland,
schreef
hij hij
- teruggekeerd
heteene
eenewerk
werk
daarnagerijpt
gerijptdoor
dooreen
eenverblijf
verblijf
buitenland,
schreef
teruggekeerd- het
constateeren, hoe
hoe veelzijdig
veelzijdigbegaafd
begaafdhij
hijis.
is.
na h~t
he,t andere,
andere, en
en telkens
telkens weer gaf hij
hij gelegenheid te constateeren,
- inin muzikaal
een
volstrektdualistische
dualistischenatuur;
natuur;
Eigenlijk
Eigenlijkisis WAGENAAR
WAGENAAR
muzikaalopzicht
opzicht- een
volstrekt
hemwoont
woontdede
BACHen
endedeklassieken
klassiekengeschoolde
geschoolde
in hem
aanaan
BACH
"Cantor",
uitbundigen humorist,
humorist, den
den uitgelaten
uitgelaten
„Cantor", naast
naast den
den uitbundigen
grappenmaker.
de laatstgenoemde,
laatstgenoemde, uit
uit den
denaard
aardder
derzaak,
zaak, den
den
Heeft de
groote publiek
publiekgemaakt,
gemaakt, dat
dat van
van zijn
zijn
meesten indruk
indruk op
op 't'tgroote
meesten
„Schipbreuk", zijn "Ode
„Ode aan
"Schipbreuk",
aan de
de Vriendschap",
Vriendschap", zijn „Doge"
"Doge"
en zijn
zijn „Cid"
"Cid" het
het meeste
meeste genoot,
genoot, en
endie
diewerken,
werken,ininzijn
zijn
en
naïeve
van van
WAGENAARS
WAGENAARS
naïeve ontvankelijkheid,
ontvankelijkheid, voor
voorhet
hettype
type
muziek hield,
hield, zij,
zij, die
dieverder
verderkeken,
keken,enendedeware
warekenners,
kenners,
muziek
de degelijkheid,
degelijkheid, die
die ook
ook in
indeze
dezehumoristische
humoristischewerken
werken
wisten de
school,
wel teteonderkennen;
onderkennen; de
dedegelijkheid
degelijkheid die
die zich
zich ten
ten
school, wel
volle kon
kon uitleven
uitleven ininandere
anderecomposities:
composities:de
deorkestwerken
orkestwerken
„Frithjof's Meerfahrt",
"Frithjof's
Meerfahrt", „Koning
"Koning Jan",
Jan", de
de„Blijspel
"BlijspelOuverOuverture'",
het symphonisch
ture''', het
symphonisch gedicht
gedicht„Levenszomer",
"Levenszomer",„Cyrano
"Cyrano
de Bergerac",
Bergerac", „Saul
"Saul en
en David"
David" en
en de
de„Getemde
"GetemdeFeeks".
Feeks".
de
DR.
JOHANWAGENAAR.
WAGENAAR.
De „Fantaisie
"Fantaisie over
over een
een Oud-Hollandsch
Oud-Hollandsch volkslied",
volkslied", en de
de
DR. JOHAN
Utrecht"Sinfonietta",
(contra-beleefdheid voor
voor het
het door
door de
de Utrecht„Sinfonietta", (contra-beleefdheid
sche
Hoogeschool verleende
verleende Eere-doktoraat),
Eere-doktoraat), mogen
door sommigen
sommigen niet
niet zoo
zoo hoog
hoog
sche Hoogeschool
mogen al
al door
WAGENAAR, zij
maken in
in hun
hun statige
statige rij
rij toch
toch
worden geschat
geschat als
als de
de overige
overige werken
werkenvan
vanWAGENAAR,
worden
zij maken
zeker
goed figuur.
figuur.
zeker een goed
Dat WAGENAAR
WAGENAAR alsalsleeraar
een gedeelte
gedeelte van
van het
het
leeraarvan
vangrooten
grooteninvloed
invloedisis geweest
geweest op een
componeerende geslacht,
geslacht,dat
dat hij
hij eigenlijk
eigenlijk de éénige Nederlandsche
Nederlandsche toondichter
toondichter is,
is, die
die „school"
"school"
gemaakt
de laatste
laatste regelen
regelen van
van dit
dit opstel
opstel zal
zaldit
dit
gemaakt heeft,
heeft, worde
worde hier
hier voorloopig
voorloopig aangestipt.
aangestipt. In de
punt nog
nog nader
nader worden
worden aangeroerd.
aangeroerd.
Op WAGENAAR
WAGENAAR gelijkend,
kennisen
enkunde
kunde betreft,
betreft,isis
gelijkend,wat
watveelzijdigheid,
veelzijdigheid, slagvaardigheid,
slagvaardigheid, kennis
JULIUS RÖNTGEN
RÖNTGEN (blz. 963)
man, die,
die, wel
welisiswaar,
waar,in
inDuitschland
Duitschlandgeboren
geboren is,
is,
hier JULIUS
963) te
te noemen; de man,
maar in
quantum „Neerlands
"Neerlands bloed"
bloed" vloeit,
vloeit,en
endie
diedoor
door zijn langmaar
in wiens aderen
aderen toch een flink quantum
durigverblijf
in Nederland,
Nederland,zijn
zijnkennis
kennis
waardeeringvanhetoude
Nederlandschelied
lieden
zijn
durig
verblijf in
enenwaardeering
van het oude Nederlandsche
en zijn
aanpassingsvermogen, een Nederlander geworden is, op
op wien
wien het
het „van
"vanvreemde
vreemdesmetten
smettenvrij"
vrij"
aanpassingsvermogen,
toegepast. Zijn
Zijn overtalrijke
overtalrijke , met
met het
het grootste
grootste gemak
gemak en
en verbluffende
verbluffendevaardigvaardiggerust kan worden toegepast.
95o
95°

heid geschreven
geschreven werken
werken omvatten
omvatten het
hetgansche
ganschegebied
gebiedder
dertoonkunst,
toonkunst,maar
maarhier
hierworde
wordehij
hij nog
nog
heid
aangewezen
als
van
eens
de
voortreffelijke
bewerker
de
"Oud-Hollandsche
liedjes
en
dansen."
eens aangewezen als de voortreffelijke bewerker van de „Oud-Hollandsche liedjes en dansen."
aan
bewezen. Dat
Datmag
mag
heeft RRÖNTGEN
aandedeNederlandsche
Nederlandschetoonkunst
toonkunst groote
groote diensten bewezen.
Ö NTGEN
Daarmee heeft
worden getuigd
getuigdvan
vanF.F.
A. KOEBERG.Niet,
Niet,dat
dathij
hij in zijn composities nationaal-Nedernationaal-Nederook worden
E. E.
A. KOEBERG.
tonentaal
taal - dedemeest
met
metst
st
landsche motieven
hijhij
is ismisschien
- --ininzijn
landsche
motievenheeft
heeftverwerkt,
verwerkt,maar
maar
misschien
zijntonen
tonentaal
..
Hollandsche"
"Hollandsche"
toondichter
van
onzen
tijd.
Een
aantal
orkestwerken
en
een
prachtig
geslaagd
„Hollandsche" toondichter van onzen tijd. Een aantal orkestwerken en een prachtig geslaagd
mimisch openluchtspel,
openluchtspel,„Alionora",
"Alionora",
bewe.zen
.. A1ionora",hebben
hebben
bewezen
KOEBERG een
een vindingrijken
vindingrijkengeest
geestenen
mimisch
bewezen
datdat
KOEBERG
een warmgevoelend
warmgevoelend kunstenaarshart
kunstenaarshart bezit.
bezit.
een
Het
eigenaardig verschijnsel, dat
de muzikalimuzikaliIet is een eigenaardig
dat in
in sommige families
families hier
hier te
te lande, de
Naast
eenige
ANDRIESSEN.
eenige
teit
erfelijk
blijkt
te
zijn.
Een
der
voorbeelden
daarvan
is
de
familie
teit erfelijk blijkt zijn. Een der voorbeelden daarvan is de familie
alsleeraars
die zich
zichals
alsdirigenten
dirigentenvan
vankleinere
kleineregezelschappen,
gezelschappen,als
leeraarsen
enals
alscomponisten
componistenvan
van
leden, die
muzikale bagatellen
bagatellen verdienstelijk
maakten, staat
verdienstelijk maakten,
drietal, dat
dat niet
nietmag
magworden
wordenvoorbijvoorbijmuzikale
staat een drietal,
KEES (geb.
toondichter van
vaneen
eengroot
grootaantal
aantalorkestwerken
orkestwerkenenenlieliedegegaan: KEES
(geb. 1867), vruchtbaar toondichter
deA,
A;
ren, waarin
waarin een
een gezond,
frisch en
enonbevangen
talentzich
zichuit,
gezond, frisch
onbevangentalent
uit,
ren,
maar waaruit
zelfkritiek valt
valt af
aftete
maar
waaruitook
ookgemis
gemis aan
aan concentratie
concentratie en zelfkritiek
WILLEM (geb.
groote pianist,
pianist, wiens
wiensdrukke
drukke
leiden; WILLEM
(geb. 1887), onze groote
zoodanig belemmerend
belemmerendwerkt
werktop
opde
deontplooiing
ontplooiing
werkzaamheid als zoodanig
van zijn waarlijk
waarvanhij
waarlijk niet alledaagsch
alledaagsch compositie-talent,
compositie-talent,waarvan
hij
brillant piano
aantal mobie
liederen bebepiano-concert
een aantal
mobie liederen
met een brillant
- concert en een
HENDRIK, thans
thans nog
nog
wijzen gegeven
gegeven heeft;
heeft; en
en ten
tenslotte
slotteHENDRIK,
wijzen
een der
derin-wording-zijnden,
in-wording-zijnden,geafficheerd
geafficheerd aanhanger
aanhanger en
en ietwat
ietwat
moedwillig navolger van de
de zeer
zeer moderne
moderne Franschen,
Franschen,maar
maar die
die "
eenmaal de
jaren van
zekervan
vanzich
zichzal
zaldoen
doen
eenmaal
de jaren
van gisting
gisting te
te boven
boven- zeker
spreken.
ander landgenoot,
landgenoot, wiens
wiens gaven
gaven als
als componist
componist ten
ten
spreken. Een
Een ander
offer worden
worden gebracht
gebracht aan zijn functie
functie van
van dirigent,
dirigent, DR.
DR. PETER
PETER
offer
VAN
bewezen(en
(endat
datwaarlijk
waarlijkniet
nietalleen
alleenmet
met
WILLEM ANDRIESSEN.
ANDRIESSEN.
VAN ANROOY
ANROOY(blz.
(blz.958)
958) heeft
heeft bewezen
zijn
Piet-Hein
Rhapsodie,
het
grootste
"debiet"
succes
der
iijn
zijn Piet-Hein Rhapsodie,
grootste „debiet" succes der
een onzer
onzer eersten
zou kunnen
behooren.
laatste
eersten zou
kunnen behooren.
laatste veertig
veertigjaren),
jaren),dat
dathijhijopopdit
dit gebied
gebied tot
tot een
volgenvan
vanCESAR
CESAR FRANCc,
FRANC~, wien
de zomerzomerMoge
hij het
hetvoorbeeld
voorbeeldvolgen
Moge hij
wien eveneens
eveneens alleen
alleen in de
maanden
daarin toch een
een reeks
reeks van
van onvergankelijke
onvergankelijke meestermeestermaanden vrije
vrije tijd
tijd gegund was, maar die daarin
stukken
stukken schiep.

• `''

Het intellectueele leven in
in Nederland
Nederland heeft
heeft zich
zichsteeds
steedsgaarne
gaarne laten
laten beïnvloeden
beïnvloeden door
door
't geen krachtige
krachtige geesten in 't't buitenland
buitenland verkondigden,
verkondigden, en
en zoo
zoo had
had alalspoedig
spoedighet
hetmuzikale
muzikale
..„modernisme"
modernisme" vat
onzer componeerende
componeerende landgenooten.
landgenooten. Daar zijn
zijn er,
er, die
diezich
zichin
in
"modernisme"
vat op
op enkele onzer
't onbekende land waagden,
waagden, maar
maar de
de brug,
brug,die
diehen
henverbond
verbondmet
methet
hetoord
oordwaar
waarde
de traditie
traditie gold,
gold,
vinden,wanneer
wanneer
hun heil
heil alleen
alleendan
danmeenden
meendentetekunnen
kunnenvinden,
niet vernielden. Daar zijn andere, die
die hun
zij
hetklassieke
klassieke hechtten,
hechtten,onmeedoogend
hechtten,onmeedoogend
onmeedoogend
zij alle
alle banden,
banden, welke
welkehen
henaan
aan't'tbeproefdebeproefde- oude,
oude, en het
Totdede
eerste
behoort:
CORNELIS DOPPER
DOPPER (geb.
wiens
en onherstelbaar
onherstelbaar verbraken.
verbraken.Tot
eerste
behoort:
CORNELIS
(geb. 1870),
187o), uit wiens
zes
conzes symphonieën
symphonieëneen
een zeer
zeer eigenaardig
eigenaardig (wel
(wel Nederlandsch)
Nederlandsch)geluid
geluidklinkt;
klinkt;die
diemet
met een
een concertstuk
pauken bewezen
bewezen heeft,
heeft, kostelijke,
kostelijke, volstrekt
volstrekt eigen
eigen denkbeelden
denkbeelden tete
certstuk voor
voor trompet
trompet en pauken
hebben,
"Gothische Ciacconna"
in 't'tbuitenland
buitenland opzien
opzienheeft
heeftgebaard.
gebaard.
Ciacconna" ook
ook in
hebben, en wiens „Gothische
Dan ANNA
ANNA LAMBRECHTS-VOS,
groot,
maar
niet
sterk
die
LAMBRECHTS-VOS, een een
groot,
maar
niet
sterkenenonzelfstandig
onzelfstandig talent,
talent, die
9511
95

met een tweetal strijkkwartetten en vooral met orkestvariaties over een Koraalmelodie,
met
Koraalmelodie, beloften
beloften
gaf, die
die tot nu toe
nog niet
niet vervuld
vervuld zijn.
zijn.
gaf,
toe nog
DIRKSCHÄFER,
SCHAFER,
wiens
Piano-concert,Suite
SuitePastorale
Pastoraleen
en Javaansche
Javaansche Rhapsodie
Rhapsodie voor
DIRK
wiens
Piano-concert,
orkest, met een krachtig-brillant
orkest,
krachtig-brillant pianokwintet,
pianokwintet, hem dadelijk
dadelijk een plaats
plaats in
in de
de voorste
voorsterij
rij ververzekerden, en die
zekerden,
die nadien,
nadien, inineen
eenaantal
aantalbelangrijke
belangrijkewerken
werkenvoor
voorkamermuziek
kamermuziekzijn
zijngrooten,
grooten,
diepdenkenden geest
geest uitte.
diepdenkenden
uitte.
JANVAN
VANGILSE
GILSE
deed,
nogzeer
zeerjong,
jong,eep
eengelukkige
gelukkigegreep
greepmet
metzijn
zijn"Lebensmesse",
„Lebensmesse", schreef
schreef
JAN
deed,
nog
eep.
in
belangrijkheid
toenemende
symphonien
en
daarna
een
viertal
met
elke
volgende
daarna een viertal met elke volgende in belangrijkheid toenemende symphonien en
kostelijke
Nicolaasliedje, om
eindelijk met
met zijn
zijn TagoreTagorekostelijke orkestvariaties
orkestvariatiesover
overeen
een St.
St. Nicolaasliedje,
om eindelijk
liederen (sopraan
(sopraan en orkest)
orkest) een door
door weinig
weinig tijdgenooten
tijdgenooten benaderde
benaderde hoogte
hoogtetetebereiken.
bereiken.Van
Van
hem mag de vaderlandsche
vaderlandsche kunst zeker
zeker nog veel verwachten.
verwachten.
in:„CARL
"CARLSMULDERS"
SMULDERS" (geb.
Een bizondere
bizondere plaats
plaats neemt
neemtin:
(geb.1863),
1863), Maastrichtenaar,
Maastrichtenaar, dus
meer
Fransch-Belgisch dan
dan Duitsch
Duitschgeaard
geaard (jaren
(jaren lang
lang woonde
woonde
meer Fransch-Belgisch
Waalsche Luik)
Luik) en
endaarbij
daarbijeven
evenhartstochtelijk
hartstochtelijkvereerder
vereerder
hij
hij in 't't Waalsche
WAGNER
AGNER als
diens werken,
werken, uit
uithij
hijzijn
zijnsterksterkvan
W
van WAGNER
alskenner
kenner van
van diens
in
zeer
bizon
de
re
compogecompliceerde
kunstenaars-natuur
gecompliceerde kunstenaars-natuur in zeer bizondere composities,
waaronder twee
twee symphonische
symphonische gedichten
gedichten voor
voororkest:
orkest:
sities, waaronder
"Aurore, Jour, Crépuscule" in 't't bizonder
bizonder
"Chanson
„Chanson d'amour"
d'amour" en „Aurore,
uitblinken.
Tot deze
dezezelfde
zelfdegroep
groepmoeten
moeten
rekenen:
"HUBERT
wijwij
nognog
rekenen:
„HUBERT
CUIPERS"
wij niet
niet nalaten
nalatenteteconstateeren,
constateeren,
CUIPERS"(geb.
(geb.1873),
1873),alal mogen wij
gematigde onder
de modernen
modernen is. Hij
heeft
dat
hij de
de meest
meest gematigde
onder de
Hij heeft
dat hij
metuitmuntend
uitmuntend gevolg
gevolg -hethet
recht
vanbestaan
bestaan
getracht
getracht- enenmet
recht
van
"Terwe" en „Die
"Die
van
het „Declamatorium"
"Declamatorium" te
van het
te bewijzen.
bewijzen. Met
Met „Terwe"
Wallfahrt nach
nach Kevlar"
Kevlar"(vooral
(vooralmet
methet
heteerstgenoemde)
eerstgenoemde)verrijkte
verrijkte
Wallfahrt
hij de Nederlandsche toonkunst
toonkunst met
met een
een tweetal
tweetal mooi
mooidoorvoelde,
doorvoelde,
hij
aangenaam aan
hooren kunstwerken.
kunstwerken.
.
aangenaam
aan te hooren
derultra-modernen,
ultra-modernen, noem
noem ik
ik
Van de
de andere
andere groep,
groep, die
dieder
Van
DIRK SCHAFER.
SCHÄFER.
JAN INGENHOVEN
IN
INGENHOVEN
GEN HOVEN (geb.
een strijkkwartet,
strijkkwartet,
eerst JAN
(geb.1876),
1876),die
die met
met een
liederen, koren
koren en
en eenige
eenige orkeststukken,
orkeststukken, een
een niet
niet mis
mistetevatten
vatten
liederen,
I88r),
hiervoorgenoemde
DanSEM
SEMDRESDEN
DRESDEN (geb.
geloofsbelijdenisaflegt.
aflegt.Dan
geloofsbelijdenis
(geb.1881),
1881), nog
nog nauwer
nauwer dan de hiervoorgenoemde
van het
het meest
meest geprogeproaansluitend bij
bij aan buitenlandsche (speciaal
(speciaal Fransche) voorbeelden van
zich aansluitend
nonceerde modernisme.
modernisme;
modernisme:
ALEX
ALE X VOORMOLEN
dient
hier
genoemd,
Fransche voorbeelden
voorbeelden
Ook ALEX
VOORMOLEN
dient
hier
genoemd,om
omzijn
zijnsteunen
steunen op
op Fransche
(Debussy,Ravel),
Ravei),en
Ravel),en
datininzulk
endat
zulkeen
eenmate,
mate,dat
datzijn
zijnmuziek
muziekaandoet
aandoetals
alseen
eencopie
copievan
vandedewerken
werken
(Debussy,
dezer beide
beide zoo
zoo origineele
origineele meesters.
meesters.
WILLEM
PIJPER(geb.
(geb.
drie,nog
nogjongere,
jongere,moet
moet
hier
eveneens
worden
gewaagd:
Van drie,
hier
eveneens
worden
gewaagd:
vanvan
WILLEM
PIJPER
H.D.D.VAN
VANGOUDOEVER
GOUDOEVER (geb.
DeDelaatst
leerlingvan
van
1894),
r898)
94), H.
(geb.1898)
1898)en
envan
van DER
DERHORST.
HORST.
laatstgenoemde
genoemde leerling
18
ZWEERS, heeft
koorwerk „Mei"
"Mei" bewijzen
bewijzen gegeven
gegevenvan
vaneen
eenzeer
zeergroot
groottalent
talenten
envan
van
ZWEERS,
heeftmet
met het
het koorwerk
een
een gematigd
gematigdvooruitstrevende
vooruitstrevende natuur.
natuur.
De beide
beideandere,
andere,leerlingen
leerlingen
JOHAN
WAGENAAR, zijn
zijn werkwaardige
werkwaardige bewijzen
bewijzen
De
vanvan
DR.DR.
JOHAN
WAGENAAR,
van 's's meesters
meesters wijsheid
wijsheid en
enruim
ruiminzicht.
inzicht.Hij
Hijheeft
heeftzijn
zijnleerlingen
leerlingenalles
allesbijgebracht
bijgebrachtwat
watzijzij
van
weten, kennen
kennen en
en kunnen
kunnen moeten;
moeten; maar
maar hij
hij heeft
heeft nimmer
nimmer hen
hen gedwongen
gedwongen zich
zichteteuiten
uitenopop
weten,
952
952

de manier,
manier, die
die hem het best
meest
begaafde
leerlingen
na zijn
de
best leek.
leek.En
Enzoo
zoozijn
zijnWAGENAARS
WAGENAARS meest
begaafde
leerlingen
-na
zijn
met volle
volle zeilen
zeilen in
in't'tvaarwater
vaarwater der
der uiterst-modernen
uiterst-modernen gekomen.
gekomen
gekomen.•
school
doorloopen .:0.....
doorloopen':""'"
school te
te zijn doorloopen
+- met
nog niet
.•Een
jonge kunstenaars
kunstenaars kan nu nog
niet worden
wordengeveld;
geveld;zij
zij
Eenbeslissend
beslissend oordeel
oordeel over
over deze beide jonge
zijn nog
nog in
in volle ontwikkeling, ieder volgend
zijn
volgend werk
werk kan
kan nog verrassingen bieden, kan
kan een
een zwenzwenking naar
naar rechts
rechts of
of links beteekenen; en
zij de
de beoordeeling
beoordeelingaan
aan den
dentijd
tijdovergelaten.
overgelaten.
king
en daarom
daarom zij
latenspreken.
Te verwachten
verwachten is
is dat
dat beide
beide -maar
vooral
van
GOUDOEVER
Te
maar
vooral
van
GOUDOEVER -nog
- nog
nogvan
vanzich
zichzullen
zullenlaten
spreken.

toonkunst gedurende
De
voornaamste figuren,
onzer toonkunst
gedurende de
de regeering
regeering
De voornaamste
figuren, die
die de geschiedenis onzer
van
WILHELMINA gemaakt
reeks moge
moge
van Koningin
Koningin WILHELMINA
gemaakthebben,
hebben,zijn
zijnnu
nuopgenoemd;
opgenoemd; een aanvullende reeks
nu nog volgen. Maar
Maar eerst zij nog de
de aandacht
aandacht gewijd aan een figuur
fig~ur van bizondere beteekenis,
aan een zeer-apart
karaktervolle
vrouw,
de componiste
CATHARINA
VAN
aan
zeer-apartbegaafde
begaafdeenen
karaktervolle
vrouw,
de componiste
CATHARINA
VANRENNES
RENNES
(geb.
r858). Aanvankelijk
Aanvankelijk zangeres,
zij zich
zich uitsluitend
uitsluitend
(geb. 1858).
zangeres, later
later zangleerares
zangleeraresvan
van beroep,
beroep, heeft
heeft zij
bewogen
het gebied
gebied der
der vocale
vocale muziek.
muziek.Enkele
Enkele grootere
grootere werken
werken (Cantates,
(Cantates, e.a.)
e.a.) hebben
hebben
bewogen op
op het
aangetoond dat
aangetoond
dat de
de beheersching
beheerschingvan
vanmeer
meeruitgebreide
uitgebreidevormen
vormen
boven haar
in 't'tkleine
kleine toonde
toonde zij
zij zich
zich een
een
boven
haar macht
macht ging,
ging, maar
maar in
meesteres. Haar kinderliederen,
meesteres.
kinderliederen, vrouwenkoren,
vrouwenkoren, vertellingen
vertellingen aan
aan
de piano
de
piano (eigen
(eigen vondst
vondstvan
vangroote
grootewaarde)
waarde)hebben
hebbenhaar
haarnaam
naam
landsgrenzen.
CATHARINA
bekend gemaakt, tot
tot ver
verbuiten
buitenonze
onze
landsgrenzen.
CATHARINA
VANRENNES
RENNES
zekereen
eender
dermarkante
markantefiguren
figurenin
in het
het muziekleven
muziekleven
VAN
is iszeker
van de hier
van
hier besproken
periode.
besproken periode.
Achter deze
Achter
deze toondichters
toondichters die
diede
devoorste
voorsterij
rij vormen
vormen van
van
den phalanx,
den
phalanx, staan
staan nog
nog vele
veleandere,
andere,die
diezeker
zekerook
ookdienen
dienen te
te
worden genoemd, en daarom
worden
daarom hier
hier nog
nog besproken
besproken worden.
worden.
Daar
is HENRI
VIOTTA
(geb.
1848)
Daar is
HENRI VlOTTA
(geb.
1848)
diedie
- het
maar
VIOTTA
r848)
hetisismaar
weinigen bekend
bekend --- in
inzijn
zijn jonge
jonge jaren
jaren gecomponeerd
gecomponeerd heeft:
heeft:een
een
Violoncel-concert,
het symphonisch
symphonisch gedicht
"Columbus" (een
Violoncel-concert, het
gedicht „Columbus"
(een
zwakke
zwakke Liszt-imitatie) en
en verschillende
verschillende liederen.
liederen.
THEODOOR
VERHEY
THEoDooR VERHEY - in 't'tzelfde
zelfde jaar
jaar geboren
geboren - die
CATHARINA VAN
VAN RENNES.
RENNES.
CATHARINA
groote melodische
toont maar
maar alle
alle distinctie
distinctie mist,
mist, met
met
groote
melodische gaven
gaven toont
gemakkelijkheid neerschrijft
de zoo
zoonoodzakelijke
noodzakelijke
groote gemakkelijkheid
neerschrijft wat
wat hem
hem invalt,
invalt, maar
maarslechts
slechts zelden
zelden de
toepast; die
diezich
zich
gebied
bewogen
drietal
opera's:
heeft
schreef
zelfcritiek toepast;
opop
elkelk
gebied
bewogen
heeft
(hij(hij
schreef
ookook
eeneen
drietal
opera's
:
auf
Amrom",
en
Arpad")
maar
wiens
werken,
waaruit
"Eine
Johannesfeier
"Imilda"
"König
„Eine
„Imilda" en „Konig Arpad") maar wiens werken, waaruit
nu reeds
reeds vergeten
vergeten zijn.
zijn.
sterke reactionnaire
reactionnaire geest sprak,
sprak, nu
een sterke
bouwen
door degelijk,
zooal niet
niet geniaal
geniaal van vinding, dan
dan toch
toch solide
solide van
en door
degelijk, zooal
van bouw
Door en
en
knap bewerkt is de
de kamermuziek
kamermuziek van
van JAN
JANWILLEM
JAN WILLEM
WILLEMKERSBERGEN
KERSBERGEN (geb.
(geb. 1857);
1857);
r857); 't't zelfde
zelfdekan
kanworden
worden
gezegd van 't
't geen
geen L.
L. A.
A.VAN
VANTETTERODE
TETTERODE (1858)
(r858) het licht
licht deed
deed zien.
zien.
Twee veelschrijvers,
veelschrijvers, van
vanbijkans
bijkansontstellende
ontstellendevruchtbaarheid,
vruchtbaarheid,zijn
zijn JOHAN
JOHAN GOTTFRIED
GOTTFRIED
Twee
MANN
(1858-1904) en
MANN (r858-r904)
(1858-1904)
en M.
M. H.
H. VAN
VAN 'T
'T KRUYS
'TKRUYS
KRUYS (1861).
(r861).
(r86r).Toont
Toontde
delaatste
laatstezich
zich
ûchals
alssimpel
simpelnavolger
navolgervan
van
als
alleeneen
zeldzamevaardigheid
hanteeren
weinig beteekenende
beteekenende voorbeelden,
voorbeelden, aan
aan wien
wien alleen
eenzeldzame
vaardigheidinin't'thanteeren
weinig
van het
het technisch
technisch materiaal
materiaal kan
kan worden
worden geroemd,
geroemd, de
de eerste
eerste wekt
wekttelkenmale,
telkenmale, dat
datweer
weereens
eens
van
werk van hem
hem wordt
wordt gehoord,
gehoord, het
het bewustzijn,
bewustzijn,dat
datzijn
zijnbuitengewone
buitengewonegaven
gavenveel
veelmeer
meertot
tothun
hun
werk
recht hadden
hadden kunnen
kunnen komen,-wanneer
komen,'wanneer de
de bezitter
bezitter meer
meer concentratievermogen,
concentratievermogen,meer
discipline
meerdiscipline
recht
953
953

zelfcritiek had
bezeten.Eigenaardig,
schoonverklaarbaar,
dat MANN, die een
tijd lang
te
en
en zelfcritiek
had bezeten.
Eigenaardig,schoon
verklaarbaar, isis dat
een tijd
lang te
Parijs onder
onder MASSENET
MASSENET heeft gewerkt,
gewerkt, zich geheel
geheel en
en alal de
deschrijfmanier
schrijfmanier van
van dien
dienFranschen
Franschen
had eigen
eigen gemaakt.
gemaakt.
meester had
Geheel
G~h~el anders
and~rs geaard
geaard zijn:
zijn: PHILIP
PHILIP LOOTS
(1865-1916)
mooie liederen,
liederen, mannenmannenLOOTS
(1865-1916) die mooie
katholieke kerkmuziek
kerkmuziek schreef. A. H.
H. AMORY (geb. 1862)
1862) van wien degelijke
degelijke compocompokoren, en katholieke
op allerlei
allerleigebied
gebied het
hetlicht
lichtzagen,
zagen, J.
J. P.P. J.
J. WIERTS
WIERTS (geb. 1866)
1866) wiens grootste
grootste verdienste
verdienste
sities op
de populariseering
populariseering (dit
(dit woord
in de
woord in
in den
den allerbesten
allerbesten zin
zinbedoeld)
bedoeld)van
vanhet
heteenstemmig
eenstemmiglied,
lied,
ligt in
wiens koorcomposities
koorcomposities in
in gansch
gansch Nederland
Nederland met
metvoorliefde
voorliefde worden
worden gezongen.
gezongen.
en wiens
ietwat
fijner
J. J.J. OLMAN (geb. 1883)
1883) en den
den -nognog
ietwat
fijnerbesnaarden
besnaarden —
geldt van
van J.
Hetzelfde geldt
W.G.G.
VAN
NIEUWENHOVEN (geb. 1876).
1876).
VAN
NIEUWENHOVEN
H. W.
A. B.
B.H.H.VERHEY
VERHEY (geb.
(geb. 1871)
1871) heeft
heeft eenige
eenige mannenmannenA.
koren
koren en andere
andere composities
composities geschreven,
geschreven, die
die het
het doen
doen bebetreuren,
treuren, dat
dat zijn
zijndrukke
drukkewerkzaamheden
werkzaamheden hem
hem weerhouden,
weerhouden,
de compositie
wijden.
geregeld aan
aan de
compositie te
te wijden.
zich geregeld
Van de
namenvan
vanNederlandsche
Nederlandschetoondichteressen
Van
de namen
toondichteressen
nog worden
die van
van HENDRIKA VAN
VAN
mogen nu nog
worden opgesomd
opgesomd die
mogen
TUSSENBROEK (1854)
componiste van kinderliederen,
kinderliederen, en een
een
TUSSENBROEK
(1854) componiste
aardige
operette voor de
aardige operette
de kleintjes:
kleintjes: „De
"Dedrie
drieKaboutertjes";
Kaboutertjes";
BERTHA FRENSEL
FRENSEL WEGENER-KOOPMAN
WEGENER-KoOPMAN (geb.
(geb. 1874),
1874), wier
wier
BERTHA
zich boven
bovenhet
hetgewone
gewoneniveau
niveauverheffen;
verheffen; ELISABETH
ELIsABETH
liederen zich
KUIPER (1877),
jaren te Berlijn
Berlijn gevestigd
gevestigd en
en (onder(ondersedert jaren
KUIPER
(1877), sedert
leerares aan
aan de „Hochscheiding voor een
een buitenlandsche!)
buitenlandsche!) leerares
"Hochschule" aldaar.
aldaar. Zij
Zij heeft
heeftzich
zichaan
aangrootere
grooterewerken
werkengewaagd,
gewaagd,
en daarin
daarin blijk
blijk gegeven
gegevenvan
vaneen
eengroot
groottalent,
talent,waarmee
waarmeeechter
echter
vorm
ANTON B.
H.VERHEY.
VERHEY.
vorm en inhoud
inhoud der
der werken
werken niet
niet gelijken
gelijken tred
tred houden.
houden.
ANTON
B. H.
DEN BRANDELER
BRANDELER (geb. 1884) leerling
HENRIETTE VAN
VAN DEN
leerling van
van
HENRIETTE
ZWEERS, componiste
van liederen
liederen waaruit
waaruit geest,
geest, smaak
smaak en moderne
moderne neigingen
neigingen bleken,
bleken, heeft
heeft
componiste van
ZWEERS,
in den
den laatsten
laatsten tijd
tijd niets
niets meer
meer het
het licht
licht doen
doen zien.
zien.
DINA
ApPELDOORN greep met moed
moed naar
naar het
hethoogste
hoogsteenenschreef
schreeforkestwerken,
orkestwerken,waaruit
waaruit
DINA APPELDOORN
ook
tot het
het moderne,
moderne, maar
maar tevens
tevenseen
eenzeer
zeerachtenswaardig
achtenswaardig talent
talentspraken.
spraken.
ook háár neiging tot
voorafgaande regelen, geeft aanleiding tot voldoening
voldoening en
en tot
totgoede
goede
Een terugblik op de voorafgaande
verwachtingen. Voldoening, want
want zij
zij toonen
toonenaan,
aan,dat
datde
debeoefening
beoefeningder
dertoonkunst
toonkunstgedurende
gedurende
de regeeringsjaren
regeeringsjaren van Koningin
Koningin WILHELMINA, rijke
afgeworpen; goede ververrijke vruchten
vruchten heeft afgeworpen;
wachtingen,
want de
de jonge
jonge krachten,
krachten, die
die aan
aan 't't woord
woord gekomen
gekomen zijn,
zijn,laten
lateneen
eenkrachtig
krachtigen
engezond
gezond
wachtingen, want
geluid hooren.
hooren.
Aan
is de
de toekomst!
toekomst!
Aan hen is
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MENGELEERG.
WILLEM
MENGELEERG.
WILLEM MENGELBERG.

DE
UITVOERENDE MUZIKALE
MUZIKALE KUNST
DE UITVOERENDE
(ORKESTEN, KOREN, MUZIEKONDERWIJS)
(ORKESTEN,
MUZIEKONDERWIJS)
DOOR

DR. JOHAN
DR.
JOHAN WAGENAAR,
WAGENAAR, Directeur van
van het
hetKoninklijk
Koninklijk
Conservatorium
te 's-Gravenhage.
Conservatorium
te 's-Gravenhage.

II

ndien
men wil
wilspreken
sprekenover
overdedegroote
grooteontwikkeling
ontwikkelingvan
vande
deorkestrale
orkestrale kunst
kunst in
in ons
ons land,
land,
ndien men
gedurende de
gedurende
de laatste
laatste vijf-en-twintig
vijf-en-twintigjaren,
jaren,dan
danrichten
richtenzich
zichde
degedachten
gedachtenhet
hetallereerst
allereerst
Amsterdamsch
Concertgebouw-orkesttoch,
toch,opgericht
opgerichtinin1888
1888
naar
Amsterdam. -HetHet
naar Amsterdam.
Amsterdamsch
Concertgebouw-orkest
en
door WILLEM
WILLEM KEs
KES
zeven
jaar lang
lang met
metstalen
stalenenergie
energiegeschoold
geschooldnaar
naarhet
hetvoorbeeld
voorbeeld
en door
KESz;even
zeven jaar
korten tijd het
het beste
beste orkest
orkest van
van Nederland
Nederland
van
uitnemende buitenlandsche
buitenlandsche orkesten,
van uitnemende
orkesten, was
was in korten
geworden; het
het bezat
technische eigenschappen
eigenschappen voor
voor dien
dien tijd
tijd en, op het
geworden;
bezat prachtige
prachtige technische
het gebied
gebied van
van
klankverhoudingen en
voordracht verkreeg
verkreeg het
het reeds
reeds spoedig
evenwichtigheid in
in klankverhoudingen
en van
van muzikale
muzikale voordracht
spoedig
eene beschaving, welke men vóór
vóór dien
dien tijd
tijd in
in de
deNederlandsche
Nederlandscheorkesten
orkestennog
nogniet
nietgekend
gekendhad.
had.
Toen
KEs in
in 1895
1895 naar
naarGlasgow
Glasgow vertrok
vertrok werd
werd hij
hij opgeopgeToen KES
volgd
doorden
dentoen
toen
vier-en-twintig-jarigen
WILLEM
MENGELBERG.
volgd door
vier-en-twintig-jarigen
WILLEM
MENGELBERG.
Aan
den kunstzinnigen
kunstz;innigenMr.
Mr.J.J.C.C.
Utrecht,
kunstzinnigen
VAN
RIEMSDI]K, te
Aan den
M.M.
VAN
RIEMSDIJK,
te Utrecht,
kwam
verdienste toe,
toe,dat
dathij
hijhet
hetConcertgebouw-Bestuur
Concertgebouw-Bestuur opopkwam de verdienste
dez;en
jongen
genialen
kunstenaar.
MENGELmerkzaam
op
dezen
maakte
op
dezen
jongen
genialen
kunstenaar.
MENGELa.
BERG,
z;ijne
Utrechtsche
muziekstudiën
BERG,die
diezijne
zijne allereerste
allereerste muz;iekstudiën
muziekstudiën aan
aan de Utrechtsche
spoedig naar
naar Keulen
Keulen ververMuziekschool
Muziekschool gemaakt
gemaakt had,
had, was
was reeds spoedig
trokken
zich
z;ich aldaar
aldaar onder
onder leiding
leidingtetestellen
stellenvan
van
FRANZ
trokken om
om zich
FRANZ
Conservatorium.
WÜLLNER,
WULLNER,Directeur
Directeurvan
vanhet
het Keulsche Conservatorium.
zijne groote
Hadden
z;ijne
groote gaven
gavenreeds
reedsde
deaandacht
aandachtgetrokken
getrokkentete
Hadden zijne
Utrecht, in
in Keulen
Keulenwerden
werdendie
dieevenzeer
evenz;eer
erkend.En
Envooral
vooralzijn
zijn
evenzeererkend.
Utrecht,
zoo
zeggen,
uitgesproken aanleg
als dirigent
dirigent maakte
maakte hem, om
om zoo
z;oo tete zeggen,
z;eggen,
uitgesproken
aanleg als
tot rechterhand
rechterhand van
vanWULLNER
WÜLLNER bij
orkest- en
en
bij het
het instudeeren van orkestz;ijner
nam hij
hij de
de
koorwerken.
koorwerken.Na
Nabeëindiging
beëindigingzijner
zijner Keulsche
Keulsche studiën
studiën nam
WILLEM
KES.
WILLEM KES
KES..
funktie aan
Luzern.
- ofschoon
ofschoonhij
hijtete
funktie
aan van
van muziekdirecteur
muziekdirecteurteteLuz;ern.
Luzern.Maar
Maar-ofschoon
Luz;ern
werkz;aamwas
wasen
enhij
hij in
in dien
dien tijd
tijdmeermalen
meermalen
Luzern met
metveel
veelsucces
succeswerkzaam
werkzaam
Luzern
Holland optrad
optrad als pianist, de
de algemeene
algemeene bekendheid,
bekendheid, waarop hij toen ter
ter tijd
tijd eigenlijk
eigenlijkreeds
reeds
in Holland
recht had, was hem in
in ons
tendeel
deelgevallen.
gevallen.Dit
ons land
land nog
nogniet
nietten
Ditveranderde
veranderdeplotseling,
plotseling,toen
toenhij
hij
recht
te Amsterdam benoemd
benoemd werd. Op de
de eerste
eerste door
door hem
hemgeleidde
geleiddeorkestrepetitie
orkestrepetitieerkende
erkendehet
hetorkest
orkest
dadelijk in hem den
den genialen
genialen dirigent.
dirigent.Zijne
Zijneuitnemende
uitnemendezuiver-muzikale
z;uiver-muz;ikale
eigenschappen,zijn
zijn
zuiver-muzikaleeigenschappen,
dadelijk
z;ijnplastisch
gepaard aan
aan bizondere
biz;ondere
soepelheid en
enteederheid,
bizondere soepelheid
teederheid,zijn
zijn
plastischgebaar
gebaaren
en
vurig temperament, gepaard
z;ijne buitengewone
zijne
buitengewone nauwkeurigheid
nauwkeurigheid bij
instudeeren, voortvloeiende
voortvloeiende uit
uit piëteit
piëteit voor
voorde
de
zijne
bij het instudeeren,
dez;e
deze
eigenschappenmaakten
maaktenhem
heminineen
eenoogwenk
oogwenkin
ingeheel
geheelNederNederuittevoeren werken
uittevoeren
werken- al al
deze
eigenschappen
beroemd. Hij
Hijwas
wasdedeware
wareleider
leidervoor
voorNederland's
Nederland'seerste
eerste orkest.
orkest. Het
zou
land beroemd.
Het zou
z;oudan
dan ook
ookeen
een
land
taak zijn
z;ijn den
den ontwikkelingsgang,
ontwikkelingsgang, dien
dien het
het orkest
orkest onder
onderhem
hemdoormaakte,
doormaakte,voet
voetvoor
voor
schoone taak
te volgen;
voet te
volgen;maar,
maar,helaas,
helaas, dwingt
dwingt het
het bestek
bestekvvan
Concertgebouw
n dit aperçu tot beperking. Het Concertgebouw
z;ijne leiding
z;ijnekunstverheffende
zijne
leidingen
enonder
onderbijstand
bijstandvan
vaneen
eenBestuur,
Bestuur,dat
datzijne
zijne
kunstverheffendetaak
taak
groeide onder zijne
De goede
uitzondebegreep, tot een
een grootschen
grootschen kunst-tempel.
kunst-tempel. De
goede traditie,
traditie,die,
die, op
op weinig
weinig uitzondeuitz;ondevolkomen begreep,
ringen na, reeds
reeds onder
onder de
de vroegere
vroegere Nederlandsche
Nederlandsche musici
musici geheerscht
geheerscht had,
had, n.l.
n.l. om
omnaast
naast de
de
ringen
^

a
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waardeering van
van de
de klassieke
waardeering
klassieke toonkunst
toonkunst eene absolute
absolute onbevangenheid
onbevangenheid te
te stellen
stellentegenover
tegenover
traditiewerd
nieuwere
deze
traditiè
werdininhet
het
Concertgebouwniet
nietalleen
alleengevolgd,
gevolgd,maar
maar nog
nog
nieuwere richtingen
richtingen- deze
traditie
Concertgebouw
wel ruimer
v~el
ruim!r toe,gepast.
to~g~past.
O.1der
dezegelukkige
gdukkige omstandigheden
omstandigheden verkreeg
verkreeg het
hetAmsterdamsch
to~gepast. Oader
O"1der deze
Amsterdamsch
Conci'rtgebouw
Conc(>rtgebouw
reputatie door
door geheel
geheel Europa,
Europa, dat weldra
weldra de
de beroemdste
beroemdste uituitConcertgebouw zulk
zulk eene
eene reputatie
vo~rende
kunstenaars er
vo.!rende
eer in
instelden,
stelden,daar
daar als
als gastdirigent
gastdirigent of
of solist
solist op
op te
te treden
treden en
en de
de
vozrende kunstenaars
er een eer
vertrouwden,
geniaalste
groote vreugde,
vreugde,de
deuitvoering
uitvoeringhunner
hunnerwerken
werkenaan
aan
geniaalste componisten
componisten vatrouwden,
vertrouwden, met groote
MENGELBERG
zijne
kunstzinnigeschare
scharetoe.
toe. Men
Men denke
MENGELBERG
en en
zijne
kunstzinnige
denke slechts
slechts aan
aan de
deverhouding
verhoudingvan
van
nog,
MAHLER, STRAUSS
STRAUSS en DEBUSSY tot MENGELBERG en
het
Concertgebouw
of,
beter
men
en het Concertgebouw of, beter nog,
leze
Ie
ze het
het 299 blz. groote
M!ngelb.!rg-gedenkboek van
van 1920,
1920,waarin
waarinmen
mendedewaardeering
waardeeringvan
van
groote Mmgelbzrg-gedenkboek
leze
vindt opgeteekend.
opgeteekend.
de grootste
grootste kunstenaars
kunstenaars van onzen tijd
tijd en uit
uit de
de geheele
geheele wereld
wereld vindt
Van
buitenlandsche reizen
orkest te
spreken, zou
mij ook
ook al
al weer
weer te
te ver
ver
Van de
de buitenlandsche
reizen van
van dit
dit orkest
te spreken,
zou mij
voeren
genoeg
zij
echter
de
vermelding,
dat
de
hooge
kunstwaarde
overal,
waar
geen
voeren genoeg zij echter de vermelding, dat de hooge kunstwaarde overal, waar geen
volkomen erkend
chauvinistische
chauvinistische kleingeestigheid
kleingeestigheid heerschte,
heerschte, volkomen
erkend
werd.werd. Dat een orkest
Dat
orkest van
van zulk
zulk een
een hooge
hooge cultuur
cultuur een
een gungtlngunstigen invloed
invloed uitoefende
uitoefende op
op geheel
geheel het
het Nederlandsche
Nederlandschemuziekmuziekleven, dit behoeft eigenlijk niet gezegd
gezegd te
te worden,
worden,het
hetspreekt
spreekt
vanzelf.
andere Nederlandsche
Nederlandsche orkesten
orkesten spanden
spanden hunne
hunne
vanzelf. Alle andere
krachten
in, om
om naast
kral:hten
kra~hten in,
naast zulk
zulkeen
eenkunst-instituut
kunst-instituuteen
eenwaardig
waardig
maken. Ik
Ik wil
figuur
te maken.
wil hiermede
hiermede volstrekt
volstrekt niet
niet zeggen,
zeggen, dat
dat
figuur te
naar
trachtten,
om om
MENGELBERG
alle orkestdirectéuren
orkestdirectéurenerer
naar
trachtten,
MENGELBERGen
en
zouden
zijn orkest in alle
alle finesses
finesses na
te volgen
na te
volgen(daardoor
(daardoor toch
tochzouden
zij hunne
zij
hunne individueele
individueelekunstenaars-eigenschappen
kunstenaars-eigenschappenin
ingevaar
gevaar
is het,
het, dat
voorgebracht hebben),
dat het
hetgroote
groote voorgebracht
hebben), maar
maar een
een feit is
bevruchtend werkte
werkte en dat
dat onze
onzeorkestrale
orkestrale kunst
kunst over
over
beeld bevruchtend
't algemeen met
met reuzenschreden
reuzenschreden vooruitging.
vooruitging.
Overgaande tot
deoverige
overigeNederlandsche
Nederlandscheorkesten,
orkesten,
Overgaande
tot de
spreek ik
ik eerst
spreek
eerst over
over die
dieder
derverschillende
verschillendeprovinciesteden,
provinciesteden,
WOUTER HUTSCHENRUYTER.
HUTSCHENRUYTER.
reeds vroeger bestonden dan
dan het
het Residentie-orkest.
Residentie-orkest.
omdat die reeds
Ik kan
kan slechts
slechtseen
eenglobaal
globaal overzicht
overzicht over
over die
die orkesten
orkesten geven
geven en
en ik
ik begin
begin met
methet
hetUtrechtsch
Utrechtsch
lk
meest nabij
waarvan ik de ontwikkeling het meest
nabij heb
heb medegemaakt.
medegemaakt.
Stedelijk Orkest, waarvan
Utrecht werkte
sedert1 892
I892dedeernstige
ernstige
beteekenisvolle
werkte sedert
kunstenaar
WOUTER
In Utrecht
en en
beteekenisvolle
kunstenaar
WOUTER
HUTSCHENRUYTER als orkestdirecteur.
Hij,Hij,
die die
tweede
dirigent
hetConcertConcertHUTSCHENRUYTER
als orkestdirecteur.
tweede
dirigentwas
wasgeweest
geweest in het
KES, was
vóórdien toegerust met
met groote
groote kennis
kennisvan
vanhet
orhetorgebouw onder W. KES,
was bovendien
bovendien reeds vóordien
kest en het
het orkestspel,
orkestspel, temeer,
temeer, daar
daar hij
hij uit
uit een
een dirigentengeslacht
dirigentengeslacht stamde
stamde en
en zelf
zelfveel
veelvoor
voor
kest
orkest geschreven
geschreven had.
Daar hij
hij ook op
op onderwijsgebied
onderwijs
ge bied langdurig
langdurig werkzaam
werkzaam was
was geweest,
geweest,
onderwijsgebied
orkest
had. Daar
waren zijne
zijne paedagogische
paedagogische eigenschappen
eigenschappen zeer
dus, dat
dat hij
hij het
het
waren
zeer ontwikkeld.
ontwikkeld. Geen
Geen wonder
wonder dus,
orkest ininkorten
kortentijd
tijdzoowel
zoowelartistiek,
artistiek,als
alsuit
uithet
hetoogpunt
oogpuntvan
vanorde
ordeen
endiscipline
disciplinebebeUtrechtsch orkest
zien, kolossaal
kolossaal verbeterde. Dit
Dit orkest
orkestwas
wasvol
volgoeden
goedenwil
wilenenhad
hadvroeger
vroeger—•
_.vooral
vooral als
als het
het op
opde
de
_0
Utrechtsche Stadsconcerten
Stadsconcerten onder
onder RICHARD
RICHARD HoL's
leiding
werkte
- reeds
reedsuitnemende
uitnemende prespresUtrechtsche
HOL'S
leiding
werkte
taties verricht;
verricht; maar,
maar, daar
daar het in vele z.g.
z.g. sociëteitssociëteits-ofofamusements-concerten
amusements-concerten onder
onder ongunongunomstandigheden had
had moeten
moeten werken
werken (er
(er werd
werd op deze
deze concerten
concerten gerookt
gerookt en
en consumptie
consumptie
stige omstandigheden
vieler
ervoor
voorHUTSCHENRUYTER
HUTSCHENRUYTER op op
elkelk
gebied
ontzettend
gegebruikt) viel
gebied
ontzettendveel
veelteteverbeteren.
verbeteren. Dit
Dit nu ge9957
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lukte
hem uitnemend.
uitnemend. In
Inkorten
korten tijd
tijd werd
werd het
hetUtrechtsch
Utrechtschorkest
orkest een
een kunst-instituut,
kt;nst-instituut,
kt~nst-instituut,dat
datmede
mede
lukte hem
en, dat
dat dit
ditorkest,
orkest,ook
ookthans
thansnog,
geheel
Nederlandinneemt,
inneemt,
mocht tellen en,
nog,eene
eeneeervolle
eervolleplaats
plaatsin
ingeheel
ge heelNederland
dit isisvoorzeker
voorzekerte te
danken
HUTSCHENRUYTERS energiek
om,
danken
aanaan
HUTSCHENRUYTERS
energiek werken en aan zijn edel
edel streven
streven om,
onder nagenoeg
voortdurend
moeilijke
omstandigheden,
nagenoeg voortdurend moeilijke omstandigheden, de kunst op voorname en waardige wijze
te dienen.
dienen.Toen
Toen
HUTSCHENRUYTER inin1917
Directeurder
derMuziekschool
Muziekschoolvan
vande
de
HUTSCHENRUYTER
1917de
de funktie
funktie van Directeur
Maatschappij tot Bevordering
oonkunst te
Maatschappij
Bevordering der
der Z100nkunst
te Rotterdam
Rotterdam aanvaardde,
aanvaardde, werd
werd zijn
zijnplaats
plaatstete
Utrecht ingenomen door
JAN VAN
Utrecht
door JAN
VAN GILSE,
GILSE, die voorheen
voorheendirigent
dirigentininde
deOpera
Operate
te Bremen
Bremenwas
was gegeverworvenhad.
had.--weest en die
die zich,
zich,als
alscomponist
componistvan
vanvele
veleorkestwerken,
orkestwerken,een
een zeer
zeer goeden naam verworven
Ofschoon
hetzich
zichaanvankelijk
aam'ankelijkliet
orkest
zich
onder
VANGILSE's
GILSE'Sleiding
rustig
ûch
aamrankelijk
liet
aanzien,
ûch
leidingrustig
Ofschoon het
aanzien,
datdat
hethet
orkest
zich
onder
VAN
verder zou ontwikkelen,
ontwikkelen,traden
tradenreeds
reedsspoedig
spoediglastige
lastigeverwikkelingen
verwikkelingen
verwikke lingenin,
in,tusschen
tusschenhet
hetBestuur
Bestuurder
der
inrichting, waarin
waarin het
hetorkest
orkestconcerteert
concerteertenentusschen
tusschenhet
hetorkest
orkestzelve.
zelve.Na
Navele
velestrubbelingen
strubbelingengegelukte het VAN
VAN GIL
SE, met
ingezetenen,om
omde
bezwarenuit
uit
GILSE,
metbehulp
behulpvan
vaninvloedrijke
invloedrijkeUtrechtsche
Utrechtsche ingezetenen,
de bezwaren
den weg
voor
bereiken.
wegteteruimen
ruimenenen
een
gunstig
resultaat
exploitatieder
derorkestconcerten
orkestconcertentetebereiken.
een
gunstig
resultaat
voor
dedeexploitatie
Maar,
daarna, deden zich
zich
ûch onverkwikkelijkheden
onverkwikkelijkheden voor in ververMaar, kort daarna,
band met dagblad-kritiek, welke
welk.! voortdurend
voortdurend aanhielden
aanhielden en
en die
die tentenslotte zóó
zóóbelemmerend
belemmerendwerkten
bdemmerend
werktenopop
VANGILSE's
GILSE'S physiek,
physiek, dat
dathij
hij
VAN
besloC't
zijn
ontslag
als
dirigent
te
nemen
en
ûch
weêr
enkel
aan
de
besloot
ontslag als dirigent te nemen en zich weer enkel aan de
compositie
wijden. Werd
te veel
veelmacht
machttoegekend
compositie te wijden.
Werd hierdoor niet te
toegekend
zeer
zeker
aan ééne bepaalde
bepaalde kritiek?
Hoe
VANGILSE,
GILSE, die zeer
zeerzeker
kritiek?-Hoe
ditdit
zij,zij,
VAN
zeker
zijne beste
bestekrachten
krachtenaan
aanzijn
zijnartistiek
artistiekwerk
werkheeft
heeftgegeven,
gegeven,kon
kondoor
door
een en ander
ander met
met het
het Utrechtsch
Utrechtschorkest
orkest niet
nietbereiken,
beriiken,
beréiken,wat
wathij
hijonongetwijfeld gewenscht
gewenschterg
en zich
zich voorgesteld
voorgesteldhad.
had.Intusschen
Intusschenheeft
heefthij
hij
op muziek-maatschappelijk
muziek-maatschappelijk gebied
gebied hoogstverdienstelijk
hoogstverdienstelijkwerk
werk kunkunnen verrichten, waarvan
waarvan het Utrechtsch
Utrechtsch orkest
orkest thans
thans de
de vruchten
vruchten
plukt. Hij bracht
bracht groote
groote verbetering
verbetering in de
deorkest-exploitatie
orkest-exploitatie en
en
plukt.
stichtte een
een pensioenfonds
pensioenfonds voor
voorde
deorkestleden.
orkestleden.
Thans
dirigeertEVERT
EVERT CORNELIS
Co RNELIS het
onder
Thans dirigeert
hetUtrechtsch
Utrechtsch orkest
orkest onder
DR.
veel
gunstiger omstandigheden
omstandigheden en, daar
musicus
DR. PETER
PETER VAN
VAN ANROOY.
ANROOY.
ornstandigheden
daar de
de „gehoren"
"geboren" musicus
veel gunstiger
CORNELIS gedurende
AmsterCORNELIS
gedurendevele
velejaren,
jaren,als
alstweede
tweededirigent
dirigent in
in het Anisterorkest, geschoold
geschooldisisinindedelijn
lijnvan
van
MENGELBERG,
MENGEL
BERG, mogen
het
damsch orkest,
MENGELBERG,
mogenwij
wijverwachten,
verwachten, dat
dat thans het
Utrechtsch orkest een
een tijdperk
tijdperk van
van ongehinderde
ongehinderde artistieke
artistieke ontwikkeling
ontwikkelingtegemoet
tegemoetgaat.
gaat.
Het Groningsche
Groningsche„Harmonie"-orkest,
"Harmonie"-orkest,inin1853
1853opgericht,
opgericht,kwam,
kwam,nadat
nadat
BEKKER dit
dit
Ilet
H.H.
BEKKER
vanaf 1869 had
had gedirigeerd,
gedirigeerd, in
in 1897
1897 onder
onder leiding
leidingvan
vanM.
M.H.H.
VAN'T'TKRUIJS.
KRUIJS. Ook dit orkest
orkest
VAN
artistiek onder
sociëteits-concerten. die het
het geven
geven moest.
moest.He
Hett was
was zelfs
zelfs
leed artistiek
onder den druk der
der vele sociëteits-concerten,
Groningsche families
families gewoonte,
gewoonte, om
om hun
hun wekelijksch
wekelijksch „Kransje",
"Kransje", onder
onder genot
genot
onder sommige Groningsche
koffie en
toest<lndenuit
Harmonie-concerten te
te houden,
houden,toestanden
toestanden
uitden
denouden
oudentijd,
tijd,
van koffie
en rooden wijn, in de Harmonie-concerten
natuurlijk de
de artistieke
artistieke cultuur
cultuurvan
vanhet
hetorkest
orkestinin
den
weg
sta;1O.
Ofschoon
VAN'r
moesten
sta;:m.
VAN'T
die natuurlijk
den
weg
moesten
staan.
Ofschoon
VAN
'T
KRUIJs
KRUIJS reeds
vooral de
de in
in 1905
1905 optredende dirigent
dirigent
KRUIJs
reedseenige
eenige verbetering
verbetering aanbracht,
aanbracht, werd
werd het
het vooral
PETER VAN
ANROOY,
die die
hethet
Groningsche
artistiek peil
peil bracht.
bracht.VAN
VAN
PETER
VAN
ANROOY,
Groningscheorkest
orkestopopveel
veel hooger
hooger artistiek
ANROOY
is
"ein
Musiker
von
Cottes
Gnaden";
hij
is
van
nature
niet
alleen
artistiek,
maar
Gottes
ANROOY is „ein Musiker von Gottes Gnaden"; hij is van nature niet alleen artistiek, maar
z;ijn prilste
prilste jeugd,
jeugd, in
in de
de meestmeestDaarbij verkeerde
hoogst-begaafd. Daarbij
verkeerde hij, vanaf zijn
ook intellectueel, hoogst-begaafd.
beschaafde muziek-kringen
naast zijne opleiding
opleiding aan
aan de
de H.
H.B.B.S.,
S.,maakte
maaktehijhijdiepgaande
diepgaande
beschaafde
muziek-kringen en,
en, naast
muziekstudies. Tot
Tot 1899 was hij mijn leerling,
daarna stelde hij
hij zich
eenigen tijd
tijd onder
onderleiding
leiding
le:::rling, daarna
zich eenigen
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WILLEM KEs
ALEx.
te Moskou.
NaNaafloop
hij achachvan WILLEM
KESen
en ALEX.
ALEX.TANÉJEW
TANÉJEW
te Moskou.
afloopvan
vanzijnen
zijnenstudietijd
studietijd was hij
verbonden als
deorkesten
orkesten te
te Glasgow
bekleeddehij
Ie violist
violistaan
aan de
Glasgowen
Zürichen
enbekleedde
hij
tereenvolgens verbonden
als ie
en Zurich
J903 de funkties
onderI903
funkties van
van2en
2enkapelmeester
kapelmeesteraan
aan het
het Lyrisch
LyrischTooneel
Tooneel(Ned.
(Ned.Opera)
Opera)en
envan
vanondervanaf 1903
Toen hij
hij op
opzes-en-twintig-jarigen
zes-en-twintig-jarigen leeftijd
leeftijdteteGroGrodirecteur van
van Toonkunst
Toonkunst te
te Amsterdam.
Amsterdam. Toen
directeur
hij reeds
reeds zulk
zulkeen
grootemuzikale
muzikale ontwikkeling,
ontwikkeling, dat
dat men
menveilig
veilig
benoemd werd,
werd, bezat
bezat hij
eengroote
ningen benoemd
detoonkunst
toonkunstvoor
voorhem
geenegeheimen
geheimenmeer
meerbezat;
dat de
hemgeene
bezat;
alle
stijlenwaren
warenhem
hem
kon, dat
zeggen kon,
alle
stijlera
en door
door zijne
zijne composities
composities had
had hij
hij reeds
reeds bewezen,
bewezen,dat
dathij
hijde
deorkestratie
orkestratie van
van dien
dien tijd
tijdvolvoleigen en
komen beheerschte.
beheerschte. Daar
als man
vankarakter
karakter een
een vasten
bezit,vooral,
vooral,
Daar hij
hij bovendien
bovendien als
manvan
vasten wil
wil bezit,
komen
waar het betreft zijne
zijne kunstprincipes
kunstprincipes door
door te
te zetten,
zetten,welke
welke op
opgroote
grootepiëteit
piëteittegenover
tegenoverdedemeesmeeswaar
toonkunst berusten,
bracht hij
hij in
in den
dengemoedelijken
gemoedelijkenGroningschen
orkestterwerken der
berusten, bracht
Groningschenorkestterwerken
der toonkunst
Doorzijn
zijnstreven
streven
werken
werd
het
orkesteen
eenkunstkunsteen totalen
totalenommekeer
weeg.Door
ommekeerteteweeg.
toestand een
enen
werken
werd
het
orkest
Het repertoire
repertoire werd
werd uitgeuitgemet hoogere
hoogere artistieke
artistieke aspiraties,
aspiraties,dan
gekend had.
had. Het
instituut met
dan het ooit gekend
en
met
de
eischen
van
den
tijd
in
overeenstemming
gebreid
breid en met de eischen van den tijd in overeenstemming gebracht, de
de techniek
endaarmede
daarmede de
devoordrachtskunst
voordrachtskunst van
van het
het
technieken
bracht,
paedagogischen grondslag
grondslagverbeterd.
Toendan
verbeterd.Toen
dan
orkest werden op paedagogischen
ook, bij
gelegenheid van
van eene
eene Vergadering
Vergadering der
der Ned.
bij gelegenheid
Ned. Toonk.
Toonk.
ook,
in
beste Nederlandsche
Nederlandsche musici
musici een
een muziekfeest
muziekfeest in
Ver., vele
Ver.,
vele der beste
Groningen bijwoonden,
bijwoonden, waren
zeerste verrast
verrast door
door de
de
Groningen
warenzij
zij ten
ten zeerste
VONBEETHOVENS
BEETHOVENS 3e
vertolkingvan
van
en
hoogstartistieke vertolking
VON
3e Sinfonie
Sinfonie en
werken, welke
welkeVAN
VAN ANROOY
ANROOY enenzijn
andere werken,
zijnorkest
orkesthen
hen gaven.
gaven. --Igro
I9lO
bleef VAN
VAN ANROOY
ANROOY teteGroningen
zijnarbeid
arbeidaldaar
aldaar
Tot 19
ro bleef
Groningen en zijn
Noorden van
van ons
ons land.
land.
was in
was
in één
één woord
woord zegenrijk
zegenrijk voor
voor het
het Noorden
zetdedezeer
zeer
begaafde
kunstenaar
KOR
KUILERhet
hetwerk
werk
Thans zet
begaafde
kunstenaar
KOR
KUILER
VAN ANROOY
opopalleszins
van VAN
ANROOY
alleszins waardige
waardige wijze voort. —
Het orkest
orkest te
te Arnhem
Arnhem (de
(de A.O.V.
A.O.V. opgericht
opgericht in
in 1889),
1889),
188g),een
een
eeu
onder
kleine
maar
dappere
schare,
werkte
eerst
eenige
jaren
kleine maar dap pe re schare, werkte eerst eenige jaren onder J.J.
KWAST, daarna
onder J.J.M.
M.S.S.
HEUCKEROTH. Beide
A. KWAST,
daarna 12
12 jaren onder
HEUCKEROTH.
JOHANNES
omJOHANNES MESSCHAERT.
MESSCHAERT.
kunstenaars
waren goede dirigenten
dirigenten en, ondanks
ondanks moeielijke
moeielijke omkunstenaars waren
standigheden
(ten deele
deele van
vandenzelfden
denzelfdenaard
aardals
alsteteUtrecht
Utrechten
en
standigheden (ten
Groningen)
dit orkest
orkest tot
tot eene,
eene,ininenenbuiten
buitenArnhem,
Arnhem,zeer
zeergeachte
geachtekunstinstelling.
kunstinstelling.InIn
Groningen) groeide dit
den tijd van
van HEUCKEROTH'S
HEUCKEROTH'S leiding
hebheb
ik aldaar
concerten
enenmuziekfeesten
(o.a.
leiding
ik aldaar
concerten
muziekfeesten bijgewoond (o.a.
MAHLER'S
3e3eSinfonie
werkelijk zeer respectabel mochten heeten.
heeten. In
In
MAHLER'S
Sinfoniemet
met versterkt
versterkt orkest)
orkest) die
die werkelijk
1907 kwam J.
J. A.
A.KWAST
KWAST weder
hetbewind
bewindvoor
vooreenige
eenige
jaren
1910
IgIO
werd
VAN
ANROOY
weder aan het
jaren
enen
in in
1910
werd
VAN
ANROOY
uitgenoodigd, om de directie
directie der
der A.O.V.
A.O.V.op
zich te
te nemen.
nemen.Ook
OokteteAArnhem
heeftVAN
VANANROOY
ANROOY
rn hem heeft
op zich
zegenrijk
vond hij
hij hier
hier een meer
meer geschoold
geschoold orkest
orkest dan in 1905
1905
Ig05 te Groningen,
Groningen,
zegenrijk werk
werk verricht.
verricht. Al vond
er viel voor
voor hem
hem toch
tochweêr
weêrveel
veeltetebeschaven
beschavenenendaarbij
daarbijverkeerde
verkeerdehet
hetorkest
orkestfinantieel
finantieel
tinantieel voortvoortgroote moeielijkheden.
moeielijkheden. Toch
A.O.V. onder
onder zijne
zijne leiding
leiding zulke
zulke welverwelverdurend
durend in
in groote
Toch gaf
gaf de A.O.V.
zorgde
uitvoeringen van
wasdedestrijkersbezetting
strijkersbezetting
van klassieke
klassieke werken
werken(voor
(voormoderne
modernewerken
werkenwas
zorgde uitvoeringen
eigenlijk te
klein)
dat
de
Arnhemsche
concerten
een
groot
kunstgenot
opleverden.
Zevenjaren
jaren
te klein) dat
een groot kunstgenot opleverden. Zeven
is VAN
VAN ANROOY
ANROOY tete Arnhem
gebleven; in
in 1917
1917
IgI7 werd
werd hij
hij naar
naar 's-Gravenhage
's-Gravenhage geroepen
geroepen om,
om, als
als
Arnhem gebleven;
Te Arnhem
HENRI VIOTTA,
dedeleiding
nemen. Te
opvolger
van HENRI
opvolger van
VIOTTA,
leidingvan
vanhet
hetResidentie-orkest
Residentie-orkest op
op zich te nemen.
dirigeerden na
RICH.
HEucKERoTH
HEUCKEROTH en,
en,inindenden
laatsten
MARTIN
SPANJAARD. De
De
nahem
hem
RICH.
HEUCKEROTH
laatsten
tijd,tijd,
MARTIN
SPANJAARD.
A.O.V.
blijft
intusschen
hare
reputatie
handhaven;
nog
steeds:
"klein
maar
dapperl"
AO.V. blijft intusschen hare reputatie handhaven; nog steeds : „klein
.. klein maar dapper!"
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In 's-Gravenhage
's-Gravenhage bestond
het laatste
laatste decennium
decennium van
van de
de 19e
1geeeuw
eeuween
eenorkest-enorkest-enbestond in het
Dit
semble,
dat zijn
zijn hoofdwerkzaamheid
hoofdwerkzaamheid vond
uitvoeringen van
van de
de Fransche
Fransche Opera.
Opera. Dit
semble, dat
vond in
in de uitvoeringen
orkest was het overblijfsel
overblijfsel van het vroegere, gemeentelijk
gemeentelijk gesubsidieerde
gesubsidieerde Haagsch
Haagsch Orkest,
Orkest, ontontstaan na
van de
de Hofkapel
welke in
in het begin
staan
na de ontbinding
ontbinding van
Hofkapel (1842),
(1842), welke
begin der
der 19e
1ge eeuw
eeuw door
door KoKoNING
NING WILLEM
WILLEM I was
was gesticht. Daar genoemd opera-orkest
opera-orkest te
klein was
was om
om aan
aan de
de eischen
eischentete
te klein
voldoen, welke
welke men voor
voor concerten
concerten begon te stellen
stellen en
en het
het Concert-Genootschap
Concert-Genootschap„Diligentia"
"Diligentia"
's-Hagesterk
sterk
voor zijne concerten
concerten reeds het
het Amsterdamsch
Amsterdamschorkest
orkesthad
had geëngageerd,
geëngageerd,voelde
voeldemen
mentete's-Hage
de behoefte
behoefte aan
aan een eigen orkest,
orkest, naar
de
eischen
des
tijds
samengesteld.
Aan
Mr.
HENRI
naar de eischen des tijds samengesteld. Aan Mr. HENRI
VIOTTA
behulp van
van een
eencomité,
comité,
VIOTTAkomt
komtdedeeer
eertoe
toevan
vande
deoprichting
oprichtingvan
vaneen
een dergelijk
dergelijk orkest.
orkest. Met behulp
Mr.J.J.A.A.H.H.
BARONVAN
VAN ZUYLEN
ZUYLEN VAN
voorzitter
was,
het
waarvan Mr.
BARON
VANNIJEVELT
NIJEVELT
voorzitter
was,stichtte
stichttehij
hijin
in 1903 het
dat reeds
reeds dadelijk
dadelijk eene
eene bezetting
bezettingvan
vanvijftig
vijftigorkestleden
orkestledenhad.
had.VIOTTA,
VIOTTA, bebeResidentie-orkest, dat
gaafd met veel
veel organisatie-vermogen,
organisatie-vermogen, men
door hem
hemgestichte
gestichte
gaafd
men denke
denke slechts
slechts aan
aan de
de mede door
Wagnervereeniging, wist
aan zijn
zijn orkest
orkest een
een
Wagnervereeniging,
wist reeds
reeds spoedig
spoedig aan
groote uitbreiding
uitbreiding te
te geven. Weldra nam
namdan
dan ook
ook het
het ResidentieResidentieorkest
een waardige
waardige plaats
plaatsininonder
onderhare
harezuster-instellingen
zuster-instellingen
orkest een
mocht het
het zich
zich verheugen
verheugen in
in eene
eenereputatie,
reputatie, ook
ookover
overonze
onze
en mocht
DeBEETHOVENBEET HOVEN- enen
RICHARDSTRAUSS-feesten
STRAuss-feesten in
grenzen. De
RICHARD
19II,
van ST
STRAUSS
RAUSSzelf,
191 I, de
de laatsten
laatsten onder leiding van
zelf, toonden
toonden duidelijk aan, tot welken graad
graad van
van artistiek
artistiek kunnen
kunnen het
het ResidentieResidentieHetligt
ligtdan
danook
ookvoor
voor de
de
orkest
zich reeds
reeds ontwikkeld
ontwikkeld had.
had. Het
orkest zich
VIOTTA
het Bestuur
Bestuurvan
vanhet
hetResidentie-orkest,
Residentie-orkest,toen
toen
hand, dat het
VIOTTA
zijne
neêrgelegd, omzag
omzag naar
naar een
een dirigent,
dirigent, liefst
liefst
zijne funktie
funktie had
had neergelegd,
kortgezegd,
gezegd,zijn
zijnsporen
sporenreeds
reeds volvolNederlander en die,
die,inin't 'tkort
Nederlander
PETER
komen verdiend
verdiend had.
had.Deze
Dezedirigent,
dirigent,
werd
gevonden
komen
werd
gevonden
in in
PETER
VAN ANROOY,
diediethans,
kunstenaarsVAN
ANROOY,
thans,behalve
behalvemet
metzijne
zijneeminente
eminente kunstenaarsgaven
ooknog
nogtoegerust
toegerustwas
wasmet
metdedeervaring,
ervaring,welke
welke hij
hij in
inde
de
gaven ook
funkties
te Groningen
GroningenenenArnhem
Arnhemhad
hadverkregen.
verkregen.En,
En,dat
datde
de
funkties te
LoUIS
ZIMMERMANN.
keuze eene
blijkt uit
uit de
de vorderingen,
vorderingen,
keuze
eene gelukkige
gelukkigeisis geweest,
geweest, dit blijkt
LOUIS ZIMMERMANN.
VANANROOY'S
ANROOY'S leiding
heeft
hetorkest
orkestonder
onder
die het
VAN
leiding nog gemaakt heeft
in het
het modern
modern orkestspel.
orkestspel. -DeDe
omvang
mijn
opstel
verbiedt
mij,
nog
overandere
andere
omvang
vanvan
mijn
opstel
verbiedt
mij,
omom
nog
over
Nederlandsche orkesten
Het Haarlemsche
Haarlemsche orkest
orkest onder
onder zijnen
zijnenin-muzikalen
in-muzikalendirigent
dirigent
Nederlandsche
orkesten (b.v.
(b.v. Het
NIC. GERHARZ)
GERHARZ) te te
spreken;
onzerorkestrale
orkestrale
NIC.
spreken;zijzijhebben
hebbentrouwens
trouwensop
opde
dealgemeene
algemeene ontwikkeling
ontwikkeling onzer
uitgeoefend.
•
kunst weinig invloed uitgeoefend.
in 't't kort
kort te
te zamen
zamenwelke
welkedeugden
deugdenonze
onzeorkesten
orkestenover
over't'talgemeen
algemeenbezitten,
bezitten,
Vat
Vat ik nu in
dan
kom ik tot het
het volgende:
volgende:
dan kom
eischen, door
door de
demeest-vóóraan-staande
meest-vóóraan-staande componisten
componisten van
van de
de laatste
laatste tijden
tijden gesteld,
gesteld,
De eischen,
brachten
het technisch
technisch kunnen
kunnen der
der orkestmusici
orkestmusici veel
veel grooter
grooter moest
moestworden.
worden.
brachten vanzelf mede, dat het
dit gelukt
gelukt is,
is, dit
dithebben
hebbenwij
wij tetedanken
dankenaan
aan de
depaedagogische
paedagogische wijze,
wijze, waarop
waarop onze
onze diridiriEn, dat dit
genten hunne
hunne orkesten
orkesten hebben
hebben geschoold.
geschoold. De
Deanalytische
analytischevoordrachtswijze
voordrachtswijze en
en de
dedaaruit
daaruit
genten
voortvloeiende
phraseering, hebben
elasticiteit en eene
eene artistieke
artistieke gegevoortvloeiende verfijning
verfijning van
van de
de phraseering,
hebben eene
eene elasticiteit
voorheen tevergeefs
tevergeefs gezocht
gezochtzou
zouhebben,
hebben,terwijl
terwijlhet
hetevenevenvoeligheid teweeggebracht, die men voorheen
in klankverhouding
klankverhouding tusschen de
de verschillende
verschillende instrumentengroepen
instrumentengroepenen
ende
deklankschoonklankschoonwicht in
Deslagvaardigheid
slagvaardigheidbij
bijuitvoering
uitvoeringvan
van
heid van
van het
het geheel
geheelbuitengewoon
buitengewoon verzorgd
verzorgd werden.
werden.De
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nieuwe werken,
werken, alsmede
alsmede bij
bij de begeleiding
begeleidingvan
vansolisten
solistenofofkoren,
koren,isis bij
bij alle Nederlandsche
Nederlandscheorkesten
orkesten
nieuwe
noemen, temeer,
temeer,indien
indienmen
mendaarbij
daarbij bedenkt,
bedenkt,hoe
hoe
bepaald groot te noemen,
weinig repetitie-tijd
repetitie-tijd daar
daar gewoonlijk
gewoonlijk voor
voor beschikbaar
beschikbaar is. Zoodat
Zoodat
•
a
onze
onze grootste
grootste orkesten
orkesten tegenwoordig
tegenwoordig mede
mede aan
aande
despits
spitsstaan
staan
(:
van
de orkestrale
orkestrale kunst
kunstininEuropa,
Europa,texwijl
te.cwijl de
de kleinere
kleinere de
de vergevergevan de
met buitenlandsche
buitenlandscheorkesten
orkestenvan
vangelijke
gelijkegrootte
grootteglansrijk
glansrijk
lijking met
doorstaan.
was
laatste
vijfentwintig jarenook
ookeen
eengroote
groote
doorstaan. -ErEr
was
in in
dede
laatste
vijfentwintigjaren
Nederlandsch~ toontoonvooruitgang te bespeuren in de beoefening
beoefening der Nederlandsche
kunst.Aan
AanWOUTER
WOUTER HUTSCHENRUY
HUTSCHENRUYfER
komt
dedeeer
hij bij
kunst.
TER
komt
eertoe,
toe, dat hij
zelfstandig optreden
optreden als
als dirigent,
dirigent, inin1882,
1892,dadelijk
dadelijk
zijn eerste
eerste zelfstandig
begonnen
met veelvuldige
veelvuldige uitvoeringen
uitvoeringen der
der werken
werken van
van eigen
eigen
be
gonnen is met
bodem; de jongere
jongere dirigenten
dirigenten deden
deden dit
dit daarna
daarna eveneens.
eveneens. Toch
Toch
bodem;
staat
ons
land
in
dit
opzicht
nog
ten
achter
bij
andere
kleine
staat ons land in dit opzicht nog ten achter bij andere kleine
naties, b.v.
als Denemarken
Denemarken en
- Als
Alsbelangbelangnaties,
b.v. als
en Scandinavië.
Scandinavië.
hebbende, die
volstrekt niet
nietteteklagen
klagenheeft,
heeft, bevind
bevind ik
ik mij
mij
die zelf volstrekt
NOORDEWIERhiermede op eenigszins moeielijk
moeielijk terrein.
terrein. Toch meen ik
ik te
te moeten
moeten Mevrouw
MevrouwA.A.
NOORDEWIERREDDINGIUS.
constateeren,
oorzaak van
van het
hetvoorgaande
voorgaande minder
minder te
te
REDDING
lUS.
constateeren, dat
dat de oorzaak
wijten is aan
aan onze
onze dirigenten
dirigenten dan
dan aan
aan ons
onspubliek.
publiek. Wèl
Wèl staat
staat dit
dit
wijten
over
't algemeen
algemeen met
met vriendelijke
vriendelijke gezindheid
gezindheid tegenover
tegenover nieuwe
nieuwe werken
werkenvan
vanlandgenooten;
landgenooten;
over 't
maar het
het heeft
heeft er
erniet
nietgenoeg
genoegbelangstelling
belangstellingvoor,
voor,om
omzezedoor
door meermalen
meermalen hooren,
hooren, beter te
maar
leeren kennen.
kennen. In ons
ons land
land verkeeren
verkeeren buitenlandsche
buitenlandsche werken,
werken, van gelijke
gelijke waarde,
waarde, in dit
dit opopleeren
zicht in gunstiger
gunstiger condities;
condities; ik ben geneigd,
geneigd, dit
dit toe
toe teteschrijven
schrijven aan
aan de
decosmopolitische
cosmopolitische gegezindheid
deugd mag
mag heeten.
heeten.
zindheid welke
welke in
in Nederland
Nederland heerscht
heerschten
endie,
die,op
op zichzelf
zichzelf genomen,
genomen, een
een deugd
meer chauvinisme
chauvinisme zou
zou echter
echter voor
voor de
de scheppende
scheppende kunst
kunst voordeeliger
voordeeliger geweest
geweestzijn.
zijn.
Een weinig meer
exploitatie onzer
onzer orkesten
orkesten is in
in uitnemende
uitnemende handen.
handen.
De exploitatie
Er
worden overal
overalvele
veleuitstekend-verzorgde
uitstekend-verzorgdeconcerten
concerten en
en
Er worden
volks-concerten gegeven, welke
welke laatsten
laatsten met
met hunne
hunne oordeeloordeelvolks-concerten
kundig ingerichte
ingerichte programma's
programma's de
algemeene cultuur
cultuur ten
ten
kundig
de algemeene
zeerste
orkesten, die
die in
in verhouding
verhouding tot
tot
zeerste bevorderen.
bevorderen.Dat
Dat de
de orkesten,
ons kleine
kleine land
landnog
nogalaltalrijk
talrijkzijn,
zijn,wel
weleens
eenselkaar's
elkaar'sterrein
terrein
betreden, dit
kon niet
niet uitblijven.
uitblijven. En
Enininzekeren
zekeren zin
:z;Ïn isis het
het
betreden,
dit kon
hooge re aspiraties
aspiraties en
enprestaties
prestaties
goed, dat artistieke wrijving tot hoogere
aanspoort. Hierbij
echter vermeld
vermeld worden,
worden, dat
dat de
de
aanspoort.
Hierbij moet
moet echter
besturen der
der verschillende
verschillende instituten,
instituten,vooral
vooral in
in
dirigenten en besturen
de laatste
laatste jaren,
jaren, al
al het
het mogelijke
mogelijke doen
doen om,
om,met
metinachtneming
inachtneming
van een
een wel-begrepen
wel-begrepeneigenbelang,
eigenbelang, elkaars
elkaars belangen
belangen in
in het
h~t
van
oog
te houden
houden en
endaarmede
daarmede het
hetalgemeen
algemeenkunstbelang
kunst belang te
te
oog te
dienen.
En hiermede moet
moet ik
ik afscheid
afscheid nemen
nemenvan
van onze
onzeorkesten
orkesten
om, zij het dan
dan ook
ook nog meer in
in 't't kort,
kort, over
overandere
andere muzikale
muzikale
JACQUES
JACQUES URLUS.
URLUS.
aangelegenheden
schrijven. Heb
Heb ik
ik bij
bij de
de behandeling
behandeling der
der
aangelegenheden te schrijven.
orkesten ook over
over de
de voornaamste
voornaamste dirigenten en hunne eigeneigenorkesten
schappen
gesproken, dan
geschiedde dit,
omdat de
de ontwikkeling
ontwikkeling van
van een
eenorkest
orkest absoluut
absoluut
schappen gesproken,
dan geschiedde
dit, omdat

st
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samenhangt
depersoonlijkheid
persoonlijkheid van
vanden
dendirigent.
dirigent.Personen-bespreking
Personen-bespreking vol te
te houden
houden
samenhangt met de
in
mijn korte
kortebeschouwing
beschouwingover
overkoren
korenenenmuziekonderwijs,
muziekonderwijs,isisten
teneenenmale
eenenmaleonmogelijk.
onmogelijk.
in mijn
Zelfs indien ik
Zelfs
ikde
demeest-verdienstelijke
meest-verdienstelijke personen
personen op
op dit
ditgebied
gebiedenendedevoornaamste
voornaamste solisten
solisten
in het kort
zou willen
bespreken,dan
danzou
zou ik
ik daarvoor
een tamelijk
kort zou
willen bespreken,
daarvoor een
tamelijk lijvig
lijvig boekdeel
boekdeel noodig
noodig
in
namen-noeinen van
van personen
personen
hebben.
Billijkerwijs onthoud
verder geheel
geheel van
van het
hetnamen-noemen
namen-noemen
hebben. Billijkerwijs
onthoud ik
ik mij
mij dus verder
en vermeld ik alleen de uitkomsten van hun streven en werken in 't algemeen.
envrmldika utosenvhr wekni'talgm.
Op
van koorzang
koorzang heeft
goeden naam
uitOp het gebied van
heeft Nederland
Nederland steeds
steeds een
een goeden
naam gehad.
gehad. De uitvoeringen
van Oratoria
Oratoria en
Maatsch. tot
tot Bev.
Bev. der
derToonkunst
Toonkunst
voeringen van
en Passionen,
Passionen, door
door het streven der Maatsch.
in het leven
leven geroepen,
geroepen, voldeden
voldeden voorheen
voorheen reeds
reeds aan
aan hooge eischen. Sindsdien
Sindsdien zijn
zijn er
er zóó
zóó veel
veel
ontland ontstaan,
ontstaan, dat het
het onmogelijk
onmogelijk zou zijn,
zijn, die
die allen
allen afzonderlijkin
afzonderlijkcin hunne
hunne ontkoren
koren in ons land
wikkelingsgangen
gaan. Het
Het meest
meest opvallend
opvallend schijnt
schijnt
wikkelingsgangen na
na te
te gaan.
mij
dat de
de groote
groote artistieke
artistieke ontwikkeling
ontwikkelingonzer
onzerorkesten
orkesten
mij wel, dat
bevruchtend heeft
heeft gewerkt
gewerkt op
op die
die der
der koren,
koren, dat
in
zóó bevruchtend
dat het
het in
betwijfeld mag
menelders
schoonere
onzen tijd betwijfeld
mag worden,
worden, of
ofmen
eldersschoonere
uitvoeringen
der klassieke
klassieke en
enmeer
meermoderne
modernekoorwerken
koorwerken
uitvoeringen der
dat
zou
kunnen beleven.
beleven.Niet
Nietvoorbijgezien
voorbijgezien mag
mag worden,
worden, dat
zou kunnen
aan
résultaat ook
ook nog
nog andere
andere faktoren
faktoren hebben
hebben
aan dit schoone résultaat
medegewerkt.
groote ontwikkeling
ontwikkeling van
van ons
onssolozangsolozangmedegewerkt. De groote
onderwijs,
het bestaan
bestaan van
van uitnemende
uitnemende kinder-zangscholen,
kinder-zangscholen,
onderwijs, het
de
oprichting van
van volkszangscholen
volkszangscholen voor
voor kinderen
kinderen en de
de
de oprichting
bloei onzer
onzer mannenkoren
en van
van de
de kleinere
kleinere aacappellacappellamannenkoren en
bloei
koren
alles
heeft
eene
samenstellingvan
vangroote
groote gegekoren-ditdit
alles
heeft
eene
samenstelling
mengde koren
koren mogelijk
mogelijk gemaakt
gemaakt met
met een
een technisch
technisch kunnen,
kunnen,
waaraan vóór
jaren niet gedacht
gedacht kon
kon worden.
worden.
waaraan
vóórvijf-en-twintig
vijf-en-twintig jaren
Ook
volgende op
op te
te merken:
merken: Onze
Onze koren
koren bebeOok valt
valt nog
nog het volgende
van
niet uit musici van
staan,
voor verreweg
verreweg het grootste
grootste deel,
deel, niet
staan, voor
beroep,
doch uit
uit zangeressen
zangeressen en
zangers die niet
niet alleen
alleen
beroep, doch
en zangers
een
of meer
meer avonden
avonden per
liefdeopofferen
opofferen
per week
weekmet
metliefde
een of
om gezamenlijk
gezamenlijk te
repeteeren, maar
een vast
vast
om
te repeteeren,
maar óók
óók nog
nog een
Mevrouw A.
A. PAULINE
PAULlNE DE HAANPAULINE
HAANbedrag contribueeren,
contribueeren, om hunne
hunne koren
koren in
in stand
stand te
te helpen
helpen
bedrag
MANIFARGES.
houden.
beweerd, dat
dat ons
ons volk
volk van
van aanleg
aanleg niet muzikaal
muzikaal is en, dat
dat het
het weinig
weinig
Er wordt wel eens beweerd,
muziek gevoelt.
gevoelt. Zou
Zou men
men evenwel
evenweleen
eenbeter
beterbewijs
bewijsvan
vanhet
hettegendeel
tegendeelkunnen
kunnenaanaanvoor goede muziek
voeren? Eene
dergelijke „Musikfreudigkeit"
"Musikfreudigkeit" vindt
de Duitsche
Duitschelanden,
landen,ininBelBelvoeren?
Eene dergelijke
vindt men slechts in de
en in
in Nederland.Ik
Nederland.Ikmeen
meentenminste,
tenminste,dat
datininandere
anderelanden
landendedekoorkrachten
koorkrachtenvoor
voörpublieke
publieke
gië en
eenfeit,
feit,waaruit
waaruit
uitvoeringen gehonoreerd
dan ook
ook zij,
zij, het
hetvoorgaande
voorgaande isiseen
uitvoeringen
gehonoreerd worden.
worden. Hoe
Hoe dit dan
mag trekken,
trekken, dat
volk wel
liefdevoor
voor
conclusie mag
dat een
een groot
groot deel
deel van
van ons
ons volk
wel degelijk
degelijk zulk
zulk eene
eene liefde
men de conclusie
muziek gevoelt, dat
dat het
het daadwerkelijk
daadwerkelijk aan
aan de
muziekbeoefening wil
de muziekbeoefening
wil deelnemen.
deelnemen. Een
Een ander
ander
muziek
meer
verblijdend feit
dat men
men voor
voor de
de vervulling
vervulling der
der soli
soliinindedegroote
grootevocaalwerken,
vocaal werken, niet
nietmeer
verblijdend
feit is, dat
is zóó
zóó rijk
rijk gegeweleer genoodzaakt
genoodzaakt is
blikken naar
naar het
buitenland te
richten. Ons land
land is
als weleer
is de blikken
het buitenland
te richten.
uitnemende
thans
aan goede
goedeenenuitnemende
zangsolisten,
geen
zeldzaamheid
meeris,is,als
alsde
de
worden aan
zangsolisten,
datdat
hethet
thans
geen
zeldzaamheid
meer
Nederlandsch~krachten
krachten bestaat.
bestaat. Dit
Ditisis
bij kooruitvoeringen
kooruitvoeringen uit
geheele solistische
solistische bezetting bij
uit Nederlandsch.
geheele
een verschijnsel,
verschijnsel, dat
dat zich ook
ook op
opinstrumentaal
instrumentaal gebied
voordoet;wij
gebiedvoordoet;
wijbezitten
bezittenkeur
keur
trouwens een
962
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van
solisten op
opalle
alleinstrumenten
instrumentenenenook
ookverschillende
verschillendekamermuziek-corporaties,
kamermuziek-corporaties,die
diemet
meteere
eere
van solisten
genoemd mogen worden. Onze
- Onze
orkesten
worden
dan
ook
nagenoeggeheel
geheeluit
uitNederlandsche
Nederlandsche
orkesten
worden
dan
ook
nagenoeg
krachten samengesteld en de
de dirigenten
dirigenten zijn
zijn allen Hollanders.
krachten
De gelukkige
gelukkige oorzaak
oorzaak van
een
en
ander is, dat
dat ons
ons land
land uitnemende
uitnemende gelegenheden
gelegenheden bebevan een
ander
zit voor
voor opleiding
opleiding in de
de toonkunst.
toonkunst. -In het
In het
begin
eeuw
bestond
voornameininbegin
derder
19eIge
eeuw
bestond
alsalsvoorname
muziekonderwijs alléén
alléénde
dekoninklijke
koninklijkemuziekschool
muziekschool(thans
(thansKon.
Kon.Conservatorium)
Conservatorium)
richting voor muziekonderwijs
KONING WILLEM
WILLEM I. I.Toen
der
gestichtin
in1826
1826door
doorKONING
te 's-Hage, gesticht
Toeninin182g
1829 de
de Maatseh.
Maatsch. tot
tot Bev. der
Toonkunst was
was opgericht
opgericht door
doorA.
A.C.C.G.G.VERMEULEN,
VERMEULEN, begon
spoedigzijne
zijne
begondit
dit lichaam
lichaam reeds
reeds spoedig
aandacht
algemeene verheffing
verheffing van het
het muziekonderwijs.
muziekonderwijs. Gevolg
Gevolg was,
was, dat
dat
aandacht te
te schenken aan de algemeene
omstreeks
reeds zeer
zeer goede
goedeToonkunst-scholen
Toonkunst-scholenbestonden
bestondenteteAmsterdam,
Amsterdam,Rotterdam
Rotterdamen
en
omstreeks 1870 reeds
1883 werd
werdhet
hetAmsterdamsche
Amsterdamsche Conservatorium
Conservatorium opgericht.
opgericht. De genoemde
genoemde inrichinrichUtrecht; in
in 1883
Utrecht;
werden nog
noggevolgd
gevolgddoor
doorandere
andereToonkunst-scholen
Toonkunst-scholenenenstedelijke
stedelijkeenenparticuliere
particuliereinintingen werden
muûekonderricht in vele Nederlandsche
Nederlandsche steden.
steden.De
Demuziekexamens
muziekexamens(ingericht
(ingericht
richtingen voor muziekonderricht
door
Ned. Toonk.
Toonk. Ver.
Ver.;; de
t.B.d.
en, later,
later, door
de M. t.
B. d. Toonkunst
Toonkunst en,
door de
de Ned.
het
Alg. Paedag.
Paedag. Verbond)
Verbond) bevorderden
bevorderden in
hooge mate
mate de
de
het Alg.
in hooge
't algemeen,
algemeen, zoodat
zood at dit
dit in
inde
de
degelijkheid van
onderwijs in
degelijkheid
van het
het onderwijs
in 't
laatste
tijden werkelijk
werkelijk op een
een hoog
hoog peil
peilkwam
kwam te
te staan.
staan. Het
Het ininlaatste tijden
strumentaal
vocaal onderwijs
onderwijs isistegenwoordig
tegenwoordignaar
naar de
de beste
beste
strumentaal en vocaal
methodes en de
de nieuwste
nieuwste inzichten
inzichteningericht;
ingericht;aan
aande
deConservatoria
Conservatoria
methodes
wordt ook onderricht
onderricht verstrekt
verstrekt op
op alle
alle blaasblaas- en
en slaginstrumenten
slaginstrumenten
inhet
hetharpspel,
harpspel,waardoor
waardooronze
onzeorkesten
orkestenvoortdurend
voortdurend van
van
en in
nieuwe krachten
krachten voorzien
voorûen kunnen
kunnen worden.
worden. De
De ontwikkeling
ontwikkeling van
van
orgelspel staat,
staat, mede
mede door
door zeer
zeer goed
goed onderwijs,
onderwijs, in
in NederNederhet orgelspel
meestekerken
kerkenvan
vaneenigszins
eenigszins
land
ook op een
een hoog
hoogpeil.
peil.InIn
land ook
dede
meeste
grootere
gemeenten hoort
hoort men
men zeer
zeer waardig
waardig orgelspel
orgelspel terwijl
terwijl de
de
grootere gemeenten
orgelbespelingen
uitmunten door
doorsmaakvolle
smaakvolle samenstelling
samenstelling der
der
orgelbespelingen uitmunten
der organisten.
organisten.
programma's en
programma's
en grooten ernst der
nog,~ dat er
er
]ULIUS BONTGEN.
RÖNTGEN.
Eene
bijzonderheid van
ons onderwijs
onderwijs isis nog,Iidat
Eene bijzonderheid
van ons
JULIUS
buitengewone zorg
zorg besteed
besteed wordt
wordtaan
aandede
algemeen-muzikale
buitengewone
algemeen-muzikale
ontwikkeling der
aankomende musici; algemeen
algemeen heerscht
heerscht het begrip,
begrip, dat
dat het
het hoogste
hoogste inindede
ontwikkeling
der aankomende
weten en gevoelen
gevoelen evenwichtig ontmuziekbeoefening slechts dan
dàn te
te bereiken
bereiken is,
is,als
als kunnen, weten
muziekbeoefening
zijn.
wikkeld zijn.
En hiermede nader ik het einde mijner
mijner beschouwing.
beschouwing. Ik
Ik mag
mag echter niet besluiten
besluiten zonder
zonder
wijzen op eene
eene leemte,
leemte, die
dieininons
onsmuziekleven
muzieklevenbestaat.
bestaat.Met
Metdederegelmatige
regelmatigebeoefening
beoefeningder
der
te wijzen
muzikaal-dramatische
kunst
n.l.
is
het
in
ons
land
treurig
gesteld.
Er
zijn
in
het
door
mij
bemuzikaal-dramatische kunst n.l. is het in
treurig
het door mij besproken
opera-ondernemingen opgericht
verdwenen, dat
dat de
de bebesproken tijdvak
tijdvak zóó
zóó veel opera-ondernemingen
opgericht en
en wêer verdwenen,
schrijving van
menige bladzijde
bladzijde zou kunnen
kunnen vullen.
vullen. HoofdHoofdvan alle
alle lijdenshistories
lijdenshistories in
in dit opzicht, menige
zakelijk zijn
geldelijke oorzaken,
oorzaken, waardoor
waardoor het
hetbestaan
bestaanvan
van eene opera
Nederland ononopera in
in Nederland
zakelijk
zijn het geldelijke
zijn. Kunnen
Kunnende
deorkesten,
orkesten,zonder
zonderafzonderlijke
afzonderlijkefinantieele
finantieelesteun,
steun,niet
nietbebemogelijk schijnt
mogelijk
schijnt te zijn.
staan,
dit het
het geval
geval met
meteene
eeneopera-onde
opera-onderneming,
waaraan, behalve
behalve een volvolstaan, nog veel meer is dit
rneming, waaraan,
orkest, tal
tal van
van solisten
solisten en
en een
eenkoor
koorverbonden
verbondenzijn
zijnen
enwaarbij
waarbij veel
veelkosten
kostenaan
aandécoratief
décoratief
ledig orkest,
besteed moeten
moeten worden.
worden. De
Desubsidiën
subsidiënen
enandere
andere finantieele
finantieele steun
steun aan
aan Nederlandsche
Nederlandsche
en réquisiten besteed
operagezelschappen
aard geweest, dat
dat zij
zij een
een soliede
soliedebasis
basiskonkonoperagezelschappen verleend,
verleend, zijn
zijn nooit
nooit van
van dien aard
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den vormen
vormen voor
voor eene
eene exploitatie,
exploitatie, die
die ook
ookaan
aan het
hetartistieke
artistieke element
elementgenoegzaam
genoegzaamzorg
zorgkon
kon
den
enzijn
ûjnbekend.
bekend.
besteden; de
de gevolgen
gevolgen hiervan
hiervan bleven
bleven dan
dan ook
ook niet
niet uit
uiten
besteden;
Overigens
!i1ikwijlsmachtig
machtig
Overigens is
is onze
onzetoonkunstbeoefening
toonkunstbeoefening inin'het
'hetafgeloopen
afgeloopentijdvak
tijdvakdikwijls
ûjinindedelaatste
laatstetijden
tijdenook
ookvan
vanoverheidswege
overheidswege
gesteund door
door milde
mildekunstbeschermers
enwerd
werdzij
gesteund
kunstbeschermers en
gesubsidieerd ofschoon,
ofschoon, naar
naar de
de behoeften
behoeftengerekend,
gerekend,nog
nogniet
nietvoldoende.
voldoende.
gesubsidieerd
Ondanks de
de aangetoonde
aangetoonde leemte
leemte op
op muziek-dramatisch
muûek-dramatischgebied,
gebied,zou
zouons
onsmuziekleven
muûekleventhans
thans
Ondanks
schitterend
te
noemen
zijn,
indien
de
tijdsomstandigheden
niet
hunnen
zwaren
druk
uitoefenschitterend te noemen zijn, indien de tijdsomstandigheden niet hunnen zwaren druk uitoefenden op
opalle
allekunstinstituten
kunstinstitutenzonder
zonderonderscheid;
onderscheid;waar
waarstoffelijke
stoffelijkewelvaart
welvaartontbreekt
ontbreektkomt
komtdede
den
wil met
met deze
dezesombere
sombereoverpeinzing
overpeinzing niet
nietbesluiten
besluitenen
enliever
lieverhet
het
kunst in
in het
het gedrang.
gedrang. Maar
Maar ik
ik wil
kunst
oog richten
richten op
opeen
eenlichtpunt
lichtpuntdat
datwerkelijk
werkelijknog
nogbestaat
bestaaten
enniet
nietverloren
verlorenzal
zalgaan.
gaan.
oog
ûjn onversaagd,
onversaagd, hun
hun parool
paroolisisenen blijft:
blijft:
Onze meest-vooraan-staande
meest-vooraan-staande toonkunstenaars
toonkunstenaars zijn
Onze
volhouden tot het laatst om het kunstideaal te bereiken. Door den echten kunstenaar wordtvolhudentasmhkuntidelbr.Dodenchtkusarwod
ûjnerkunst
kunstniet
nietalleen
alleenals
alseen
eendure
dureplicht,
plicht,maar
maarnog
nogveel
veelmeer
meer
dan ook
ook het
het arbeiden
arbeiden in
in dienst
dienstzijner
dan
wij dus
dus op
ophet
hetheilig
heiligvuur
vuuronzer
onzerkunstenaars
kunstenaars
als eene
eene levensbehoefte
levensbehoefte gevoeld.
gevoeld. Vertrouwen
Vertrouwen wij
als
moge dit
dithet
hetelement
elementzijn,
ûjn,waarmede
waarmedestilstand
stilstanden
enachteruitgang
achteruitgang in
in de
dekunst
kunstbezworen
be:z;woren
en moge
worden.
worden.
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1898-1923
DE TOONEELKUNST
DOOR
DOOR

TOP
NAEFF, Letterkundige.
Letterkundige.
TOP NAEFF,

W
W

„Wahrheit nie,
nie, auch
"Wahrheit
auch sogar
sogar am
am
Throne nicht verleugnen."
(BEETHOVEN,Albumblatt
Albumblatt 1X92).
(BEF.THOVEN,
1792).
lï92).

om hier
hiertetemogen
mogen
elnu, wij
noch te
te vleien,
elnu,
wij behoeven
behoeven de
de waarheid
waarheid te
te loochenen
loochenen noch
vleien, om
he t
het
vaststellen: in het
.
der vijf.
verloop
vijfverloop der
entwintig
jaren,
waarin
jaren, waarin
reWILHELMINA reKoninginWILHELMINA
Koningin
geerde over
over het
het NederlandNederlandgeerde
in dit
dit
sche
Rijk, herleefde
herleefde in
sche Rijk,
land de
de Tooneelkunst,
Tooneelkunst, naar
naar
land
rechten en
en de
de wetten
wetten van
van
de rechten
het al-oud
al-oud ideaal,
ideaal, dat
dat alle
alle
het
schoone
edele
kunsten in
schoone kunsten
in edele
dienstbaar
evenwichtigheid
evenwichtigheid dienstbaar
maakt aan
aan de
de Dramatische
Dramatische
maakt
Verbeelding, en
en bereikte
bereikte
Verbeelding,
harmonisch droombeeld
droombeeld
het harmonisch
den rang,
rang, waarop
waarop
meermalen den
het in
in de
de herinnering
herinnering maatmaattoestaf
voor de
de toestaf blijft,
blijft, en
en voor
komst van
tooneel
een
toone.el een
komst
van ons tooncel
basis biedt. Het zou geen zin
dit kort
kort bestek
bestek
hebben in
hebben
in dit
lang te
verwijlen bij
bij het
het bebete verwijlen
trekkelijke,
rustrekkelijke, dat in dezen rusteloos vlietenden
vlietenden stroom
stroom van
van
verwachting en teleurstelling,
teleurstelling,
waardeäing
verguizing,
waardee'ringen
en verguizing,
gereedelijk op en onder
onder dook,
en ik
ik zal
zal ook
ook niet veel
veel gewag
gewag
nadeemaken van
maken
van sommige nadeeten,
door deze
deze evolutie,
evolutie, als
als
len,
len, door
door
elke andere
andere evolutie,
evolutie,
door elke
Dat
tijdelijk
boven
gekeerd. Dat
bovengekeerd.
tijdelijk bovengekeerd.
in
den verwikkelden
verwikkelden en
en
in den
maatschappe
wankelen
maatschappelijk wankelen
DR.
ROI]AARDS.
ROlJAARDS.
WILLEM ROIJAARDS.
DR. WILLEM
staat,
waarin onze tooneeltooneelstaat, waarin
trekken,
ditoogenblik
oogenblik nog bevindt,
deze de
deoppervlakkige
oppervlakkige aandacht
wereld
op dit
wereld zich
zich op
aandacht trekken,
bevindt, juist deze
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zoodat
over dit
dit onderwerp
onderwerp in
inhet
hetopenbaar
openbaarveelal
veelalhoort
hoortzuchten
zuchten en
enklagen,
klagen,kan
kan den
den
zoodat men
men over
ingewijde
ingewijde noch verwonderen,
verwonderen, noch
noch doen
doen vertwijfelen.
vertwijfelen. Dit
Ditzijn
zijndedenatuurlijke
natuurlijkeverschijnselen,
verschijnselen,
die iedere verbetering, welke bij
bij één
één begint
begint en
enbij
bijallen
alleneindigt,
eindigt,begeleiden,
begeleiden,dedeonvermijdelijke
onvermijdelijke
gevaren van
van misvatting,
misvatting, overdrijving
overdrijving en
en talentlooze
talentloozenavolging,
navolging,waardoor
waardoorhet
hetdoel
doelvaak
vaakwordt
wordt
gevaren
gemist of
ofvoorbijgestreefd,
voorbijgestreefd,
gemist
het streven
streven in
in discrediet
discrediet
en het
gebracht.
Een der
der keerzijden
keerzijden
Een
van den dramatischen
dramatischen groei,
groei,
waarbij ik nochtans
waarbij
nochtans even stil
wil staan,
staan, ook
ook alal omdat
omdat zij
zij
wil
kunstenaars en publiek
publiek
door kunstenaars
zeerwordt
zeer
wordt overschat,
overschat, is
is deze:
deze:
dat bij
bij dit
ditgezamelijk
gezamelijk en
en
dat
meer
ondergeschikt pogen
pogen
meer ondergeschikt
het tooneelbeeld
tooneelbeeld te
te vervolvervolhet
maken naar
naar den
den algeheelen
algeheelen
maken
dichterlijken
perdichterlijken eisch, het persoonlijk
speeltalent in
het
soonlijk speeltalent
in het
- een
een enkele
enkele
gedrang schijnt —
maal
eens is - gemaal ook
ook wel eens
raakt.
Het misverstand
misverstand blijft
hierbij, met
met betrekking
betrekking tot
tot
hierbij,
het minder
minder ontwikkeld
ontwikkeld pupuhet
bliek, vooralsnog
vooralsnog onoplosonoplosbliek,
baar. Want de kunst
kunst van
van het
het
baar.
berust
elkaar
rust op twee,
twee, elkaar
tooneel be
niet onmiddellijk
onmiddellijk dekkende
dekkende
op dedeontroering
ontroering
illusies: op
door het
het enkelvoudig
enkelvoudig spel
spel
door
gewekt,
de verheffing
verheffing
gewekt, en
en op de
door middel van
van het samensamendoor
gesteld
met aan
aan den
den
gesteld visioen, met
eenen
kant: de
de heldenrol,
heldenrol,
eenen kant:
aan den anderen:
anderen: den
den regisregis+^ aan
seur.
Wordt
het
evenwicht
seur.
Wordt
het
evenwicht
LOUIS
BOUWMEESTER.
OUWMEESTER.
L
oUIS B
in
een vertooning
vertooning niet
niet terterin een
stond getroffen, dan zijn velen geneigd te
te gelooven,
gelooven,dat
datde
deplaats
plaatsdie
diedeze
dezelaatste,
laatste,als
alsbezielend
b~zielend
element, doch
doch tevens
tevensals
als heerscher.
heerscher . over
inneemt, de
de rechten
rechtenvan
vanden
den
element,
over menschen
menschen en
en dingen inneemt,
verkort.
tooneelspeler verkort.
Dat in werkelijkheid
werkelijkheid de tooneelspeler
tooneelspeler staat
staat in
in h%t
hd midden
in hoogste
hoogste
midden der
der beweging, dat in
instantie hij het is,
is, om
om wien
wienalaldeze
dezemoeite
moeitegeschiedt,
geschiedt,
dieererten
tenslotte
slottededevruchten
vruchtenvan
van
enendie
zal plukken,
dit opstel
opstel geen
geenbetoog;
betoog;tetebetreuren
betrwrenvalt
valtalleen
alleendat
datdedemenigte,
menigte,
plukken, behoeft
behoeft in
in dit
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verknochtaan
aanhaar
haarbeminde
beminde
„mimen",
overigeopop het
het tooneel
verknocht
"mimen",
al al
hethetoverige
tooneel met
met een
een half
half oog
oog
der groote
groote dichters,
dichters, die
die wijder-strekkende
wijder-strekkende eischen stellen
dan één
één of
of
aanziet,
de werken
werken der
aanziet, en
en de
stellen dan
twee
"hoofdrollen" bij
bij mogelijkheid
mogelijkheid kunnen
kunnen vervullen,
vervullen, in de
de minderheid
minderheidblijven
blijven tegenover
tegenover
twee „hoofdrollen"
het litterair-waardelooze,
litterair-waarde1ooze, dat op een effectvolle
effectvolle speelrol
speelrol teert.
teert.
In dit verband is ons, door
door het schoolonderwijs
schoolonderwijs in deze
deze richting
richting onvoldoende
onvoldoende onderlegd
onderlegd
en
voor dramatische
dramatische kunst
kunst te weinig
weinig ontvankelijk
ontvankelijk gemaakt
gemaakt volk,
achter gebleven
gebleven bij
bij het
het
en voor
volk, ten achter
gemiddeld
grootere landen
een druk
druk uit
uit
gemiddeld publiek
publiek dat
dat in
in grootere
landen den
den schouwburg
schouwburg vult,
vult, en
en oefent
oefent het een
op de dramatische productie,
productie,daar,
daar, waar
waar zij
zij zich
zichgeestelijk
geestelijktracht
trachttete verheffen. Mede een gevolg
hiervan
Nederland zich
zichop
opeen
eenstandaard-repertoire
standaard-repertoire van
van zijn
zijn klassieken
klassieken nog
nogniet
nietmag
mag
hiervan is,
is, dat Nederland
beroemen, en de
de inspiratie,
inspiratie,die
dievan
vanhet
hetzien-vertoonen
zien-vertoonenvan
vangroot-dichterlijk
groot-dichterlijktooneelwerk
tooneelwerkin
inde
de
eigen taal uit zou kunnen
kunnen gaan
gaan op onze hedendaagsche
hedendaagsche schrijvers,
schrijvers, nauwelijks
nauwelijks noemenswaard is.
Gegeven dezen
dezen langdurigen
langdurigen achterstand,
achterstand, waarbij
waarbij ik de
de bezwaarlijke
bezwaarlijke stoffelijke
stoffelijke omstanomstandigheden,
waaronder in
klein, om
om ethische
ethische overwegingen
overwegingen eeuwenlang
eeuwenlang van
van het
het theater
theater
digheden, waaronder
in dit klein,
verwijderd
dramatische kunst
gegaan, niet onvermeld
onvermeld wil
wil laten,
·laten, mogen
mogen
verwijderdland,
land, de
de dramatische
kunst gebukt
gebukt is
is gegaan,
wij
des te
te meer
meer waardeering
waardeering wijzen
wijzen op
op hetgeen
hetgeen door
door de
de vóórmannen
vóórmannen op
op tooneelgebied,
tooneelgebied,
wij met des
op het
het
met den steun
steun van
van milde
milde kunstvrienden,
kunstvrienden, desondanks
desondanks werd
werd ondernomen
ondernomen en
en volbracht,
volbracht, op
feit, dat in de laatste
laatste kwarteeuw
kwarteeuw in Nederland
Nederland de
de Schouwburg
Schouwburgzijn
zijn deuren
deurenheeft
heeftmogen
mogenopenen
openen
voor
groote dichters
dichters en
en denkers
denkers der
derdramatische
dramatische wereldlitteratuur,
wereldlitteratuur, en dat
dat de
deontvangst
ontvangst
voor de groote
in de
de meeste
meeste gevallen
gevallen een
een waardige
waardige was.
was.
Hiermede is de
Hiermede
detooneelkunst
tooneelkunst verheven
verheven van
van een
eenvolksvermaak
volksvermaak tot
tot een
een volksbelang,
volksbelang,
hiermede
de weg
weggebaand
gebaandtot
toteen
eennieuwe
nieuwegeestelijke
geestelijkewelvaart,
welvaart, die
die zal
zal leiden
leiden tot
toteen
eenververhiermede ligt de
hoogd besef onzer waarden
hoogd
waarden en een verdiept
verdiept geluk.
geluk.
Ik spreek
spreek hier
in den
den verleden
verleden en
enininden
dentoekomenden
toekomendentijd,
tijd,zonder
zonderaan
aanhet
het
hier met opzet in
huidig
eer te bewijzen
huidig oogenblik
oogenblik buitengewone
buitengewone t:er
bewijzen en
en wil,
wil,mij
mijhoofdzakelijk
hoofdzakelijk bepalend
bepalend tot
totdede
"theatrale"
verder reiken
reiken dan
dan mijn
mijn armen
armen lang
langzijn.
zijn.
„theatrale" vorderingen,
vorderingen, niet verder
Ongetwijfeld,
al
wat
op
ons
tooneel
in
deze
jaren
gewonnen
werdisiseen
eeneenzijdige
eenzijdigèenen
Ongetwijfeld, al
op ons tooneel in deze jaren gewonnen werd
blijft fundament
fundament en voorbereiding.
voorbereiding. Het
Het wachten
wachten isis op
op den
denNederlandschen
Nederlandschen
onvoldoende winst, blijft
dichter, die
zijn van wat leeft in
in onze
onze hartén,
hartèn,en
de kroon
kroon zal
zal vermogen
vermogen te
te zetten
zettenop
op
die de tolk zal zijn
en de
dramatisch bouwwerk.
bouwwerk.
het dramatisch
Eerst dan
dán zal
zalover
overde
degeheele
geheelelinie
linievan
vaneen
eenvervulling
vervullingsprake
sprake zijn,
zijn, eerst
eerst dan
dán zal
zal de
de
Eerst
betrekkelijkheid, doch ook de hooge
hooge waarde
waarde van
van den
denpioniersarbeid
pioniersarbeiddezer
dezerjaren
jaren voor
vooreen
eenieder
ieder
betrekkelijkheid,
duidelijk blijken, eerst dan zal de
de eigenlijke
eigenlijke „bloei
"bloeiperiode"
tooneel zijn
zijn ingeluid.
ingeluid.
periode" van ons tooneel
Wij zien door alle
alle eeuwen heen,
heen, en
en ook
ook ten
tenonzent
onzentzijn
zijndaarvan
daarvan de
de voorbeelden
voorbeelden aan
aan te
te
Wij
plaats de eigen tooneeldichter,
tooneeldichter, die
die uiting
uitinggeeft
geeftaan
aande
deonmiddellijke
onmiddellijkebehoeften
behoeften
wijzen, welk een plaats
van den tijdgenoot
tijdgenoot en om
om wien
wien zich
zichde
degelijkgestemden
gelijkgestemdenmogen
mogenscharen,
scharen,inneemt;
inneemt;hoe
hoeafhanafhanvan
kelijk de
het theater,
theater, wat
wat men
men haar
haar ook
ook overigens
overigens moge
mogebijbrengen,
bijbrengen,blijft
blijftvan
vandien
dien
kelijk
de kunst van het
naar wien
wien de
de algemeene
algemeene belangstelling
belangstelling natuurlijkerwijze
natuurlijkerwijze uitgaat.
het was
was een
een
eenen, naar
uitgaat. Doch het
dwaling, reeds
hoogen gast
gast te
te roepen
roepen ininden
denontredderden
ontredderdenschouwburg
schouwburg van
vanvóór
vóór
dwaling,
reeds om
om dien
dien hoogen
twintig, jaren
jaren in een
een tijdperk
tijdperk zonder
zonder liefde noch
noch lust
lust in
inde
deduizenderlei
duizenderleigeheimenissen
geheimenissendes
des
twintig,
zonder bewustzijn
bewustzijn en
enzonder
zonderwaardigheid.
waardigheid.
tooneels, zonder
hebben de
de kunstenaars
kunstenaars van
de Regie
Regie van
van onzen
onzen tijd
tijd gevoeld
gevoeld
Dit hebben
van het
het tooneel,
tooneel, dit heeft de
en begre
pen lang
begrepen
lang vóór de overige
overige kunstwereld,
kunstwereld, de letterkundige
letterkundige en de
de beeldende,
beeldende,besefte
beseftewelk
welk
schat aan
aan dramatische
dramatische schoonheid
voor ons volk
volk verborgen
verborgen bleef
bleef en
en verloren
verloren ging,
ging,voor
voor
een schat
schoonheid voor
de beweging
beweginggegaan
gegaan
ons land
land zich
zich daarom
daarom bekommerde.
bekommerde. Van het tooneel uit
uit isis de
één dichter in ons
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en een
een buitengewone
buitengewone veerkracht
veerkracht heeft
heeft het
het moeten
moeten ontwikkelen
ontwikkelen om,
om, tegen
tegendien
diendruk
drukvan
van onveronveren
schilligheid en'
en' conventie, het drama
drama in zijn vollen omvang
omvang te
te herstellen
herstellen in
in den
den rang
rang der
der NederNederschilligheid
landsche schoone
schoone kunsten,
kunsten, op de
de plaats
plaats die
die het
hetvan
vanoudsher
oudshertoekomt.
toekomt.
landsche
Dit bij
bij deze
deze gelegenheid
gelegenheiddankbaar
dankbaar te
te erkennen
erkennen acht
acht ik
ik een
een eerste
eerste plicht.
plicht.
Dit
geleidelijke ontwikkeling
ontwikkeling van
van ons
ons tooneel
tooneel - geen revolutie
revolutie dus, maar
maar een geduldig,
geduldig,
De geleidelijke
opbouwen uit
toevallige en
engeringe
geringemogelijkheden
mogelijkheden - heeft, voor
voor zoover
zoover wij
wij haar
haar
uit toevallige
toegewijd opbouwen
verloop gehad.
thans overzien,
overzien, een
een eenvoudig
eenvoudig en
enredelijk
redelijk verloop
gehad.
thans
omwenteling, die
die zich
zichomstreeks
omstreeks 188o
1880inindedeNederlandsche
NederlandscheLetterkunst
Letterkunstvoltrok,
voltrok,
De omwenteling,
naar haar
haar overwegend
aard, weinig
oefenen op
op het
het
kon, naar
overwegend lyrischen
lyrischen en
en epischen
epischen aard,
weinig of geen invloed oefenen
officiëele„tachtigers"
.."tachtigers"
tachtigers"
FREDERIKVAN
VANEEDEN,
dramatische
tooneel. Van
Vandedeofficiëele
alleen
EEDEN, die dramatische
tooneel.
waswas
hethet
alleen
FREDERIK
begaafdheid toonde;
toonde; de
wier arbeid
aanleiding werd
eenkorte
de schrijvers,
schrijvers, wier
arbeid aanleiding
werd tot
tot een
korte opleving
oplevingonzer
onzer
begaafdheid
inheemschetooneellitteratuur:
tooneellitteratuur:
G. VAN
NOUHUYS,
MARCELLUS EMANTS
EMANTS e.a.
evenals
inheemsche
W. W.
G. VAN
NOUHUYS,
MARCELLUS
e.a.stonden,
stonden, evenals
LOUIS COUPE
RUS, slechts
in in
zijdelingsche
Tien jaar
jaar nadat
nadat „het
.."het
het
LOUIS
COUPERUS,
slechts
zijdelingschebetrekking
betrekkingtot
totde
de beweging.
beweging. Tien
nieuwe geluid"
geluid" zich
vondendeze
schrijversinin
nieuwe
zich had
haddoen
doenhooren,
hooren,vonden
dezeschrijvers
litterair gevoeligen
gevoeligen tooneelspeler
tooneelspeler JAN
JAN C.
C. DE
DE Vos
VOS hun
hun man,
man,
den litterair
dit samentreffen
samentreffen leidde,
leidde,ininden
denTivoli-Schouwburg
Tivoli-SchouwburgteteRotterRotteren dit
een vijfjarig
vijfjarig bestand,
bestand, waarin
waarin Nederlandsche
Nederlandsche schrijfschrijf- en
en
dam, tot een
speelkunst gezamelijk
gezamelijk de ontroerende
ontroerende intimiteit
intimiteit van
van onze
onze bebespeelkunst
schaafde
alledaagsche gevallen
gevallen en
enverhoudingen,
verhoudingen,
schaafde omgangstaal, in alledaagsche
bewezen.
Deze jaren
jaren bleven
bleven als
als de
detijd
tijdvan
van„Het
"HetGoudvischje",
Goudvischje",
Deze
"Noodlot"
in veler
„Lotos"
"Lotos" en „Noodlot"
" Noodlot " in
veler dierbare
dierbare herinnering
herinnering en de
de namen
namen
der jonge
jonge kunstenaars,
kunstenaars, die
aan dit eerste
eerste „théatre
"théatre de
de cóté",
cóté",
der
die aan
DE VOS
VOS enenVAN
VANKORLAAR,
KORLAAR, waarvan
uitging,
Directie: DE
waarvan invloed
invloed uitging,
medewerkten, vonden
erkenning, welke
welke door
door de
de toekomst
toekomst
medewerkten,
vonden er
er de
de erkenning,
worden bevestigd.
bevestigd.
zou worden
Intusschen
theatraal weinig
bleek deze
deze Tivoli-kunst,
Tivoli-kunst, die
dietheatraal
weinig
Intusschen bleek
JAN
VOS.
JAN C.
C. DE
DE Vos.
volksverbeelding sprak,
sprak, en
wij ook
ook litterair
litterair niet
nietsterk
sterk
tot de volksverbeelding
en die wij
mogen
noemen, onvoldoende
onvoldoende merg
merg en
een
en sap
saptetebevatten
bevatten om
om een
mogen noemen,
voedingsbodem
zijn en zichzelf
zichzelf in de
de eerste
eerste plaats
plaats daarop
daarop te
te handhaven,
handhaven, en
stak te
te
voedingsbodemtete zijn
en stak
Amsterdam
uit een
een anderen
anderen hoek.
hoek. In
In de
delijn
lijnder,
der,inin1887
1887opgerichte
opgerichte „Tooneel"TooneelAmsterdam de
de wind
wind op uit
vereeniging", voortgezet
voortgezet in
inden
denSalon
Salondesdes
Variétés,
waarvan
HENRIVAN
VANKUYK
KUYK de ziel
zielwas,
was,
Variétés,
waarvan
HENRI
werd
1893 „De
"De Nederlandsche
Nederlandsche Tooneelvereeniging"
Tooneelvereeniging" opgericht
opgericht met
metLouis
LOUISCHRISCHRISwerd aldaar
aldaar in
in 1893
PIJN
MARl TERNOOY
TERNOOY ApÈL
v.
V. V.
D. D.
HORST
als als
leiders,
enendit
kunst
PIJN SR.,
SR., MARI
APÈLenenADRIAAN
ADRIAAN
HORST
leiders,
ditdegelijk,
degelijk, der
der kunst
hadhet
"dichter"
te vinden.
HEYERMANS,Wien
wien
toegewijd gezelschap
gezelschap had
hetgeluk
geluk
vinden
. HERMAN
zijnzijn
„dichter"
te vinden.
HERMAN
HEYERMANS,
het
gegeven was
was zich
zich dramatisch
dramatisch tete uiten
geest van
van zijn
zijn tijd,
tijd, bracht
bracht met
met zijn
zijn
het gegeven
uiten naar
naar den
den geest
werk
belangstelling naar
naar de
de „Nederlandsche
"Nederlandsche Tooneelvereeniging"
Tooneelvereeniging" en
vond de
de
werk ook
ookde
de belangstelling
en hier
hier vond
gezonde
wisselwerking tusschen
tusschen auteur,
auteur,acteurs
acteursenenpubliek
publiekplaats,
plaats,waarop
waaropde
deopbloei
opbloeivan
van
gezonde wisselwerking
een genre
genre berust.
berust. In
In wezen
wezen was
was deze
deze kunst
kunst -slagwoorden
slagwoorden
realisme,
naturalismeenz.
enz.laat
laat
als:als:
realisme,
naturalisme
ik
bij dit
diteenvoudig
eenvoudigoverzicht
overzichtgaarne
gaarneterzijde,
terzijde, en
enook
ookover
overdedeverschillende
verschillendebuitenlandsche
buitenlandsche
ik bij
nietuitweiden
invloeden, waaronder
waaronder wij
wij telkens
telkens een
eenbepaalde
bepaaldekunstsoort
kunstsoortzien
zienontstaan,
ontstaan,kan
kanikikniet
uitweiden
VAN MAURIK,
- in
wezen was
wasdeze
dezekunst
kunsteen
eenvoortzetting
voortzettingvan
vanonze
onzevolkskunst
volkskunst (JUSTUS
JUSTUS VAN
in wezen
ROSIER FAASSEN)
FAASSEN) op
een verhoogd,
verhoogd, d.w.z.
dd.w.z.
.w.z.artistiek
artistiekverantwoordelijk
verantwoordelijk plan.
plan.
op een
Ging
ook deze
deze beweging,
beweging, met
methet
hetdoel
doelhet
hettooneel
tooneelopopteteheffen,
heffen,o.a.
o.a.door
doormiddel
middel
Ging ook
(
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van
gewetensvol samenspel,
eenzijdige richting,
richting, in
in deze
deze richting
richtinghad
hadzijzijkarakter
karakter en
en
van gewetensvol
samenspel, een
een eenzijdige
zij sterk.
sterk.HERMAN
HERMAN HEYERMANS
stond
HEYERMANS is, is,nadat
zich
stond zij
nadatde
de kunstsoort,
kunstsoort, waartoe
waartoe zijn
zijn groot talent zich
in
daarin weder
afnam,
haar hoogtepunt had
had bereikt en de belangstelling
belangstelling daarin
weder afnam,
in het
het bijzonder eigende, haar
de
oeuvre wij
wij
de representatieve
representatievetooneelschrijver
tooneelschrijvervan
vanNederland
Nederlandgebleven,
gebleven,de
de eenige
eenige op
op wiens oeuvre
mogen
b(:zit van beteekenis,
nationaal bezit
beteekenis, terwijl
terwijl de „Nederlandsche
"Nederlandsche TooneelTooneelmogen wijzen
wijzen als
als op een nationaal
vereeniging",
weerstand bood,
als haar
haar huisdichter in staat
staat bleek
bleek bij
bij de
de
vereeniging", die
die lang weerstand
bood, doch zoomin als
wisseling
haar ouden roem volledig
volledig en
en praktisch
praktisch te
te handhaven,
handhaven, weliswaar
weliswaar uiteenuiteenwisseling der getijden haar
spatte,
harer leden, zoowel als een deel
deel van
van haar
haar
spatte, doch
doch nimmer
nimmer geheel
geheel verloren
verloren ging;
ging; een
een deel harer
geest,
geest, vinden
vinden wij bij
bij het
het tegenwoordige
tegenwoordige „Schouwtooneel"
"Schouwtooneel"
,,schouwtooneel" (opgericht
(opgericht in
in 1919)
1919)
I9I9)terug.
terug.
Noch het
Noch
het binnen
binnen zijn
zijngrenzen
grenzenkrachtige
krac4tige
enwaardevolle
waardevolle
krachtige en
werk der
der „Ned.
werk
"Ned. Tooneelvereeniging",
Tooneelvereeniging", noch
noch het
het gevoelig
gevoelig begrip
begrip
in den Tivoli-schouwburg
in
Tivoli-schouwburgbleek
bleekinmiddels
inmiddelsbij
bijmachte
machtehet
hetofficiëele
officiëele
tooneel, "De
„De K.V.
K .V. Het
Het Nederlandsch
Nederlandsch Tooneel"
Tooneel"
het RotterRottertooneel,
K.V.
Tooneel" en het
damsch gezelschap
gezelschap"Le
„Le Gras
en Haspels",
damsch
Gras en
Haspels", dat
dat den
den Grooten
Grooten
Schouwburg aldaar
aldaar in pacht
Schouwburg
pacht had,
had,tot
totstraffere
straffere inspanning
inspanning en tot
tot
hoogere geestdrift
hoogere
geestdrift te
te prikkelen
deze,het
hetbest
bestgesitueerde
prikkelen dan
dan deze,
gesitueerde
gezelschappen, tot
tot dusver
voor de zaak
zaak
hettooneel
tooneelaan
aan den
den
gezelschappen.
dusver voor
~aak van
van het
dag legden.
dag
legden. De overgang
overgang van
van enkelen
enkelen der,
der,inineigen
eigenmidden
middenbebeproefde leiders
proefde
leiders en
en spelers
spelersnaar
naardit
ditgrootere
grooteretooneel,
tooneel,bracht
brachtdaar
daar
naa r den
naar
den geest
geestgeen
geendoorslaande
doorslaandeverandering,
verandering, zoomin
zoomin in
in de
de keuze
keuze
van het,
van
het, hoofdzakelijk
hoofdzakelijk door
door het
hetFransche
FranscheBoulevard-succès
Boulevard-succès geïngeïnals in de, op
"sterren"gerichte,
gerichte,speelwijze.
speelwijze.
spireerd repertoire,
repertoire, als
op de
de„sterren"
Even veelzijdig
Even
als heterogeen
heterogeenininzijn
idealen,ijverig-arbeidend
ijverig-arbeidend
veelzijdig als
zijnidealen,
doch zelden
spelers tot
tot
doch
zelden intensief,
intensief, ging
ging van
van deze,
deze, tal
tal van
van goede
goede spelers
zich trekkende
stuwkracht
trekkende lichamen
lichamenteteweinig
weinig
stuwkrachtuit
uitenendrukten
druktenzij
zij
het peil
onzer
tooneelkunst,
in
plaats
van
maatstaf
te
bieden
aan
peil onzer tooneelkunst, in plaats van maatstaf te bieden aan
wie, met
middelen dan
zij, hooger
hooger streefden.
Enwaar
waar
met geringer
geringer middelen
dan zij,
streefden. En
allengs
allengs onze
tooneelschrijvers, met
onze weinige
weinige tooneelschrijvers,
met uitzondering
uitzondering van
van
HERMAN
HEYERMANS,
gelukkig
debuutteleurstelden
teleursteldenen
en in hun
HERMAN HEYERMANS,
na na
gelukkig
debuut
hun
arbeid
MevrouwTHEO
THEO MANNMANNarbeid voor
voor het
het tooneel
tooneelverflauwden,
verflauwden,daar
daar kan
kan het
het niet
nietverwonverwon- Mevrouw
deren, dat
dat de
de dramatische
dramatische kunst
kunst ten
ten slotte
slotteafzakte
afzakteen
enstrandde
stranddeop
op
BOUWMEESTER.
BOUWMEESTER.
het eiland
eiland van
van onverschilligheid,
onverschilligheid, waar
waar vele
velejaren
jaren lang
langtalent,
talent, tijd
tijd
en geld
geldzijn
zijningezet
ingezettottot
bevrediging
vaneen
een
weinig-eischend,weinig-kieskeurig
weinig-kieskeurigpubliek,
publiek,en
en
bevrediging
van
weinig-eischend,
het
werdgeboren,
geboren,waarvan
denterugslag
terugslagnog
nogheden
hedengevoelen.
gevoelen.
het misverstand
misverstand werd
waarvanwij
wijden
enkele bewuste
bewuste tooneelkunstenaars,
tooneelkunstenaars, die in
in dezen
dezentredmolen
tredmolenniet
nietwenschten
wenschtenmede
mede
De enkele
De
te loopen,
loopen, keerden
keerden zich
zichvan
vanhet
hetNederlandsch
Nederlandschtooneel
tooneelaf,
af,trachtten
trachtten hier
hierenendaar
daarzich
zich
ûcheen
een
te
plaats
herinneren
te verwerven
hetvooruitstrevend
vooruitstrevend buitenland,
buitenland, en
en wij
verwerven ininhet
wij behoeven
behoeven maar
maarteteherinneren
plaats te
aan
WILLEM
machtig
.aan het
hetmachtig
ontroerend
talent
o.a. jong-gestorven
den jong-gestorven
VAN
ZUYLEN,die
die
ontroerend
talent
van van
o.a. den
WILLEM
VAN
ZUYLEN,
het inindedewaardeering
vanhet
hetpubliek
publiekniet
niet
hooger
komiekheeft
heeftgebracht,
gebracht,om
omde
de
waardeeringvan
dan
het
hooger
dan
tottot
komiek
:schade,
idealisme bij
deleiders
leidersdezer
dezergezelgezel:schade,
welke het
het gebrek
gebrek aan
aaninzicht,
inzicht, toewijding
toewijding en
en idealisme
.schade, welke
inûcht,
bij de
schappen,
de de
tooneelkunst,
letterenenen
tooneelkunst,maar
maarook
ookaan
aanhet
het pe
persoonlijk
schappen, niet
niet alleen
alleen aan
aan dedeletteren
rsoonlijk
speeltalent
speeltalent berokkende,
in te
te zien.
zien.
berokkende, in
Het meer
meerontwikkeld
ontwikkeld publiek,
publiek,de
dekunstenaars
kunstenaars ininandere
anderekunstvakken,
kunstvakken,onze
onzegeleerden
geleerden
Het
enstudeerenden
studeerendenvonden
vondeninindit
dittooneel
tooneelgeen
geenbehagen;
behagen;men
menkon
konzeggen
zeggendedevoornaamste
voornaamstecategorie
categorie
en
969
969
1898-1923.
1898- 11923.
923.
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van bezoekers
bezoekers viel af, en in de
de kunst
kunst deze
deze groepen
groepen terug
terug te
te winnen
winnen isis men
men tot
totop
opden
denhuidigen
huidigen
van
dag nog
nog niet
niet volledig
volledigkunnen
slagen.
kunnen slagen.
dag
Aldus was
was de
destand
zaken toen
toen in
inden
zomervan
van 1907
1907EDUARD
standvan
vanzaken
denzomer
EDUARD
EDuARDVERKADE
VERKADE den
den tootooAldus
de
„Geboortklok"
luidde
over
ons
land
en,
die
al
sedert
1901
neelspeler
WILLEM
ROYAARDS
die
al
sedert
1901
"Geboortklok"
'oy~r
;oy~r
ons
land
en,
neelspeler WILLEM ROYAARDS
bij gebrek
gebrek aan
aan een, hem
hem eenigermate
eenigermate bevredigende
bevredigende speelgelegenheid,
speelgelegenheid, aan
aan het
hetverzuim
verzuimjegens
jegens
bij
komen
dramatische dichtkunst
tegemoet
te te
- aanzocht,
aanzocht, de
de
de dramatische
dichtkunstdoor
doorvoordrachten
voordrachtentrachtte
trachtte
tegemoet
komen
een kleine
voor twee
bijzondere werken
over een
kleine groep
groep kunstwilligen
kunstwilligen voor
twee bijzondere
werken op
op zich
ûchtetewillen
willen
leiding over
nemen en
en er
er een
een hoofdrol
hoofdrol in
in tete vervullen.
vervullen.
"Zomerspelen",waarbij
de Middeleeuwsche
Middeleeuwsche moraliteit
Deze „Zomerspelen",
waarbij de
moraliteit „De
"Despyeghel
spyeghelder
dersaligheit
saligheit
Deze
"Hetabelspel
abelspel van
van Lanseloet
Lanseloetvan
van
yan Denemerken"
Denemerken"een
eengelukkige
gelukkigegreep
greepbleken,
bleken,
van Elckerlyc" en „Het
het
he~
eerst~
schijnsel van
van idealisme
idealisme weder
weder over
over onze
onzeplanken
planken en
enopmerkelijk
opmerkelijk was
was de
de
rstc schijnsel
wierpen he
t e~rstç
verstandhouding, die
streven, waarbij
waarbij met
met de
de oude
oudevormen
vormenvan
vanensceneering
ensceneeringgebroken
gebroken
verstandhouding,
die dit streven,
was
herstelde
was en
en de
deinineere
eere
hersteldefantasie
fantasieopophet
hettooneel,
tooneel,de
de
wat vakkundig
vakkundig te
te wenschen
wenschen
vergoedde wat
liefdevolle verbeelding, vergoedde
overal in den
den lande
lande vond
vond 11).
).
liet, overal
althans de
de kern
kern van
van deze
deze nomaden
nomaden na
na afloop
afloop
Pogingen, althans
der spelen
spelen te
te behouden
behoudenen
enininden
deneen
eenofofanderen
anderenvorm
vormofficiëel
officiëel
bevestigen, stuitten
stuittenafafopoponoverkomelijke
onoverkomelijkebezwaren
bezwarenen
eneen
een
te bevestigen,
oogenschijnlijk weer
zijns weegs. Doch
Doch niets
nietsgoeds
goeds
ging oogenschijnlijk
ieder ging
weer zijns
om-niet. Een
Een illusie
illusie bleek
bleek wortel te hebben
hebben geschoten
geschoten
geschiedt om-niet.
een tweede
tweede initiatief,
initiatief, dat
dat ver-strekkende
ver-strekkende gevolgen
gevolgen zou
zouhebheben een
ging uit
uitvan
vaneen
eengroep
groephoogste-klasse
hoogste-klasse scholieren
scholieren te
te RotRotben, ging
terdam. Ook
zij wendden
wendden zich
zich tot
tot ROYAARDS om
om raad
raad en
en
terdam.
Ook zij
steun, en een, in
en buiten
buiten Rotterdam
Rotterdam gewaardeerde
gewaardeerde opvoering
in en
opvoering
van P.
P. C.
C.HooFT'S
HOOFT's „Warenar",
"Warenar", met
met den
denleider
leiderin
inde
de titelrol,
titelrol,
van
waarvan
eerste vertooning
vertooning plaats
plaats vond
vond op
23 April
April 1908,
1908,
waarvan de
de eerste
op 23
legde
den eersten
eersten steen
steen tot
tot de
deoprichting
oprichting van
van een
een nieuw
nieuw
legde den
tooneelgezelschap,
de N.V.
tooneelge
zelschap, van
N.V. „Het
"HetTooneel",
Tooneel",directeur
directeur
tooneelgezelschap,
van de
VERKADE.
EDUARD
ROYAARDS.
EDUARD VERKADE.
WILLEM ROYAARDS.
ROYAARDs.
.

Naast de
de K.V.
Naast
K.V. „Het
"Het Nederlandsch
Nederlandsch Tooneel",
Tooneel" ... waarvan
waarvan de
de directie
directie in
in handen
handen van
van een
een
Raad van
van Beheer
Beheer bleef,
bleef, met door
door dit
Raad
dit lichaam
lichaam benoemde
benoemdeen
enherhaaldelijk
herhaaldelijk wisselende
wisselende tooneeltooneelleiders,
allen bij
machte bleken
bleken zich
van allen
bij machte
ûchals
alspersoonlijkheid
persoonlijkheid overwegend
overwegendtetedoen
doen
leiders, welke
welke geen van
gelden
en
te
handhaven,
vestigde
zich
te
Amsterdam
in
het
Paleis
voor
Volksvlijt
in
het
gelden en handhaven, vestigde zich
Paleis voor Volksvlijt het
ûch te Amsterdam
najaar
breedengrondslag
grondslag en
enmet
meteen
eenspeelplan,
speelplan,dat
najaarvan
van 1908
1908 de
de N.V. „Het
"HetTooneel",
Tooneel", op
opbreeden
datinin
eerste
evenwicht in
samenspel beoogde,
en in
indit
ditverband
verband
eerste beginsel
beginsel een
een zuivere
zuivere dictie
dictie en
en evenwicht
in het samenspel
beoogde, en
leidde
tot de
deopvoering
opvoeringvan
vangroot,
groot,ten
tenonzent
onzentongekend
ongekendtooneelwerk,
tooneelwerk, klassiek
klassiek en
en modern.
modern.
leidde tot
nimmer
te
voren
opOp
de
openingsvoorstelling,
op
I
Sept.
van
dat
jaar,
met
VONDEL'S,
nimmer
te
voren
Op de openingsvoorstelling, op i Sept. van dat jaar, met
een
gebaar,
een
schepping
en
een
program
gevoerd,
"Adam in
in Ballingschap"
Ballingschap" - een gebaar, een schepping en een program
gevoerd, treurspel
treurspel „Adam
volgde een reeks
die bewezen
in-één - volgde
reeks van buitengewone
buitengewone voorstellingen,
voorstellingen, die
bewezen zoowel
zoowel de
deleemte
leemte
r)
Naast
ROYAARDS en VERKADE,
VERKADE, van
wie
voerde, de
de tweede
tweedezich
zichvoornamelijk
voornamelijk
i) Naast
ROYAARDS
van
wiededeeerste
eerste de
de regie voerde,
met
zijhier
medewerking
van
CATONEEB
gememoreerd, de
eerste ontde tooneelinrichting
tooneelinrichting belastte,
belastte,zij
hierdede
NEEB gememoreerd,
ontmet de
medewerking
van
CATO
de eerste
zinnebeeldig tooneelcostuum.
tooneelcostuum.
werpster
toonee1costuum.
werpster van
van het zinnebeeldig
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van jaren,
als de
van
jaren, als
de hooge
hooge winst,
winst,welke
welkeop
opditditbraak-liggend
braak-liggendterrein
terreintetebehalen
behalen viel.
viel.Deze
Dezeververnadere ververtooningen
blijvend-repertoire, waarover
tooningen vormden
vormden allengs
allengs een
een blijvend-repertoire,
waaroverwij
wijhier
hierniet
niet in
in nadere
te treden;
treden; de
de namen
namen der
deropgevoerde
opgevoerdewerken
werken zijn
zijn van
vanmond
mondtot
totmond
mond
melding
behoeven te
melding behoeven
gegaan, de inhoud werd
gegaan,
werd gemeengoed,
gemeengoed, het
het tooneelbeeld
prentte zich in de
prentte
de harten
harten van
van duizenden.
duizenden.
NELL
NELLBRONGER
BRONGER en
en
Twee jonge
jongekunstenaars,
kunstenaars,
FRITS LENSVELT,
LENSVELT,
door
Rotterdamsche "Warenar"„Warenar"FRITS
door
dedeRotterdamsche
opvoering ontdekt,
ontdekt, schonken
schonken aan
aan dezen
dezen tooneelarbeid
tooneelarbeid
hun, op
in ons
ons
hun,
op het
hetgebied
gebiedvan
van visionaire
visionaire monteering
monteering in
land nog
land
nog zeldzame
zeldzame gaven
gavenen
enkrachtdadigen
krachtdadigen steun;
steun; de
de
uitbreiding der
der theatrale
theatrale belangstelling
belangstelling buiten
buiten den
den
uitbreiding
engeren tooneelkring,
tooneelkring, bracht,
bracht, naast de hunne,
hunne, namen
namen
van
klank uit de
de gelederen
gelederen der
derzuster-kunsten
zuster-kunsten op
op het
het
van klank
programma van
van den schouwburg.
Het zij
zij mij
mij vergund
vergund
programma
schouwburg. Het
wijlen
Dr.Dr.
ALPHONS
DIEPENBROCK,
er drie
drietetenoemen:
noemen:
wijlen
ALPHONS
DIEPENBROCK,
C. S.S.ADAMA
ADAMAVAN
VANSCHELTEMA,
SCHELTEMA, prof.
N.ROLAND
ROLAND
prof. R. N.
HOLST,welke
welkelaatste
laatste het
het tooneel-affiche van
HOLST,
van een
een bepapier tot
tot een schoon
drukt papier
schoon getuigschrift
getuigschrift maakte,
maakte, en
en
daarbij aan
aan te teekenen,
daarbij
teekenen, dat
dat in
in deze,
deze,mij
mijtoegemeten
toegemeten
ruimte
alle genoemde
genoemde namen
namen mogen
mogen worden
worden beberuimte alle
schouwd in het
schouwd
hetalgemeen
algemeenevolutionair
evolutionairverband,
verband, als
als
symbool, niet
niet als
als persoonlijke
persoonlijke onderscheiding.
onderscheiding.
"Het
Gedurende twaalf
twaalf jaren
jaren (1908-1920) gaf „Het
LOUIS DE
Tooneel" aldus
aldus leiding
leiding
LOUIS
LoUIS
DE VRIES.
Tooneel"
aan
tooneelaan de
de oplevende tooneel
beweging, was
was het
heteen
eenvoorbeeld,
voorbeeld,een
eenmaatstaf
maatstaf en
en een
een stimulant.
stimulant.
beweging,
universeele geest
werd de
de
In deze
deze jaren]
jarenj herstelde
In
herstelde zich
zich de universeele
geest en werd
dramatische
zichhaar
haareeuwenoude
haarrijkdom
eeuwenouderoeping,
roeping,haar
rijkdom
dramatische kunst zich
Maart1919
1919
haar volledige
volledige waarde
waarde weder
weder bewust.
bewust.Toen
Toenop
op2626Maart
en haar
de Utrechtsche
Utrechtsche Hoogeschool
Hoogeschoolhaar
haarhet
heteeresaluut
eeresaluut bracht,
bracht, door
door de
de
aanbieding
het doctoraat
doctoraat in
deNederlandsche
Nederlandsche Letteren
Letteren
in de
aanbieding van
van het
haarleider,
leider,
causaaan
aanhaar
WILLEMROYAARDS,
ROYAARDS, mocht deze
deze
honoris causa
WILLEM
woord uitspreken,
uitspreken, dat
datnaast
naastde
dekunstzinnige,
kunstzinnige,ook
ookde
demaatmaathet woord
tooneelschappelijke verheffing
tooneel bevestigde:
bevestigde: "De
schappelijke
verheffing van
van het tooneel
„De tooneelmondigverklaard".
verklaard".
speelkunst isis mondig
speelkunst
plaats, welke
welke deze
deze tooneelkunst
toekwam, de
de Amstertooneelkunst toekwam,
AmsterDe plaats,
damsche
viel korten
korten tijd
tijd na
nadeze
dezegebeurtenis
gebeurtenis
damsche Schouwburg
Schouwburg 1), viel
oopen
pe n en
AUDA TARTAUD
TARTAUD KLEIN.
KLEIN.
en het
hetGemeentebestuur
Gemeentebestuurder
derHoofdstad,
Hoofdstad,dien
dienschouwburg
schouwburg
ALIDA
eigenbeheer
beheer
nemend,
benoemde
daarop
ROYAARDS tot
tot
in eigen
nemend,
benoemde
daarop
Dr.Dr.
ROYAARDS
En waar
waar de
de toenmalige
toenmalige K.V.
K.V. „Het
"HetNederlandsch
Nederlandsch Tooneel"
Tooneel" ten
tengevolge
gevolge
vasten huurder.
huurder. En
den vasten
harer onbevredigende
onbevredigende constellatie
constellatie en onlusten
onlusten van
vanhuishoudelijken
huishoudelijkenaard,
aard,waarin
waarineindelijk
eindelijk
harer
lont
stak,
nog
slechts
naam
mocht
heeten,
daarsmolt,
smolt,nana
der leden
ledendedelont
een „staking"
"staking" der
een
stak,
nog
slechts
eeneen
naam
mocht
heeten,
daar
STERCK:
i)
I) Dr. J.
J. A.
A. WORP en Dr.
Dr.J.J.F.F.
STERCK: „Geschiedenis
"Geschiedenis van
van den
den Amsterdamschen
Amsterdamsehen Schouwburg
Schouwburg".
".
LooY. 1920.
1920.
S. L. VAN
VAN Looy.
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herhaalde vergeefsche
langslijnen
vangeleidelijkheid
geleidelijkheid de
geschiedenis
herhaalde
vergeefsche pogingen,
pogingen, ten slotte
slotte langs
lijnenvan
degeschiedenis
WILLEM ROYAARDS
te zamen
metmet
de de
geschiedenis
Tooneel" en
en
van WILLEM
ROYAARDS
te zamen
geschiedenisvan
vanhet
het "Nederlandsch
„Nederlandsch Tooneel"
ontstond uit
Het Tooneel,
Tooneel, aangevuld
aangevuld met
met eenige
eenige leden
leden der
derontbonden
ontbonden
ontstond
uit de
de kern
kern van
van de
de N.V. Het
een nieuwe
nieuwe Koninklijke
Koninklijke Vereeniging „Het
"Het Nederlandsch
Nederlandsch Tooneel"
Tooneel"in
inden
denStadsschouwStadsschouwK.V., een
van Amsterdam.
Amsterdam.
burg van
dit thans
thans officiëel
officiëel erkend
erkend sterkste
sterkste bolwerk,
bolwerk, kon
kon men
men sedert
sedertvele
velejaren
jarenlangs
langs
Rondom dit
Rondom
gras hooren
groeien. Het
Hetambt
ambtvan
vanregisseur
regisseurvroeg
vroegde
deaandacht,
aandacht,het
hetuiterlijk
uiterlijk
alle zijden
zijden het
het gras
hooren groeien.
alle
tooneelkunst onderging,
onderging, sneller
sneller dan
dandit
ditten
tenopzichte
opzichteharer
harerinnerlijke
innerlijkewaarden
waarden
voorkomen der tooneelkunst
kon zijn, een
een algeheele
algeheele verfrissching,
verfrissching, het
het speeltempo
speel
tempo herinnerde
herinnerde niet
nietlanger
langeraan
aandede
mogelijk kon
speeltempo
mogelijk
Ook de pennen
pennen werden
verslepen,naast
naasthet
overzichtelijkpersverslag,
persverslag,
werden verslepen,
hetoverzichtelijk
pers
verslag,
vaderlandsche trekschuit. Ook
kreeg het inzichtelijk
inzichtelijk en
en bemiddelend
bemiddelendessay
essayover
overdramatische
dramatischekunst
kunstinincourant
couranten
entijdschrift
tijdschrift
kreeg
ruimte en
en medezeggingschap
medezeggingschap 1). Het
Het onderwijs
onderwijs werd
werd
ruimte
allengs
bewegingbetrokken.
allengs in
in dedebeweging
betrokken.Volksvoorstellingen,
Volksvoorstellingen,
verschillende Gemeenten
Gemeenten door
doorhet
hetGemeentebestuur
Gemeentebestuur
in verschillende
van klassieke
klassieke werken,
werken, uitsluitend
uitsluitend
gesteund, opvoeringen van
deHaagsche
deHaagsche
Haagsche
de leerlingen
leerlingender
dermiddelbare
middelbare scholen;
scholen;de
voor de
een datum
Volksuniversiteit - voorwaar
datum in de
de tooneeltooneelvoorwaar een
Volksuniversiteit
het initiatief
initiatief tot
tot de
de vertaling,
vertaling, de
de
nam het
geschiedenis! - nam
opvoering en
interpretatie
vanvan
SOPHOKLES
SOPHOKLES
endedemuzikale
muzikale
interpretatie
"Elektra",
eerste kunstenaars
kunstenaars de
dehanden
handen
„Elektra", waarvoor
waarvoor onze
onze eerste
1921 kwam
ineensloegen;
den winter
winter van
van 1921
ineensloegen; inin den
kwam in
in het
het
"Internationale
Stedelijk
Museum van
Stedelijk Museum
van Amsterdam
Amsterdam een
een„Internationale
Theatertentoonstelling" tot
Theatertentoonstelling"
tot stand,
stand, welke
welke in het
buitenhet buitenland als
eenvoorbeeld
eengoeden
land
als een
voorbeeld gold,
gold, en
en een
goeden dunk
dunk gaf
gaf
voorhet
en
van
de liefde
liefde voor
heteeuwig
eeuwigen
van de
voor het
het tooneel
tooneel- voor
onuitputtelijk
tooneelprobleem
in
een
klein
land.
Zoo
onuitputtelijk tooneelprobleem in een klein land. Zoo
zien
wij, weliswaar
weliswaar niet
niet rechtstreeks
rechtstreeks uit
uit het
het volk,
volk, doch
doch
zien wij,
langs vele
vele wegen,
wegen, de
de kloven
kloven overbrugd,
overbrugd, en
en onder
onder de
de
langs
ENNY VREDE
VREDE
er
uit
talrijke
jonge
spelers,
die
zich
meldden,
waren
talrijke
jonge
spelers,
die
zich
meldden,
waren
er
uit
(MARIA
MAGDALENA MULLER).
MÜLLER).
(MARIA MAGDALENA
alle
kringen onzer
onzer maatschappij.
maatschappij.
alle kringen
De scheidslijn,
scheidslijn, welke
welke men
meninindedetooneelwereld,
tooneelwereld,
was overgegaan,
overgegaan, trok tusschen „dilettanten"
"dilettanten"en
enberoepsberoepswaar
van vader op zoon was
waar het vak veelal van
spelers, bewees in deze jaren
haar betrekkelijkheid.
geoefend bleken
bleken beide
beidepartijen.
partijen.
jaren haar
betrekkelijkheid. Te
Te weinig geoefend
liefhebber'sondernemingsgeest
ingrijpende
Ontegenzeggelijk
heeft hier
hierliefhebber's
ondernemingsgeestden
denstoot
stootgegeven
gegeventot
totingrij
Ontegenzeggelijk heeft
pe nde
verbeteringen,
stelligzullen
zullenhet
volleerde
doch even
even stellig
hetdede
vakkunstenaarszijn,
zijn,die,
die,dankbaar
dankbaar
verbeteringen, doch
volleerde
vakkunstenaars
dilettanteneenmaal
eenmaal zullen
zullen mogen
voor
deze liefde,
liefde,welke
welkestuwkracht
stuwkrachtbleek,
bleek,het
hetideaal
ideaalder
derdilettanten
mogen
voor deze
verwezenlijken
met vereende
vereende krachten
krachten verhoogd,
verhoogd, plan.
plan.
verwezenlijken op
op het, met
Tooneel" te
te Amsterdam
Amsterdam (1908)
(1908)
Ongeveer
Ongeveer tegelijkertijd
tegelijkertijdmet
metde
de oprichting
oprichting van
van "Het
„Het Tooneel"
vestigde
EDUARD VERKADE
zichzich
in den
als als
leider
derder
"Haghespelers"
en bracht
vestigde EDUARD
VERKADE
in den
Haag,
leider
„Haghespelers"en
brachtop
opeenvoudige
eenvoudige
Haag,
GORDON GRAIG,
schaal, naar den geest
geestvan
vanGORDON
GRAIG,belangrijke
belangrijkewijzigingen
wijzigingenininde
de kunst
kunst van
van ensceneering
ensceneering
en een lichteren toets in de
de opvatting
opvatting van
van het
het meer
meer en
en minder
minderwereldsch
wereldsch kamerspel.
kamerspel. Pogingen
Pogingen
I)
boekwerken verschenen
SIMONS: ..„Het
Het drama
toont'el in hun
tooneel
hun ontwikkeling"
ontwikkeling"
Als boekwerken
verschenen o.a.:
o.a.: L. SIMONS:
dramaen
en het
het tooneel
1) Als
dln.). Nederlandsche
Dr.
J. J.
L. L.
WALCH:
Tooneel:.
A. W.
SIJTHOFF'S
(3 din.).
NederlandscheBibliotheek
BibliotheekA'dam.
A'dam.
Dr.
WALCH:„Ons
"Onshedendaagsch
hedendaagsch
Tooneel:.
A. W.
SIJTHOFF'S
Vitg.
Uitg.
Mij.Leiden.
Leiden.
J. W.
F. WEREMEUSBUNING:
BUNING: „De
.. Dewereld
wereldvan
vanden
dendans."
dans."
EM.
QUERIDO, A'dam.
A'dam.
Uitg. Mij.
J. W.
F. WEREMEUS
EM.
QUERIDO,
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de groote
naar
deze
opvattingenenenmet
metzwakke
zwakke speel
speelkrachten
groote SHAKESPEARE-drama's
opvattingen
de
SHAKESPEARE-drama's naar
deze
krachten tot leven
leven
te
brengen, bleken
vooral als
als zoodanig,
bleken vooral
zoodanig, als
als vóórstudie,
vóórstudie, van
van waarde.
waarde. Tot het
het noodlottig
noodlottig
te brengen,
„Trust"-jaar, (1915)
(1915) een
een „coup
"Trust"-jaar,
"coup de
de théatre",
théatre", met
met het
hetdoel
doelmeerdere
meerderegezelschappen
gezelschappenonder
onderéén
één
berokkend,
hoofd
die artistiek
artistiek en
en oeconomisch
oeconomisch het
hettooneel
tooneelveel
veelschade
schadeheeft
heeftberokkend,
hoofd te
te vereenigingen, die
met smaak
smaak en
en intelligentie
intelligentie geleid
geleidgezelschap
gezelschapininzijn
zijneigen
eigenHaagsch
zijn
was
HaagschTheatertje
Theatertjeopopzijn
was dit met
plaats.
den vorigen
vorigen
plaats. Na een reeks van avonturen,
avonturen, welke hier onvermeld kunnen blijven, herleefde den
winter (192o)
"Haghespelers" opnieuw
denHaag,
in den
winter
(1920) dit gezelschap
gezelschap der
der „Haghespelers"
opnieuw in
in den
Haag, thans
thans in
den KoninkKoninklijken
aanvankelijk eenige
het overige
overige nog
voor het
nog
lijken Schouwburg,
Schouwburg, waar
waar het
het aanvankelijk
eenige beloften
beloften hield
hield en zich voor
moet doen kennen.
kennen.
moet
Uit den
den val
val dezer
dezer „Haghespelers"
"Haghespelers" in
in 1916
1916werd
werdeen
eenander
anderjong
jonggezelschap
gezelschapgeboren,
geboren,
dat in het bijzonder de zwakke Nederlandsche
Nederlandsche dramatische
dramatische schrijfkunst
schrijfkunst aan zich heeft
heeft verplicht,
verplicht,
eigen
verdienstenzou
bewijzen.Een
Eenonzer
on~rjongere
doch
ook naast
naast dit
doch ook
verdiensten
ditgebaar,
gebaar,eigen
zoubewijzen.
on2ler
jongeretooneelspelers,
tooneelspelers,
COR
LUGT
MELSERT,
kwam
bij deze
gelegenheid
alsalsspelleider
COR VAN
VANDER
DER
LUGT
MELSERT,
kwam
bij deze
gelegenheid
spelleidernaar
naarvoren
voren en
en stichtte,
stichtte,
het voetspoor
voetspoorder
der„Haghespelers",
"Haghespelers",innerlijk
innerlijk echter
vanandere
qualiteit:
oogenschijnlijk
echter van
anderequaliteit:
oogenschijnlijk in
in het
thans vijf
vijf jaren
bestaat. In
gevoelssfeervan
vanJAN
"Het
Hofstadtooneel", dat thans
jaren bestaat.
In de
degevoelssfeer
JANC.
C.DE
DE Vos,
Vos,
„Het Hofstadtooneel",
wiens geesteskind
wiens
geesteskind deze
deze regisseur
regisseur mag
mag genoemd
genoemdworden,
worden,
intiem tooneel,
tooneel, gevoelig,
gevoelig,
grenzen van
van het
geeft het, binnen de grenzen
het intiem
in het
in
schetsmatige boeiend
werk,waarvan,
de
het schetsmatige
boeiendwerk,
waarvan, worden
worden de
tooneelomstandighedengunstiger,
gunstiger, zood
zoodat
alle gezelgezeltooneelomstandigheden
at niet alle
zoodat
schappen zich genoodzaakt
hun plannen
schappen
genoodzaakt zien herhaaldelijk
herhaaldelijk hun
plannen I.
;
a
te offeren aan
aan het
het bezwaarlijk
bezwaarlijk bedrijf,
bedrijf, in
inhet
hetbijzonder
bijzonder voor
voor
de moderne
het goede
de
moderne litteratuur
litteratuur het
goede te
te verwachten
verwachten is.
is.
I;, .
#..
Dat ik
deze groepen
groepen noem
noemvóór
vóórhet
1919opgeopgeDat
ik deze
hetinin1919
richte,
richte, in zijn
verband met
metde
de„Ned.
zijn verband
"Ned.Tooneelvereeniging"
Tooneelvereeniging" r".>
hierboven aangestipt
: JAN
"Schouwtooneel"(Directie
(Directie:
JAN TVTUSCH
MUSCH
aangestipt „Schouwtooneel"
"Schouwtoonee1"
en ADRIAAN
VANDER
DER
HORST)
vóór
N.V. "Het
„Het RotADRIAAN VAN
HORST)
en en
Rotvóór
dedeRV.
N.V.
terdamsch
Tooneel", waarvan
de directie
directie „Le
terdamsch TooneeI",
waarvan de
Gras en
en
Toonee1",
"Le Gras
Haspels"
van
P.D.
VAN
EYSDEN
P.
D. VAN
FRITS
Haspels"overging
overgingininhanden
handen
van
P.D.
EYSDENenenFRITS
COR
TARTAUD, met
HofstadeOR
COR VAN
VAN DER
DER LUGT MELSERT.
TARTAUD,
meteen
eenzijdelingsche
zijdelingsche betrekking
betrekking tot "Het
„Het HofstadtooneeI", vindt
vindt zijn
zijnreden
redendaarin,
daarin,dat
datikikdit
ditoverzicht
overzichtin
inde
de
tooneel",
stijgende lijn
lijn der
heb willen
willen opbouwen
het
der geleidelijke
geleidelijke ontwikkeling
ontwikkeling heb
opbouwen en
enhet
persoonlijk
stijgende
persoonlijk
heb geacht
heterogeenen
van meer
meer beteekenis
beteekenis heb
geachtdan
danhet
hetheterogeen
enuitsluitend
uitsluitendvan
vandedevoorhanden
voorhanden
stempel van
speelkrachten afhankelijk
Schouwtooneel" meer
meer een
voortverband bleek „Het
"Het Schouwtooneel"
eenvoortspeelkrachteri.
speelkrachten
afhankelijksucces.
succes. In
In dit verband
wegbereiding. Gedomicilieerd
Gedomicilieerd in
Schouwburg,beschikt
dan een
een wegbereiding.
inden
denUtrechtschen
UtrechtschenSchouwburg,
beschikt
zetting dan
enkele begaafde,
begaafde, bepaaldelijk
onzeOud-Hollandsche
Oud-Hollandscheklassieke
uitover enkele
bepaaldelijk in
in onze
klassiekevolkskunst
volkskunst uithet over
muntende tooneelspelers
tooneelspelers en
wordt het
het vooral
vooral in
inde
deprovincie
provinciegewaardeerd.
gewaardeerd.
muntende
en wordt
"Het Rotterdamsch
Rotterdamsch Tooneel"
Tooneel"
Tooneel" isismet
metsterke
sterkebanden
bandenaan
aan zijn
zijn stad
stad gebonden
gebondenen
enondervond
ondervond
„Het
deze gehechtheid
gehechtheid aan
aan het eigen
eigen milieu
milieu zoowel
zoowel de
de vóórvóór-als
alsde
denadeelen.
nadeelen.De
Devermenging
vermenging
van deze
aan de
de huisorde
huisorde niet
hierzijn
hetvoormet het
het „Hofstadtooneel"
"Hofstadtooneel" kon
kon aan
nietveel
veelveranderen,
veranderen, en
enook
ookhier
zijnhet
voornamelijk de beproefde
beproefde speelkrachten,
speelkrachten, welke
roem van
van het
het gezelschap,
gezelschap, dat
datgroote
groote
namelijk
welke den
den ouden roem
zijn analen
boeken mocht,
mocht, ophouden.
ophouden.Enkele
Enkeleopmerkelijke
opmerkelijke Ibsen-opvoeringen
Ibsen-opvoeringenonder
onder
analen boeken
namen in zijn
van L.
L.H.
winstder
jarenbijschrijven.
regie van
H.CHRISPIJN
CHRISPIJN SR.
als de
de essentiëele
essentiëelewinst
derlaatste
laatstejaren
bijschrijven.
regie
SR. mogen wij als
het gezelschap
gezelschap HEYERMANS
HEYERMANS (1912),
van den
den naam
naam der
deroude
oude
Wat betreft het
Wat
(1912),dat
datdedehelft
helft van
"Nederlandsche Tooneelvereeniging"
.,Nederlandsche
Tooneelvereeniging"overnam
overnamen
enzich
zichhoofdzakelijk
hoofdzakelijkbepaalt
bepaalt tot
totde
deexploitatie
exploitatie
„Nederlandsche
,
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van diens
diens oeuvre,
oeuvre, zonder
zonder deze
dezekunst
kunsttottoteen
een
hooger,
of ook
maar
aan
oorspronkelijke
van
hooger,
of ook
maar
aan
dede
oorspronkelijke
vertooningen
voeren, verwijs
verwijs ik
iknaar
naar hetgeen
hetgeen bij
bijden
denaanvang
aanvang
vertooningen gelijkwaardig
gelijkwaardig speelplan
speelplan op
op te voeren,
van
door mij
mij werd aangeteekend.
van dit
dit opstel
opstel over
overden
denauteur
auteurHEYERMANS
HEYERMANS door
aangeteekend. In
Inden
denwaren
warenzin
zin
van
van het woord
woord „jonge"
"jonge" tooneelgezelschappen
tooneelgezelschappen bezit
bezit Nederland
Nederland
niet; geen
geen enkele
enkele groep,
groep, bereid
bereid voor
voor een
een uit
uitonzen
onzentijd
tijdgeboren
geboren
of theatraal
theatraal ideaal te strijden en te
te lijden,
lijden, stak
stak tot
tot dusver
dusver
litterair of
gelokt hoofd
hoofd uit den
het gelokt
den Schillerkraag.
Schillerkraag. De
De zich
zichafscheidende
afscheidende
gezelschappen zijn
zij onttrekken
onttrekken de
de beproefde
beproefde
gezelschappen
zijn alleen:
alleen: nieuw, zij
krachten aan
gevestigde oudere
oudere ondernemingen
ondernemingen en
enwerken
werken de
de
krachten
aan gevestigde
versnippering
het, inineen
eenklein
kleinland,
land,schaarsch
schaarsch talent
talent in
in de
de
versnippering van
van het,
hand, zonder ons
noodzakelijkheid. Onder
hand,
ons te
te overtuigen
overtuigen van
van de noodzakelijkheid.
Onder
deze nieuwere
nieuwere gezelschappen
gezelschappen maakt
maakt sedert
sedert twee
twee seizoenen
seizoenen
deze
de
N.V. „Comoedia",
"Comoedia", waarvan
waarvan de
de voornaamste
voornaamste leden
leden tevens
tevens
de N.V.
sociétaires
Hoofdstad vrienden
vrienden door
gesociétaires zijn,
zijn, zich
zich in
in de Hoofdstad
door een
een gelukkige
keuze van repertoire
reputoire en toewijding
toewijding aan
aan het
het werk.
werk. Van
Van
lukkige keuze
geenn dezer
dezer gezelschappen
gezelschappwmocht
mochttot
totdusver
dusverinvloed
invloeduitgaan
uitgaan op
op
gei
de oorspronkelijke
oorspronkdijke dramatische productie,
productie, noch
nochvond
vondeen
eenhunner
hunner
onder de
de letterkundigen
letterkundigen van
van onzen
onzen tijd:
tijd: zijn
zijn auteur.
auteur. Ook
Ook in
in dit
dit
verband heb ik
WILHELMINA VAN
VAN DER
DER HORST.
HORST.
verband
ik gemeend
gemeendde
deNederlandsche
Nederlandschetooneelschrijfkunst
tooneelschrijfkunst
WILHELMINA
in
dit opstel
opstel terzijde
terzijde tete mo::ten
zijhet
hetme
me\:.c,bezwaard
in dit
moetenstellw
stellen- zij
bezwaard
JOSINE
SIMONS
MEES
om
de begemoed
jeg::ns
h~t
o~uvre
van
o.a.
JOSINE
SIMONS-MEES
en
JAN
FABRICIUS
-om
beFABRICIUS
gemoed jegens hot oeuvr e. van o.a.
te concentreeren
concmtreerenop
concwtreeren
opde
dekunst
kunst van
van het
hettheater
theater in
inhaar
haarverstgevorderden
verstgevorderdenstaat.
staat.
langstelling te
--

Een opsomming van
van de namen
namen onzer
onzer goede,
goede, betere
betere en
en beste
beste tooneelspelers
tooneelspelersen
en-speelsters
-speelsters
zou,
waar slechts
slechts een
eennauwgezette
nauwgezettekarakteristiek
karakteristiek van
van elk
elk talent
talent in
inzijn
zijnpersoonlijke
persoonlijke sfeer,
sfeer,
zou, waar
eenigen
leiddraad biedt,
biedt, inindedemij
mijverleende
verleenderuimte
ruimteonvermijdelijk
onvermijdelijk
eenigen leiddraad
leiden tot onbillijkheid
onbillijkheid en
en onwillekeurig
onwillekeurig verzuim.
verzuim. In
In mijn
mijn inleiding
inleiding
tot dit
dit opstel
opstelheb
hebik,ik,met
met
voorbehoudeneneerbied
eerbiedvoor
voorhet
hetalgeheel
algeheel
voorbehoud
tooneelbeeld, het
"spel" bovenal
bovenal gesteld
gestelden
enden
denspeler
spelerininhoogste
hoogste
tooneelbeeld,
het „spel"
instantie
niettemin de geschiedenis
geschiedenis van
van het
het
instantie souverein
souverein erkend.
erkend. Dat
Dat niettemin
tooneel den individueelen
individueelen speler
speler op den achtergrond
achtergrond schoof,
in
tooneel
schoof, ligt in
aard van
van dit
ditoverzicht,
overzicht, dat,
dat, wilde
wilde het
hettevens
tevenseenig
eeniginzicht
inzicht bieden,
bieden,
den aard
geen staalkaart
staalkaart van
vluchtig,
van indrukken
indrukken mocht
mocht zijn,
zijn, maar
maar een,
een, zij
zij het vluchtig,
algemeen
getuigenis,
aan
de
hand
der
feiten
in
hun
onderling
veralgemeen getuigenis, aan de hand der feiten in hun onderling verband.
Tusschen
dezen tekst
tekst kan
kan men
meno.m.
o.m.dedebeeltenissen
beeltenissenvinden
vinden
Tusschen dezen
LOUISenenTHEO
THEOBOUWMEESTER,
BOUWMEESTER, die,
van Louis
die,naar
naarikikhoop,
hoop, de
de ontbrekende
ontbrekende
"boekdeelen"
voor mij
mij zullen
zullen spreken.
spreken.Ook
Ookdeze
dezeportretten
portrettenstaan
staan
„boekdeelen" voor
daar
als
symbolen,
zij
huldigen,
in
zijn
grootste
vc:rtegenwoordigers,
LaBO BRAAKENSIEK.
BRAAKENSlEK.
daar
symbolen, zij huldigen, in zijn grootste vertegenwoordigers, GRETA LOBO
ras.DeDe
geschiedenis
van LOUIS
BOUWMEESTER heeft
heeft zichzelf
zichzelf
het ras.
geschiedenis
van LOUIS
BOUWMEESTER
geschreven
talen, tot
tot glorie
glorie van
van zijn
zijn krachtigen
krachtigen ouderdom
ouderdom en tot
tot roem
roem van
van het
het
geschrevenin
in vele
vele talen,
Nederlandsche volk.
twee illusies,
illusies, schreef
schreef ik,
ik, berust
berust de
dedramatische
dramatischekunst,
kunst,nadat
nadat zeze
Nederlandsche
volk. Op
Op twee
door den Dichter
Dichter in
in het
hetleven
levengeroepen
geroepen
is. eene
De eene
steunt
opWILLEM
Dr. WILLEM
ROYAARDS, de
de
door
is. De
steunt
op Dr.
ROYAARDS,
andere
op Louis
LOUISBOUWMEESTER;
BOUWMEESTER; in indeze
het zwaartepunt
zwaartepunt van
van
andere op
dezetwee
tweemachtigste
machtigstefiguren
figuren ligt
ligt het
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l ). De
theatraal ideaal
bekendenamen,
namen,die
diewij
wijtusschen
deze
algeheel theatraal
ideaal 1).
De talrijke,
talrijke, met
meteere
eerebekende
tusschendeze
de:z:e
het algeheel
beide
gedachten
waarborg
:z:ouden
zij
ûj bieden
bieden ook
ookininonze
onze
on:z:e
gedachteneen
een
waarborgvoor
voordede
beide zouden
zouden kunnen
kunnen invoegen,
invoegen, zij
onloochenbare leefkracht,
leefkracht, voor
geleidelijke evolutie
evolutie van
van ons
onsVaderlandsch
Vaderlandschtooneel.
tooneeL
tooneel.
onloochenbare
voor de geleidelijke
2
zijn.
Het
is
aan
derde in
in dien
moge eenmaal
Het is aan haar
haar dat
dat wij,
wij,
dien bond
bond moge
eenmaal de
de Tooneelschool
Tooneelschool 2))
De derde
in de
halveeeuw
haarbestaan
bevorderde,den
denmeest
hetgeen zij in
waardeering voor
de halve
eeuwvan
vanhaar
bestaanbevorderde,
meest
met waardeering
voor hetgeen
gebiedenden eisch
stellen. De
die de
deTooneelschool
(Directeur BALTHASAR
gebiedenden
eisch moeten
moeten stellen.
De plaats,
plaats, die
Tooneelschool(Directeur
VERHAGEN) bij het onderwijs
onderwijs in onze
on:z:e samenleving
samenleving behoort
behoort in te
te nemen,
nemen, werd
werdbepaald
bepaald op
opden
den
VERHAGEN)
Kunst zich
zich
overwinning
Dramatische Kunst
ûch zelve
zelve weder
weder bewust
bewust werd,
werd, en
en stijgt
stijgt met
met elke
elke overwinning
dag, dat de Dramatische
de richting
richting van
van het
hetorchestrale.
orchestrale. Van
Van haar
haar verwachten
verwachten wij,
wij, niet
niet het
hetgenie,
genie,dat
datcultureele
cultureele
in de
met zichzelf
zichzelfdekt,
dekt,maar
maar de
de ontvankelijke,
ontvankelijke, geschoolde
geschooldejonge
jongekrachten,
krachten,waaruit
waaruit de
deRegie
Regie
leemten met
zij
ûj zal
zal
:z:al kunnen
kunnen „scheppen"
"scheppen" zonder
zonder den
den
de toekomst
toekomst een
een keuze
keuze zal
zal kunnen
kunnen doen,
doen, waarmede
waarmede zij
in de
moeten maken
voor de
de beginselen
beginselen van
hetvak.
vak.„AanSchouwburg eerst
leerschool te moeten
maken voor
van het
"kan,,&nSchouwburg
eerst tot
tot leerschool
de:z:e kunstons
kunst onsras,
ras, in
in tegenstelling
tegenstellingmet
methet
hetVlaamsche,
Vlaamsche,dat
datonze
onze
on:z:egelederen
gelederengelukkig
gelukkig
geboren" is deze
versterkte, slechts
zwakke mate,
mate, doch
vanhet
algeheeltooneelbeeld,
waarvan
:z:wakke
doch ten
ten behoeve
behoevevan
hetalgeheel
tooneelbeeld,waarvan
versterkte,
slechts in zwakke
voorgrond door het groote
groote talent
talent wordt
wordt beheerscht,
beheerscht, de
deachtergrond
achtergrond door
door de
dekleine
kleinetalenten
talenten
de vóórgrond
"atmosfeer" wordt
wordt gemaakt,
gemaakt, verdient
verdient elke
elke kiem
kiem met
met'zorg
zorg te
te worden
worden opgekweekt.
opgekweekt.Wil
Wil
een „atmosfeer"
tot een
dit onmiskenbaar „honger
naar den eisch, de
"hooger onderwijs"
onderwijs" eenmaal
eenmaal haar
haar taak
taak vervullen naar
de Overheid
Overheid
langer mogen
mogen achterstellen
zal deze „School"
"School" niet
niet langer
achterstellen bij
bij alle
alle andere
andere scholen
scholen in
inNederland,
Nederland,en
en
zal
uitgelezen leermeesters
:z:ullen
aan deze
de:z:eRijksacademie
Rijksacademie eenmaal
krachtenwijden.
wijden.
leermeesters zullen
zullen aan
deze
eenmaal hun
hunbeste
bestekrachten
uitgelezen
Doch niet
niet hiermede
hiermede gevoelen
gevoelenwij
wij dit
ditwerk
werkder
der gemeenschap
gemeenschap volbracht.
volbracht. Het
Hetoppervlakkig
oppervlakkig
Doch
vooroordeel
tegen
tooneelloopbaan,
sedert
uitbloei
Rederijkerskamers
de
dat
den
der
dedradravooroordeel
tooneelloopbaan, dat sedert den uitbloei der Rederijkerskamers de
heeft
. •.moge
mogehet
heteindelijk
eindelijkwijken
wijken voor
voor
matische kunst
matische
kunst in
in Nederland
Nederland gestadig
gestadigondergraven
ondergravenheeft.
heeft.••.
....
erkenning,dat
eenerschoone
diepe erkenning,
datgeen
geenleven,
leven,inindedebanen
baneneener
schooneillusie
illusiegeleid,
geleid,gering
geringteteachten
achtenvalt.
valt.
de diepe
Naar vermogen bij te dragen tot de
de wording
wording van
van het
hetheerlijk
heerlijk droombeeld,
droombeeld, dat
datde
devreugvreugNaar
den
van een
een volk
volk veredelt
veredelt en
enhet
hetideaal
ideaalverheft
verheftboven
bovenden
denalledaagschen
alledaagschengezichtskring,
gezichtskring,het
het
den van
nooit minder
minderzijn
zijndan
daneen
eeneervolle
eervolletaak,
taak,ook
ookdan
danniet,
niet,wanneer
wanneer
kan voor de kinderen van dat volk nooit
beroeps bezwaren wegen,
gehee1en
opdat de
de
beroepsbezwaren
kunstenaarsbestaan den
beroepsbezwaren
wegen, en
en het kunstenaarsbestaan
den geheelen
geheelen mensch opeischt, opdat
kunst
van dien
dien mensch
mensch mede
mede voere
haarbanier.
banier.
voere ininhaar
kunst het
het beste van
der dramatische
kunst ligt
in de
Tooneelschool;haar
vervulling in
den
dramatische kunst
ligt in
deTooneelschool;
haarvervulling
inden
De belofte
belofte der
Schouwburg;
Koningin en
enVolk
verrijze
haar monument.
monument.
verrij:z:e haar
hart van
van Koningin
Volkverrijze
Schouwburg; in
in het hart

r) DeDe
Nederlandsche
Regeering,
onderschrijvend
woord
van
DIDEROT: „J'ai
..]'ai une
une haute
haute idée
idéedu
du
i)
Nederlandsche
Regeering,
onderschrijvend
hethet
woord
van
DIDEROT:
talent d'un grand
grand comédien: cet
cet homme
homme est
estrare",
rare", benoemde
benoemde LOUIS
LOUIS BOUWMEESTER
BOUWMEESTER tottotRidder,
WILLEM ROYRoYRidder, WILLEM
AARDS
tottotOfficier
H. M.
DE Koningin reeds
reeds
AARDS
OfficierinindedeOrde
Ordevan
vanOranje-Nassau,
Oranje-Nassau, nadat
nadat aan
aan laatstgenoemde
laatstgenoemde door H.
M. DE
zilverwas
wastoegekend.
toegekend.Deze
Dezeonderscheiding
onderscheidingvan
vanhet
hetHuis
Huisvan
vanOranje
Oranjeviel
vielook
ookeen
een
de
Huisorde van
vanOranje
Oranjeininzilver
de Huisorde
MARIEVAN
VANEIJSDEN-VINK,
EIJSDEN-VINK,te te
beurt,
terwijl
LOUIS
BOUWMEESTER begiftigd
werd
onzer tooneelspeelsters,
tooneelspeelsters,MARIE
beurt,
terwijl
LOUIS
BOUWMEESTER
begiftigd werd
met
de zilveren
zilveren medaille
medaille voor
voor Kunsten
Kunsten en
enWetenschappen.
Wetenschappen.
met de
2) Deze tooneelschool
tooneelschool werd
werdgesticht
gestichtin
in1874
1874door
door„Het
..HetNederlandsch
NederlandschTooneelverbond"
Tooneelverbond" in
Toonee1verbond"
in samensamenwerking
.."De
De Maatschappij
Maatschappij tot nut van
van het Algemeen".
Algemeen". Het
Het Verbond
Verbond steunde
steunde de
de school
schooltot
totop
opdezen
dezendag
dag
werking met
met „De
met raad en daad en mocht
mocht daarbij
daarbij van
van den
den aanvang
aanvang af
af van
van wijlen
wijlen Z.
Z.M.
M.Koning
KoningWILLEM
WILLEM III,
111,
lIl, na
na diens dood
WILHELMINA, jaarlijks
een
bebngstelling
boeken.
van H. M. Koningin
Koningin WILHELMINA,
jaarlijks
eenstoffelijk
stoffelijkblijk
blijkvan
vanbebngstellin~
belangstelling boeken.
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VOORDRACHTSKUNST
VOORDRACHTSKUNST
DOOR
DOOR
HERMAN POORT,
POORT, Letterkundige.
Letterkundige.
HERMAN

D
D

voordrachtskunst bereikt
bereikt dikwijls
is niet
niet zelden
zeldenmoeilijker
moeilijker tetedienen
dienendan
dan
e voordrachtskunst
dikwijls meer
meer en is
tooneelkunst om
omde
degrootere
grooterephantasie
phantasieenendedediepere
dieperemetamorphosische
metamorphosischekrachtEn
krachten
de tooneelkunst
wdke zij
zij van
van den
denkunstenaar
kunstenaar vraagt.
vraagt. Immers
Immers zij
zij kent
kent niet
niet het
hetdécor,
décor,noch
nochde
deandere
ando-e
andere
welke
al haar
het geheimgeheimaccessoria van
haar suggestieve kracht
kracht ligt in het
het transitorische,
transitorische, in het
accessoria
van het tooneel; al
kunstenaars ziel zich-zelve
zinnig vermogen
vermogen van
van de
de kunstenaarsziel
kunstenaarsziel
zich-zelvegeheel-en-al
geheel-en-alteteverplaatsen
verplaatsenininhet
hetkarakter,
karakter,
zinnig
innerlijkheid
in-de
diepere
van
het
anders-geschapene.
Dat
dit
niet
altijd
door
het
publiek
anders-geschapene.
dit niet altijd door het publiek
in , de diepere innerlijkheid van
begrepen wordt,
wordt, ligt
ligtmisschien
aandedeonvoornaamheid
onvoornaamheid en
misschienaan
begrepen
dilettantisme.
oppervlakkigheid van het voordrachts
voordrachts-dilettantisme.
opervlakighdnt
de laatste
laatste kwart-eeuw
kwart-eeuw zijn
zijn er
er echter
echter ernstige
ernstige en
(;n
enbebeIn de
geweest, die
die van
van hun
hun
gaafde beoefenaars
beoefenaars van het voordragen
voordragen geweest,
gaafde
kunst een
wiewie
- dit
dit isis het
hetverv(;rverkunst
een professie
professiemaakten
maaktenenenonder
onder
heugende-een
groote evolutie
nemen. Zij
Zij misten
misten
-een
evolutie valt
valt waar
waar te
te nemen.
heugende
—een groote
fundament
aanvankelijk
het besef omtrent het
aanvankelijk het
het psychologisch
psychologisch fundament
zij
aan
den
eenen
kant
dikwijls
verhunner
kunst,
waardoor
hunner kunst, waardoor zij aan den eenen kant dikwijls vereenvalsch
pathosenenaan
denanderen
anderenkant
kanttetevéél
véél
ineen
valsch
aanden
vielen in
vielen
pathos
van uitspraak
uitspraak en
en
acc{ntofferden aan technische vaardigheden
En accentaccEntvaardigheden van
zwarewijze
wijzevan
vanvoordragen
voordragen
Tengevolge hiervan
hiervan isisdedezware
legging. Tengevolge
kleurenenkleurenmet veel
veel emphase
emphase en
enveel
veelopzettelijk
opzettelijkaandikken
aandikkenen
met-de-stem
een
tijdlang
schier
algemeen
beoefend,
terwijl
met-de-stem een tijdlang schier algemeen beoefend, terwijl
hetmode
modewerd
werd alles
daarna
tijd kwam,
kwam, waarin
waarin het
alles vlak
vlak te
te
daarna een
een tijd
houden in
in een
heel-evenzangerig-aangezet
stemgeluid.Zoomin
Zoom in
een heel-even
zangerig-aangezet stemgeluid.
Zoomin
bij eenige
anderekunst
kunstechter,
echter, zijn
als
eenigeandere
zijn er
er ook
ook bij
bij de
de voorvoorals bij
drachtskunst
voorschriften
te te
geven;
- ieder
ieder
drachtskunstalgemeene
algemeene
voorschriften
geven;
ALBERT
ALBERT VOGEL.
en
vers, iedere vertelling,
vertelling, ieder
ieder drama
drama heeft
heeft zijn
zijn eigen
eigeneischen
eischenen
iedere
voordrachtskunstenaar brengt
zijn eigen
eigen psyche
psyche
iedere voordrachtskunstenaar
brengt tevens zijn
spreekt vanzelf,
vanzelf, dat
dat er
er altijd
altijd voordragers
voordragers geweest
het per
per intuïtie
intuïtie zuiver
zuiver
mee.
Het spreekt
mee. Het
geweest zijn,
zijn, die het
en goed deden, en stellig
stellig heeft
heeft ook
ook de
de Nieuwe-Gidsbeweging,
Nieuwe-Gidsbeweging, evenals
evenals op
op het
het tooneel,
tooneel, ook
ook op
op
VAN ZUYLEN
de voordrachtskunst
voordrachtskunst haar
uitgeoefend. Vooral
Vooral WILLEM VAN
ZUYLEN en WILLEM
haar stillen
stillen invloed uitgeoefend.
ROYAARDS hebben dezen invloed ondervonden.
ondervonden. VAN ZUYLEN
ZUYLEN is van nature een zéér
zéér knap
knap voordrachtskunstenaar
het zuiver-lyrische,
zuiver-lyrische, noch
noch in
inhet
het
drachtskunstenaargeweest,
geweest,zijn
zijngrootste
grootste kracht
krachtlag
lag niet
niet in het
klassiek-dramatische,
gelegenheid
klassiek-dramatische, maar
maarin
in de
de realistische
realistische monoloog, vooral
vooral wanneer
wanneer deze hem gelegenheid
gaf zijn
zijn fijn-humoristisch
fijn-humoristisch talent
talent te
te uiten.
uiten.Hierin
Hierinwas
washij
hijonovertroffen
onovertroffenen
enhiermede
hiermedeook
ookleeft
leeft
hij
nog steeds
steeds voort
voort in
in de
de herinnering
herinnering van
van ons
ons volk.
volk. ROYAARDS, grooter
regisseur dan
dan
grooter als
als regisseur
hij nog
als
tooneelspe1er
of voordrachtskunstenaar,
voordrachtskunstenaar, heeft
het gebied
gebiedder
dervoordracht
voordracht
tooneelspeler of
als tooneelspeler
heefttoch
toch ook
ook op het
zeer
groote verdienste
gehad, vooral
vooral in zijn
zijn eersten
eersten tijd.
tijd. Met
Meteen
eengoed-geschoolde
goed-geschooldetechniek
techniek
zeer groote
verdienste gehad,
wist hij
hij prachtige
prachtige klank-effecten
klank-effecten te
bereiken,
hij
greep
naar
een
ander,
beter
repertoire
dan
te bereiken, hij greep naar een
beter repertoire dan
voordragen van
van onze
onze eigen
eigenHollandsche
Hollandscheklassieken
klassieken
zijn onmiddellijke
het voordragen
onmiddellijke voorgangers
voorgangers en door het
-
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hij de
deliefde
liefdeenenbewondering
bewonderingvoor
voordeze
dezeininbreeden
breedenkring
kringdoen
doentoenemen.
toenemen.Eenzelfde
Eenzelfde
heeft hij
TITIA
LOOY-vAN
Mevrouw
HOLTROP-VAN
lof verdienen
verdienenMevrouw
Mevrouw
LOOY-VAN
GELDERenen
BETSY
HOLT ROP-VAN
lof
TITIA
VANVAN
LOOY-VAN
GELDER
Mevrouw
BETSY
HOLTROP-VAN
GELDER, terwijl
MevrouwALEIDA
ALEIDA
ALE
IDA ROELOFSEN
ROELOFSEN
ROE
LOF SEN zeer
genoeggewaardeerde
gewaardeerde
GELDER,
terwijl Mevrouw
zeergroote,
groote,niet
niet altijd
altijd genoeg
talenten toonde
toonde te
bezitten in
de richting
richting van
de zoogenaamde
zoogenaamde tragödie-stijl;
tragödie-stijlj
Mevrouw
talenten
te bezitten
in de
van de
tragedie-stijl;- Mevrouw
bleek
eeneen
voortreffelijkverzen
verzen
ALIDA TARTAUD-KLEIN
derderweinigen,
ALIDA
TARTAUD-KLEIN
bleek
weinigen,die
dieook
ook tooneelspelende
tooneelspelende voortreffelijk
w.::ten
w~ten te
te zeggen,
zeggen,zóó
zóó n.l.
n.l. dat
dat alle
alle menschelijke
mensche1ijke
menschelijkegevoelens
gevoelenstot
totuiting
uitingkomen
komenen
enbedwongen
bedwongenliggen
liggen
weten
één en
en hetzelfde
hetzelfde rhythme.
rhythme.
in één
Wanneer
Wann~er wij
wij WILLEM
WILLEM VAN
tot tot
hethetvorig
de eenige,
eenige,
VANZUYLEN
ZUYLEN
voriggeslacht
geslachtrekenen,
rekenen, dan
dan is de
w.::zenlijk
w~zenlijk volbloed voordrachtskunstenaar
voordrachtskunstenaarvan
vanhet
hetNederland
Nederland
laatste
kwart-eeuw
ALBERT
wezenlijk
derder
laatste
kwart-eeuw
ALBERT
VOGEL. Hij
ons op
op veel
veel breedere
breederebasis
basisplaatste,
plaatste,
VOGEL.
Hijtoch
tochisisdede man,
man, die
die de voordrachtskunst bij ons
zoowd in
in het
hetlyrische
lyrischevers,
vers,als
haar zoowel
als in
inde
devertelling,
vertelling,
die haar
het drama,
zeldzame hoogte
hoogte opvoerde
opvoerde en
als in het
drama, tot
toteen
eenzeldzame
en'
zich het
eerst theoretisch
theoretisch bewust
bewust was
van haar
haar
die zich
het eerst
was van
die
psychologisch karakter.
bestaat schier
schier geen
geengroot
groot
psychologisch
karakter. Er
Er bestaat
uit binnenbinnen-ofofbuitenlandsche
buitenlandscheliteratuur,
dat.VOGEL
literatuur,dat_
dat. VoGEL
VOGEL
werk uit
niet op
op zijn
zijn repertoire
repertoire heeft;
heeft; op
op zijn
zijn grootst
grootst isis hij
hij
niet
zijn Oedipus-voordracht,
Oedipus-voordracht, maar
daarnaast
misschien in
maar daarnaast
misschien
in zijn
zich
tevens
uitnemende
SHAKESPEAREtoonde hijhijzich
tevens
een een
uitnemende
SHAKESPEAREvertolker
met „Coriolanus"
en „Julius
vertolker met
"Coriolanus" en
"Juli
"Julius
us Caesar".
Caesar". In
In
Duitsche en
en Engelsche
Engelsche
Enge1sche vertaling
vertaling droeg
droeg hij
hij in
in bijna
bijna alle
alle
Duitsche
landen der
wereld, tot
in China
China en
en Japan,
Japan, VONDEL'S
VONDEL'S
landen
der wereld,
tot in
"Lucifer" voor,
voor, waardoor
waardoor hij
hij tevens
tevens van
van ongemeene
ongemeene bebe„Lucifer"
werd voor
voordedeverbreiding
derNederlandsche
Nederlandsche
teekenis werd
verbreidingder
teekenis
cultuur in den
den vreemde.
vreemde.
De
heeft VOGEL
D~ theorie zijner
zijner kunst
kunst heeft
VOGEL neergelegd in
zijn boek
boek over „Voordrachtskunst",
"Voordrachtskunst", een
een werk
werk dat
dat op
op dit
dit
baanbrekend als
als toonaangevend
toonaangevendgenoemd
zoowel baanbrekend
genoemd
gebied zoowel
dat ininEngelsche
Engelsche en
enDuitsche
Duitschevertaling
vertaling
mag worden en dat
ook
in
het
buitenland
groote
heeft
gevonbelangstelling
ook het buitenland groote belangstelling heeft gevonHoe zuiver
zuiver VOGEL
de bedoeling
bedoeling der
der
JAN
den. Hoe
VOGEL het karakter en de
JAN MUSCH.
INTUSCH.
voordrachtskunst
moge blijken
blijken uit dit
citaat:
doorvoelt, moge
dit citaat:
voordrachtskunst doorvoelt,
"De
taal te
te verklinken
verklinken in
in duizenderlei
duizenderlei variatiën,
variatiën, ieder
ieder beeld,
beeld,iedere
iederestemming,
stemming,ieder
ieder
„De taal
gebeuren te bezien door het
prisma van
van zijn
zijn eigen
eigen geest,
geest, te doordringen
doordringen met
methet
vanhem
het prisma
hetbeste
bestevan
hem
zelf,
en dit
ditalles
allestetevertolken
vertolkeninintreffend-schoonen
treffend-schoonengeluidsvorm,
geluidsvorm,waar
waarnoodig
noodig
zelf, zijn eigen ziel, en
ondersteund
ziedaardedegroote
grooteroeping
roepingvan
vanden
denvoordrachtsvoordrachtsondersteund door
door sprekende
sprekendegebaren,
gebaren,- ziedaar
kunstenaar,
menschen dp
op kan
kan voeren
voeren boven
boven het
het alledaagsche
alledaagsche uit."
uit."
kunstenaar, waardoor
waardoor hij
hij de
de menschen
Deze
heeft VOGEL,
VOGEL, geïllustreerd
van zijn
zijn kunst,
kunst,onderwezen
onderwezen
Deze theorie heeft
geïllustreerdmet
met de
de praktijk van
de
te
Leiden,
en
Groningen,
hij
haar
volksaan
rijksuniversiteiten
Utrecht
Groningen,-hij
verkondigde
aanvolksaan rijksuniversiteiten te Leiden,
Groningen, hij verkondigde haar aan
ookinin
opzicht
invloedgroot
grootenengoed
universiteiten
zijninvloed
goed
universiteiten en
en op
op bizondere
bizonderecursussen,
cursussen,- ook
datdát
opzicht
is iszijn
geweest. Als
- Als
beste
zijner
leerlingen
genoemd
worden
ELLEN
V
VARENO
ARENO(Mevrouw
(MevrouwVOGELVOGELbeste
zijner
leerlingen
magmag
genoemd
worden
ELLEN
VARENO
BUWALDA),
eeneen
voordrachtskunstenares
element te
te onderscheiden
onderscheiden
BUWALDA),
voordrachtskunstenaresininwie
wieeen
eenzuiver
zuiverdramatisch
dramatisch element
tintelende
is en wier
wier kracht
kracht dáár
dáár ligt
ligt waar
waar zinsmelodie
zinsmelodie en rhythme
rhythmeworden
wordenopgestuwd
opgestuwddoor
dooreen
eentintelende
nervositeit.
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Een
toonde zich tevens onze
E~n uitnemend
uitnem~nd voordrachtskunstenaar
vO::lrdrachtskunstenaar toonde
onze groote
groote tooneelspeler
tooneelspeler JAN
uituit
VONDEL'S
MUSCH, - prachtig zijn van
vanhem
h~mhet
hetverhaal
verhaalvan
vandedebode
bode
VONDEL'S „Gijsbrecht"
"Gijsbrecht" en
en de
de
doodendansuit
uitLAUDY'S
LAUDY'S„Paradijsvloek".
"Paradijsvloek"Ook
. Ook
EDUARDVERKADE
VERKADE trad
voordoodendans
EDUARD
tradaanvankelijk
aanvankelijk veel
veel als voordrachtskunstenaar op,
"Macbeth", die
die met
met
drachtskunstenaar
op,en
en zijne
zijne voordrachten,
voordrachten,vooral
vooralvan
van "HamIet"
„Hamlet" en
en „Macbeth",
zijn eigen
eig~n fijn
fijn temperament
temp~ram~nt op diepr
diepe wijze
wijze doorvloeid
doorvloeid zijn,
zijn, hadden
hadden het
het groote
groote succes
succesdat
datzij
zij
zijn
volleverdienen.
verdienen.Daar
Daar
voorts
ANTON
VERHEYEN, een veel
veelbemind
bemindvoordrager
voordrager
van
VONDEL,
ten volle
is is
voorts
ANTON
VERHEYEN,
van
VONDEL,
daar
DEKKING,
die die
op gelukkige
wijze
vooral
hethet
dramatische
genre
beoefent,
- daar
daar
daar is
is HENRI
HENRI
DEKKING,
op gelukkige
wijze
vooral
dramatische
genre
beoefent,
p::lpulaire en humoristische
humoristische Mr.
Mr.KAMP,
KAMP, -daar
daar
is BRETTANI, de
de goede
goede vertolker
vertolker van
van menig
menig
is de populaire
is BRETTANI,
zwaar
de Fransch-voelende
Fransch-voelende en
en ook
ook het
het
zwaar muziek-drama, - de
Fransch
uitstekendvoordragende
voordragendeLANDRY,
LANDRY, - daar
daar is
Fransch uitstekend
tenslotte Jo
wiens geestige
geestige UilenspiegelUilenspiegelJO STERNHEIM wiens
. voordrachten de
de aandacht
aandacht van
van een
een groot
grootpubliek
publiektrokken.
trokken.
MARIE KALFF,
rijke en
en veelsoortige
veelsoortige
MARIE
KALFF,vrouw
vrouw van
van rijke
begaafdheid, bleek
zeer fijnzinnig
fijnzinnig vertolkster
vertolkster
begaafdheid,
bleek bovenal
bovenal een zeer
van Maeterlinck;
Maeterlinck; RIKA
RIKA HOPPER
HOPPER had
enkele keer
keer
van
had een
een enkele
(helaas te
te zelden)
zelden) gelegenheid
gelegenheidhaar
haar mooi
mooi stemgeluid
stemgeluid en
en
(helaas
bare zuivere
zuivere literatuuraanvoeling
literatuuraanvoeling te
bewonderen in
in
hare
te doen bewonderen
een VONDEL-voordracht;
VONDEL-voordracht; -ELLEN
ELLENRUSSE
RussE (Mevrouw
(MevrouwVAN
VAN
DER
heeft
vooral
ininKatholieke
vele
DERVELDE)
VELDE)
heeft
vooral
Katholiekekringen
kringen zich vele
warme vrienden
vriendenverworven,
verworven,terwijl
terwijl
Mevrouw
BOLDINGHMevrouw BOLDINGHGOEMANS
hethetFransche
publiek weet
weet
GOEMANS
Franschevers
verstreffend
treffendtot
tot het publiek
brengen.
te brengen.
Zoo
ziet men
mendus
dusdat
datdedevoordrachtskunst
voordrachtskunst in
in ons
ons
Zoo ziet
land
gedurende de
de laatste
laatste kwart-eeuw
kwart-eeuw vele
vele en
entalentvolle
talentvolle
land gedurende
beoefenaars heeft
een groote
groote en
en
beoefenaars
heeft gevonden,
gevonden, dat
dat zij
zij als
als een
J. H. SPEENHOFF.
moeilijke
kunst medetelt
medetelt in
inde
dewaardeering
waardeering van
van het
het bebemoeilijke kunst
J.
schaafde
Eenigszinsmet
methaar
haar verwant
verwant is
is de
dekunst
kunst
schaafde publiek. Eenigszins
van begaafde
begaafdechansonniers
chansonniers
als PISUISSE
CLINGEDORENBOS,
DORENBos, onder
welkede
degeniale
geniale
SPEENHOFF
van
als PISUISSE
enen
CLINGE
onder welke
SPEENHOFF
die in zijn liedjes zoo typeerend
typ!erend de
de Hollandsche
Hollandschevolksziel
volkszielvertolkte,
vertolkte,van
vangeheel
geheelaparte,
aparte,eigenlijk
eigenlijk
is. Nog
Noguitgebreider
uitgebreiderwordt
wordthet
hetterrein
terreinvan
vandedevoordrachtskunst,
voordrachtskunst,
meer letterkundige beteekenis is.
wanneer men ook tot
tot haar
haar mag rekenen
rekenen de
de kunst
kunst van
van den volksredenaar
volksredenaar(SCHAEPMAN,
(SCHAEPMAN, KUYPER,
KUYPER,
TROELSTRA, BORREMEUS
DE GREVE)
en van
denden
wijsgeerigen
(Prof.
TROELSTRA,
BORREMEUS
DE GREVE)
en van
wijsgeerigenofofliterairen
literairenconférencier
conférencier (Prof.
VAN
HAMEL,
BOLLAND,
BIE
RENS
DE
HAAN,
VAN
GINNEKEN,
DIRK
COSTER,
JUST
HAVELAAR,
VAN HAMEL, BOLLAND, BIERENS DE HAAN, VAN GINNEKEN, DIRK COSTER,
ANNIE SALOMONS,
SALOMONS, Mevrouw
MevrouwBOLDINGH-GOEMANS,
BOLDINGH-GOEMANS, HERMAN
HERMAN POORT).
POORT).
ANNIE
In verband met de herleving
herleving der
der voordrachtskunst
voordrachtskunst staat stellig ook
ook de
de opkomst
opkoms.t van
van het
het
spreek-onderwijs,
waarop
VELDKAMP,A.A.
ELDAR
(ANNA
FLES),
BRANCOVAN
VANDANTZIG
DANTZIG
spreek-onderwijs, waarop
K. K.
VELDKAMP,
M.M.
ELDAR
(ANNA
FLES),
BRANCO
en JEANNE
JEAN NE RAEDT
OLDENBARNEVELD
een grooten
en gelukkigen
gehad.
RAEDTVAN
VAN
OLDENBARNEVELD
een grooten
en gelukkigeninvloed
invloedhebben
hebben gehad.
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GEESTELIJKE STROOIVANGEN
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EN 1923
1923
DOOR

DR.
DR. P.
P. H. RITTER JR., 1)
1
Hoofdredacteur van het
het Utrechtsch
Utrechtsch Provinciaal
Provinciaal en Stedelijk
Stedelijk Dagblad.
Dlgblad.
Hoofdredacteur
)

H
H

De twee
twee grondmotieven
grondmotieven van
vandedeNederlandsche
Nederlandscheliteratuur
literatuur
I898.
nana
1898.

olland isishet
hetland
landvan
vandede
schildersenen
theologen.Daarin
Daarinkomt
komtuit,
uit,dat
datbij
bijons
onsniet,
niet,
schilders
theologen.
gelijk bij
de
zuiver
Germaansche
volken,
de
actieve
geestelijkheid,
de
hoogere,
zedelijke
bij
Germaansche volken, de actieve geestelijkheid, de hoogere, zedelijke
levenswil, maar
maar evenmin,
evenmin,gelijk
gelijkbij
bijde
de zuiver
zuiverRomaansche
Romaanschevolken,
volken,de
degewaarwording
gewaarwordingmet,
met,
levenswil,
daaraan verwante
verwante passieve
daaraan
passieve bespiegeling
bespiegeling en
en levenskunst
levenskunst de
de overhand
overhand heeft,
heeft, maar
maar dat
dat bride
b~ide
levensopvattingen in ons
ons cultuurmidden
cultuur midden worstelen
worstelen om
om den
den voorrang.
voorrang. Verwant
Verwant aan
aan deze
deze onderonderscheiding
is
een
andere
onderscheiding,
die
ons
artistiek
talent
betreft.
Wij
zijn
realisten,
scheiding een andere onderscheiding,
ons artistiek talent betreft. Wij zijn realisten,
menschheid uit menschen
menschen opgebouwd,
opgebouwd, maar
maar tegelijkertijd metaphysici,
interesseeren ons voor de menschheid
metaphysici,
menschheid als
als (uit
(uit de
de individualiteit
individualiteitstammend)
stammend)
phantasie-volle denkers, belangstellend
belangstellend in de menschheid
- Dezeonderscheidingen
onderscheidingenkenmerken
kenmerkenonze
onzeletterkunde
letterkundena
ná 1898.
1898.Haar
Haarontwikkeling
ontwikkelingisis
probleem. —Deze
een groei
groei van
van passieve
passievenaar
naar actieve
actievegeestelijkheid,
geestelijkheid,een
eenworsteling
worstelingtusschen
tusschenvergeestelijkt
vergeestelijktrealisme
realisme
tusschen impressionisme
impressionismeen
enexpressionisme.
expressionisme.
en in de werkelijkheid geprojecteerde
geprojecteerde geestelijkheid, tusschen
Het tweede
tweede grondmotief
grond motief isisde.
de..evolutie
evolutie van
van ve
vernietiging
oude naar
naar bouw
bouw van
van
rnietiging van een oude
nieuwe cultuur.
cultuur. De
Derichting
richtingvan
van'So
'Rohad
hadeen
eenanti-maatschappelijke
anti-maatschappelijketendenz,
tendenz,niet
nietomdat
omdlt
een nieuwe
zij
de maatschappij,
maatschappij, maar
maar omdat zij
zij het
het conventionalisme
conventionalisme in
inde
demaatschappij,
maatschappij,waaruit
waaruitzij
zij ontontzij de
stond, bestreed.
bestreed. Zij
Zij moest
moestde
despheer
spheervrij
vrijmaken
makenvoor
voorhet
hetnieuwe
nieuweleven,
leven,maar
maardoor
doorhaar
haar prinprincipieel doorgevoerd
doorgevoerd onmaatschappelijk
onmaatschappelijk karakter
karakter was
haar lot anders
anders dan
dan dat
datder
derrichtingen,
richtingen,
was haar
haar voorafgingen. Zij versteende niet in
in maatschappelijk
maatschappelijk conventionalisme, maar
maar in geesgeesdie haar
telijke impotentie. De
De waarneming
waarneming werd
werd dogma.
dogma. Om
Omnieuwe
nieuwekracht
kracht tetewinnen
winnenmoest
moestde
dekunst,
kunst,
telijke
die
volgde, opnieuw
opnieuw verbindingen
verbindingen zoeken
zoeken met
met de
desamenleving,
samenleving, niet
nietals
alsdedesamenleving
samenlevingbebedie volgde,
schouwend, maar
maar als
als in de samenleving begrepen
begrepen element.
element.

Korte terugblik
terugblik op
opdedeeerste
eersteperiode
periodevan
llanden
den
Nieuwen
Gids.
Nieuwen
Gids.
eerste negen
negen jaargangen
jaargangen van
van den Nieuwen
Nieuwen Gids
Gidswaren
waren achter
acht'~r dm
De drie
drie
De eerste
dm rug.
rug. De
hoofdstellingen der
der tachtigers:
tachtigers: "Kunst
is passie",
passie", „Vorm
"Vorm en
en Inhoud
Inhoudzijn
zijnéén"
één"enen„de
"de
Kunst
„Kunst is
Kunst
de Kunst"
Kunst" waren
volke luid
luid verkondigd,
verkondigd, maar
maar ook
ook in
in daadwerkelijke
daadwerkelijke liteliteom de
waren niet alleen den volke
ratuur
gekrystalliseerd. Zij
verschillende facetten
facetten van
van een
een zelfde
zelfdelevensbeginsel.
levensbeginsel.
ratuur gekrystalliseerd.
Zij vormden
vormden verschillende
In essentie
essentie formuleert
formuleert die
die leuze
leuze van
vanhet
hetpassioneel
p3ssioneelkarakter
karakter der
der kunst
kunst de
deeenheid
eenheidvan
vankunst
kunst
en leven, een zelfde
zelfde eenheid
eenheid van
van leven
leven en
en kunst,
kunst, die
die men
men vond
vond in
inde
denieuw-verkondigde
nieuw-verkondigdeidenidenvan inhoud
vorm
(die
immers
niet
een
huls
van
een
vaaginhouds-begrip,
inhouds-begrip,maar
maar
titeit van
inhoud en
en ....
.... vorm
(die
immers
niet
een
huls
van
een
vaag
de levende,
levende, innige
innige uiting
uiting moest
moest zijn
zijn van
vande
delevende
levendepersoonlijkheid)
persoonlijkheid) en
enwanneer
wanneer ten
tenslotte
slotte
I)
Dit
artikelverschijnt
verschijnt aanmerkelijk
aanmerkelijk bekort,
bekort, en bedoelt niet
niet een
een overzicht
overzicht te
te geven
gevenvan
vanalle
alleschrijvers,
schrijvers,
i) Dit
artikel
stroomingen. Schrijvers
wij zeer hoog
hoog stellen
stellen bleven
bleven soms
somsongenoemd,
ongenoemd,
maar
aanduiding van
van stroomingen.
maar alleen
alleen eene aanduiding
Schrijvers die wij
stellen, werden
werden genoemd,
genoemd,wanneer
wanneer ze een bepaalde, nieuwe richting
richting vertegenwoordigen.
vertegenwoordigen.
schrijvers die wij lager stellen,
De redactie
redactie was
was zoo
zoo vriendelijk
vriendeliik ons
ons meer
meer ruimte
ruimte toe
toete.
te· staan,
staan, dan
dan strikt
strikt beschouwd
beschouwd in
inhet
hetverband
verbandvan
vanhet
het
geheel geoorloofd was.
was. Niettemin
Nietteminmoet
moetde
debehandeling
behandelingvan
vanzdó
zoouitvoerige
uitvoerigestof
stofininzdó
zoobeperkte
beperkteruimte
ruimteuiteraard
uiteraard
beslissing bij
bij de
dekeuze
keuzeder
derportretten
portrettengeschiedde
geschieddedoor
doorde
deredactie.
redactie.
lijden aan
aan onvolledigheid.
onvolledigheid. De beslissing
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in eene
"de
eene weigering,
weigering, de
de kunst
kunst dienstdienst„de kunst
kunstom
omde
de kunst"
kunst” geëischt
geëischt werd,
werd, dan
dan hield
hield die
die eisch in
baar te
te maken
baar
maken aan
aan conventioneele
conventioneele ethiek.
ethiek.
De eerste
voorgangers en
en epigonen,
epigonen,de
de
in voorgangers
eerste negen
negen jaren
jaren vertoonden
vertoonden bijna
bijna uitsluitend,
uitsluitend, in
nog individueele
levensgeschiedenisvan
van de
de nog
levensgeschiedenis
individueele individualiteit,
individualiteit, die
die zich,
zich,plotseling
plotselinglos
losvan
vanhet
het
maatschappelijkbeveiligende,
of in
in opstandigheid
opstandigheid teugelloos-levensteugelloos-levensmaatschappelijkbeveiligende,in
in onpeilbare
onpeilbare melankolie,
melankolie, of
Ze ontbinden
ontbinden hartstochten
hartstochten en
en zieleschoonheden,
zieleschoonheden, den
den durf
durf de
de
lustig moest
betoonen. Ze
moest betoonen.
en de
spot en
spot
de brutaliteit
brutaliteit van
van den
den eenling,
eenling, die
die zich
zichaan
aanhet
hetdwangbuis
dwangbuisvan
vangerenommeerde
gerenommeerde geged: nn levenden
woonte
ontworsteld weet,
weet, d_
den
levenden eenling,
eenling, die
diezich
zichnoodzakelijk
noodzakelijkanti-thetisch
anti-thetischmoest
moest
woonte ontworsteld
ze dood
dood was.
was.
gevoelen
de doode
doode maatschappij,
maatschappij, niet wijl
wijl die
die maatschappelijk,
maatschappelijk, maar
maar wijl
wijl ze
gevoelen aan
aan de
Eerst
nadat die
die eenling,
eenling, die
diededeSchoonheid
Schoonheidmoest
moeststellen
stellen
Eerst nadat
als
nieuwen levensnorm,
levensnorm, omdat
die hunkering
hunkering naar
naar
als nieuwen
omdat in die
Schoonheid
het scherpste
scherpste zijn
zijntegenstelling
tegenstellingtot
totden
dengeijkten
geijkten
Schoonheid het
gemeenschapsvorm
bleek,
- eerst
eerst nadat
nadat die
dieeenling
eenlingeen
een
gemeenschapsvorm
bleek,
nieuwe
wereld om
om zich
zich heen
heenhad
hadontdekt
ontdekt en
en uit
uit zich
ûch
gezich genieuwe wereld
schapen, kon
kon de Individualiteit
Individualiteit zich
zich bevrijden
bevrijden van
van de
de ikheid,
ikheid,
de eerste
eerste phase
phase van
van den
den Nieuwen
Nieuwen Gids
Gids nog
nog noodig
noodig
die
in de
die ze in
had.
Na jaren
jaren „kunstnijverheid",
"kunstnijverheid",volgens
volgens renaissancistische
renaissancistische
had. Na
KLoos voor het
of romantische
romantische modeli
modellé's,
in WILLEM
é's, kon
kon in
het
WILLEM KLOOS
al haar
haareeuwenlang
eeuwenlang
eerst
menschenziel uitbiechten,
uitbiechten, al
een menschenziel
eerst een
versloten
somberheid, al
al haar
haar brandenden
brandenden trots
trots en
en roekeroekeversloten somberheid,
de keurig
zichengageerende
engageerende
looze
tusschen de
zelfverwerping
keurig zich
booze zelfverwerping;
zelfverwerping;; tusschen
converseerende
en huwende en inmiddels dichtende
en literair converseerende
dichtende en
confectiewinkel
den hollandschen
hollandschen officieelen
officieelen geest
geest werd
werd
confectiewinkel van den
HÉLÈNE SWARTH.
SWARTH.
men opeens
opeens een
een stem
stemgewaar,
gewaar, die,
die, met
metonverbiddelijken
onverbiddelijken
men
HELENE
moed
de tragiek
tragiek uitzegde,
uitzegde, die
dieererligt
ligtininmenschelijke
menschelijkeaanaanmoed de
en wat
wat deert
deerthet
hetofofhier,
hier,alsals
HÉLÈNE SWARTH,
hunkeen verhoudingen
verhoudingen;; en
doeningen en
bijbij
HÉLÈNE
SWARTH, die de hunkeeen tijd,
tijd, welke
welke de
de vrouw
vrouw als
als weinig
weinigmeer
meerdan
dan een
een
vrouwenliefde dorst
ring van vrouwenliefde
dorst uit zingen in een
levend ornament
watdeert
deerthet
hetofofhet
hetaanvangspunt
aanvangspunt
ornament beschouwde
beschouwdein
ineen
eenfatsoenlijk
fatsoenlijkhuisgezin,
huisgezin,- wat
de poezie
poezie
van WILLEM
WILLEM
van deze poezie
poe
zie de
de ervaringen
ervaringen waren
waren van
zeldzamen eenling.
poe zie van
poezie
van
van een
een zeldzamen
eenling. In de
KLOos
stijgt
de
individueele
aandoening
tot
een
klassieke
uiting
van
menschelijk
beleven,
KLOOS stijgt
individueele aandoening tot een klassieke uiting van menschelijk beleven,
DEYSSEL had, na zijn
zijn
eerste,
de mogelijkheid
mogelijkheid schiep
schiep tot
totlatere
lateregemeenschapskunst.
gemeenschapskunst. VAN
z;ijn eerste,
die de
VAN DEYSSEL
natuur en
onstuimige
aanvallen, de
het leven
leven om
omhem
hemheen
heenmet
metdoordringende
doordringende oogen
oogen
onstuimige aanvallen,
de natuur
en het
vanhet
hetFransche
Franschenaturalisme
naturalisme eigenlijk
eigenlijk alleen
alleen de
de objectieve,
objectieve, vooropvoorophij had
had van
hij
bekeken, stellinglooze
methode en
en de
deonwelvoegelijkheid
onwelvoegelijkheid
overgenomen, onwelvoegelijkheid
onwelvoegelijkheid die
die niet,
niet,
onwe1voege1ijkheidovergenomen,
stellinglooze methode
om haarszelfs
haarszelfs wil
wil werd
werd openbaar
openbaar gemaakt,
gemaakt, maar
maar die
dienoodzakelijk
noodzakelijk moest
moest verschijnen
om
om
verschijnen om
aan
te toonen,
toonen, dat
dat men
men zich
zich
bijhet
hetdoordringen
doordringendes
deslevens
levensdoor
doorgeen
geenenkele
enkeleconventie
conventie
z;ichbij
aan te
laten binden.
kon
binden. Maar
Maar in
indedeNieuwegidsliteratuur
Nieuwegidsliteratuurwas
wasnimmer
nimmerhet
hetonwelvoegelijke
onwelvoegelijke cynisch
cynisch
kon laten
z;ijnbedoeling
(zooals bij
bij sommige
sommige lateren),
lateren),ging
ginghet
hetnimmer
nimmerzijn
zijn
bedoelingvan
vaneerlijke
eerlijkelevensontblooting
levensontblooting
(zooals
en tragische
tragische levensverdieping
levensverdieping te buiten.
buiten. VAN
VAN DEYSSEL
DEYSSEL had
had de
de gewaarwording
gewaarwording verdiept.
verdiept.
Dat geschiedde
geschiedde reeds
reeds in
in „Een
"Een liefde"
liefde"en
en„de
"deKleine
KleineRepubliek",
Republiek",waar
waarniet
nietinindedeeerste
eersteplaats
plaats
van beteekenis
psychisch motief van
beteekenis is,
is, waar
waar de
de levenservaringen
levenservaringen van
van
psychologisch, maar
maar het
het psychisch
het psychologisch,
Smart,
Geluk, den
den lijdenden
lijdenden en
en vreugde-hebbenden
vreugde-hebbenden mensch
mensch de
de
Smart, van
van Eenzaamheid,
Eenzaamheid,en
en van
van Geluk,
z;ien, waar
werkelijkheid
op een
een nieuwe,
nieuwe, verdiepte
verdiepte wijze
werkelijkheid op
wijze deden
deden zien,
zien,
waar „de
"de wanden
wanden van
van het
hetleven
leven
.

gSo
gH0
gBo

weken" onder
onder den
den drang
drang der
der aandoening
aandoening en een
een boven-tijd-ruimtelijk
boven-tijd-ruimtelijk besef
besef van
van de
degewaargewaarweken"
wording
uitwerd
werdbereikt.
bereikt.Langs
Langsgeheel
geheel
andere
wegen
was
GORTER tot dat boven-tijd-ruimtelijke
wording uit
andere
wegen
was
GORTER
boven-tijd-ruimtelijke
gekomen. In zijn
z;ijn Mei
Mei had
had hij
hij zijn
z;ijnsamenleven
samenleven met
metalalde
deinnigheden
innighedender
derNatuur
Natuuruitgevierd,
uitgevierd,
gekomen.
dat symbolisch
symbolisch gedicht
gedicht de
degeheele
geheet.~dramatiek
dramatiek van
van het
hetmenschelijk
menschelijk hart
hart in
in een
eenperpertot dat in dat
soonlijk-doorleefde
natuurvisie
was
geobjektiveerd
en
daarna
de
natuur,
het
Heelal
feller,
soonlijk-doorleefde natuurvisie was geobjektiveerd en daarna de natuur,
Heelal feller,
zelf-pijnigender bekijkend,
hij zijn
zijn sensitivistische
sensitivistische verzen
verzen schreef,
schreef, opeens
opeens met
met
zelf-pijnigender
bekijkend, had
had hij,
hij, toen
toen hij
betrekkelijkheidvan
vandede
eenling-gewaarwording
beseft.
ALBERf
VERWEY
een schok
schokdedebetrekkelijkheid
eenling-gewaarwording
beseft.
OokOok
ALBERr
VERWEY
was aangevangen
aangevangen met te
te luisteren
luisterennaar
naarhet
heteigen
eigengevoelsleven.
gevoelsleven.Kalmer
Kalmerdan
dan
KLoos,was
washij
hij
was
KLOOS,
opgegaan in diens
diens Schoonheidshunkering,
Schoonheidshunkering,eneninindedejaren
jarenomstreeks
omstreeksdedekentering
kenteringder
dereeuwen
eeuwenwas
was
hij gekomen tot een zwijgend zich
z;ich bezinnen,
bez;innen,een
zichvoorbereiden
voorbereiden tot
totde
detaak,
taak, die
die hem
hemwachtte
wachtte
hij
een zich
van een
een opmerkelijke
opmerkelijke school
schoolininonze
onzeliteratuur.
literatuur.InInVAN
VANEEDEN
EEDEN had
peinzer
als leider van
had men
men den peinzer
ontmoet,
die in zijn
ontmoet, maar
maar die
zijn Kleine
Kleine Johannes,
Johannes, in
in de
degroote
groote gedichten
gedichten uit
uitzijn
zijneerste
eersteperiode,
periode,
Ellen,
zijn Broeders,
Broeders, diepzinniger
diepzinniger levensproblemen
levensproblemen behandelde
behandelde dan
dan waarvan
waarvan een
eenvorige
vorige
Ellen, zijn
generatie ooit
had gedroomd.
gedroomd. Ook
Ook in hem
hem het
het uitgaan
uitgaan van
van het
heteigene,
eig~ne,hier
hierphilosopheeren
philosopheer.::n
generatie
ooit had
naar
trant eener,
eener, altijd
altijd ietwat
ietwatparadeerende
paradeerende persoonlijkheid;
persoonlijkheid;maar
maardaarteg'no
daarteg :nover
dedrang
drang
naar den trant
ver de
- vooral
z;ijn sociale
sociale experimenten
experimenten - naar
naar doen uitmonden
uitmonden van
van individueel-ontdekte
individueel-ontd'!kte
vooral in zijn
ziele
waarden in een algemeener
algemeener spheer,
spheer, in
ineen
eenlevende
levendemaatschappelijkheid.
maatschappdijkheid.
zielewaarden
ARY PRINS
PRINS had nog niet z;ijn
Tocht" voltooid,
voltooid, maar
maar reeds het lezend Nederland
Nederland
zijn "Heilige
„Heilige Tocht"
in NETSCHER,
NETscHER, in den
den
verbaasd door
impressionisme; in van
van GROENINGEN 1),
verbaasd
door zijn
zijn singulier impressionisme;
1 ), in
zwaarmoedig-neuriënden
zwaarmoedig-neuriënden ALETRINO
ALETRINO had
had het
hetnaturalistisch
naturalistisch proza
proza van
van VAN
VAN DEYSSEL
DEYSSEL reeds
vertakkingen gevonden,
het sensitivisme,
sensitivisme,het
hetbuiten-tijdruimtelijk
buiten-tijdruimtelijkbesef
besefhad
hadzich
zichnaast
naast
vertakkingen
gevonden, en het
VAN DEYSSELS
DEYSSELS:: Menschen en
en Bergen
Bergenalalinindedebijna
bijnadecadente
decadentegewaarwordingsverfijning
gewaarwordingsverfijningvan
van
HOFKERtoegespitst,
toegespitst, terwijl de gracieuze en door
HOFKER
door een
een enkele
enkelevolzinwending
volzinwendingdiepzinnige
causerie,
diepzinnige causerie,
die tot
die
tot den
den DE GoNcouRT-tak
GONCoURT-tak van
naturalisme behoort,
behoort, ook
ook naast
naast VAN
VAN DEYSSEL
DEYSSEL in FRANS
van het naturalisme
ERENS vertolking
gevonden.
vertolking had gevonden.
Natuur en
waren door
door den
den Nieuwen
Nieuwen Gids
Gidsontdekt
ontdekten
endie
dieontdekkingen
ontdekkingenhadden
hadden
Natuur
en ziel waren
zich reeds doen
doen gelden
gelden in
ineen
eentweede
tweedegeslacht
geslachtaan
aanden
denaanvang
aanvangder
derperiode
periodedie
diewij
wijbespreken.
bespreken.
zeer-kort bijeengehouden
bijeengehouden groep
groep der
der Nieuwegidsers
Nieuwegidsershad
hadde
deik-zijde
ik-zijdevan
vanhaar
haarindividualisme
individualisme
De zeer-kort
reeds
herhaaldelijk betoond
ten en
bestrijdingen; ieder
zocht expansie
expansie in
in
reeds herhaaldelijk
betoondin
in onderlinge
onderlinge vee
veeten
en bestrijdingen;
ieder zocht
groote ruimte, de groote
groote ruimte
ruimte der
der steeds
steeds zich
zich ontplooiende
ontplooiende nieuwe
nieuwe Hollandsche
Hollandsche samensamende groote
en, objectief
objectief beschouwd,
beschouwd, kan
kan het
hetanarchisme
anarchisme der
der tachtigers,
tachtigers, dat
datzich
zichininontbinding
ontbinding
leving, en,
der
groep of school
school manifesteerde,
manifesteerde, hun
hun als
als een
eenverdienste
verdiensteworden
wordenaangerekend,
aangerekend, omdat
omdat hun
hun
der groep
taak, den
bevrijden van
van drukkende
drukkende overleveringen
overleveringen en hem te
te brengen
brengen tot
tot
taak,
den eenling-mensch te bevrijden
voltooid, zonder
zonder dat
dat de
de basis
basis voor
voor een
eennieuwe,
nieuwe,verdiepte
verdiepte
's levens afgronden en bergtoppen was voltooid,
conventionaliteit gereed was. Schoolvorming in
in den
den engeren
engeren zin
zin van
van het
hetwoord
woordhadde
haddede
deontontwikkeling
breeder cultuurleven
cultuurleven in den
den weg
weg gestaan.
gestaan.
wikkeling van
van een
een breeder
De kentering
mystisch
kentering der Nieuwegidsbeweging.
Nieuwegidsbeweging. Gebroken,
maar niet
nietgeëindigd.
geëindigd. De mystisch
Gebroken, maar
wordende van Deyssel (van Zola
wordende
Zola tot
totMaeterlinck).
Maeterlinck). Gorter
doodgeloopen.
Gorter doodgeloopen.
Bij het begin der
der nieuwe eeuw is de vergeestelijking en daartegenover de zelfvernietiging
van
van de N.G.kunst
N.G.kunst een feit.
feit.
I)
later
bundelende
schrijvers
HARTOGH
en VA~
DERVIJGH
VIJGH zouden
dit
i) DeDi!
ietsiets
later
hunhun
werkwerk
bundelende
schrijvers
HARTOGH
en VAN
DER
zouden ook in dit
verband kunnen
kunnen worden
verband
worden genoemd. —
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gewijzigde levenshouding
daarbijdenken
denkenwij,
wij,terwijl
terwijl
De gewijzigde
levenshouding van
van de
de voormannen
voormannenvan
van80,
8o,- daarbij
"",ij
KLOOS zijn
zijnrust
rustzien
zienvinden
vinden
kalmer
peinzing
en onderzoek,
aan VAN
DEYSSEL,GORTER,
GORTER,
wij KLoos
in in
kalmer
peinzing
en onderzoek,
aan VAN
DEYSSEL,
VAN
EEDEN,VERWEY.
VERWEY.VAN
VANDEYSSEL
DEYSSEL
schreefinin1895
1895 zijn: „van
VAN EEDEN,
schreef
"van Zola tot Maeterlinck", waarin
waarin
hij eigenlijk
eigenlijk betoogde, dat de verdiepte waarneming,
hetnaturalisme
naturalismehaar
haaroorsprong
oorsprong
hij
waarneming, die
diehij
hijininhet
levensondervinden, dat
dat zich
zich boven
boventijd
tijden
enruimte
ruimteverheft
verheft(sensatie).
(sensatie).
zag nemen, stijgt
stijgt tot een levensondervinden,
ontdekken van deze
deze levens-spheer,
levens-spheer, vroeger
vroeger reeds
reeds aangevoeld
aangevoeld en
en in
inhet
hetwoord
woordvertolkt
vertolkt
Het ontdekken
hemzelf,door
doorHERMAN
HERMAN GORTER
GORTER (Verzen)
LOUISCOUPERUS
COUPE RUS (Extase),
vervreemdde
door hemzelf,
(Verzen) en
en door Louis
(Extase), vervreemdde
hem van het naturalisme, en louterde zijn opstandigheid
"Zelf" gesymboliseerden
gesymboliseerden
hem
en zijn
zijn door
door het „Zelf"
opstandigheid en
Don QuichotQuichot. Hoogmoed, tot
tot een
eenbijna-vrome
bijna-vrome nederigheid,
nederigheid,waaroverheen
waaroverheen hij
hij dan
dan zijn
zijn sierlijke
sierlijke Don
en zijn
zijnkoel-voorname
koel-voornameessays.
essays.Maar
Maarhijhijbleef,
bleef,ininzijne
zijne„Adriaantjes"
"Adriaantjes"de
de ververterieën schreef
schreef en
terieën
vluchtigende
eeuwigheid opvangend
opvangend in
inhet
hetoneindig-kleine,
oneindig-kleine,ininzijn
zijn„Frank-Rozelaer"
"Frank-Rozelaer"dede
vluchtigende eeuwigheid
van. de
deeigen
eigenpsyche,
psyche,een
eenrusteloos
rustelooszoeker
zoekernaar
naareen
eenalgealgebewegingen weerspiegelend
weerspiegelend van
vreemde bewegingen
inde
dehem
hemomringende
omringende
meene zielewaarde,
zielewaarde, die
diezich
zichwellicht
wellichtop
oponbewuster
onbewusterwijze
wijzeaankondigde
aankondigde in
maatschappij.
HERMAN
verloochende
HERMANGORTER
GORTER
verloochendeinin'97
'97inin de
de bekende
bekende
Voorrede tot
degeheele
NederlandVoorrede
tot de
de School
School der
der Poëzie de
geheele Nederlandsche
poëzie van
van'8o
'80als
alsburgerlijke,
burgerlijke, dus
dus schijn-poëzie,
schijn-poëzie, en
en
sche poëzie
wierp zich
zich in
indedearmen
armenvan
vanhet
hetsocialisme.
socialisme. Was
Was dit
ditde
de
wierp
aankondiging van een nieuwe
nieuwe gemeenschapskunst,
gemeenschapskunst, was
was het
het
aankondiging
de nieuwe
nieuwe vereeniging
vereenigingvan
vansociaal
sociaal en
engeestelijk
geestelijk leven,
leven,dat
dat
de
door de
'80 was
was uiteengescheurd?
uiteengescheurd? Wij
Wij zien
door
de beweging van '8o
GORTER alleen
uit het
het indiindivlucht van
van GORTER
de vlucht
alleenals
als een
een uitweg uit
als een
een daad,
daad, waarvoor
waarvoor de tijden toen
toen reeds
reeds
vidualisme, niet als
omstreeks de
de kentering
kentering der
dereeuwen,
eeuwen,
rijp waren.
rijp
waren. Het was of, omstreeks
en zielsleven,
zielsleven,
plotselinge schrik
schrik het
het onstuimig
onstuimignatuurnatuur- en
een plotselinge
waarin het heele
heele oude
oude Holland
Hollandvan
van zijn
zijn overleveringen
overleveringen was
was
waarin
portret geteekend
geteekend door
J. HAVERMAN.
HAVERMA!"'.
en een
een versombering
versombering sloeg
sloeg
losgemaakt, tot stilstand bracht
bracht en
losgemaakt,
Naar een portret
door H.
H. J.
LODEWIJK VAN DEYSSEL.
.over
geslacht van
van '8o,
'80,een
eenjeugdgeslacht,
jeugdgeslacht,waaraan
waaraan door
door
.over het geslacht
(K.
ALBERDINGK THIJM.)
THIJM.)
(K. J.J.L.L.
ALBERDINGK
Noodlot der
der Historie
Historie tetezware
zwareeischen
eischenwaren
warengesteld.
gesteld.
het Noodlot
GORTER uit de
de natuur-viering.
natuur-viering. Maar
Maar hij
hij bleef,
bleef,omdat
omdat
Een breeder
breeder individualisme
individualisme dreef
dreefook
ookGORTER
de maatschappij
maatschappij zich tot
tot den
den
hier de
de kunstenaar
kunstenaar tot
tot dedemaatschappij
maatschappijen
enniet
niettegelijkertijd
tegelijkertijd de
hier
kunstenaar ontwikkeld
eigen geest,
geest,die
diede
denatuur
natuurwel
welnoodig
noodigscheen
scheen
kunstenaar
ontwikkeldhad,
had, gevangen
gevangen in
in den eigen
hebben ,om
,om zijn
zijnsinguliere
singulierebeeldingswijze
beeldingswijzetetedoen
doenkomen
komentottothaar
haarrecht.
recht.De
Delatere
latereverzen
verzen
te hebben
GORTER zijn
van GORTER
zijnvoor
vooreen
eengroot
groot deel
deel mislukkingen.
mislukkingen.
VAN
stichtte
VAN EEDEN
EEDENstortte
storttezich,
zich,op
opandere
anderewijze
wijze dan
dan GORTER,
GORTER,ininhet
hetsociale.
sociale.Juist
Juist in
in '98 stichtte
hij zijn kolonie „Walden";
"Walden"; in '97
'97 had
had hij
hij zijn
zijn ideeën
ideeën over
over gemeenschappelijk
gemeenschappelijk grondbzzit
grondb~zit gepugepuhij
GORTER was
inwerking van
van zijn
zijn sociaal-ethische
sociaal-ethischedenkbeelden
denkbeelden
bliceerd. Anders
Anders dan
dan bij
bij GORTER
bliceerd.
was de
de inwerking
inhet
hetalgemeen.
algemeen.Zijn
Zijnschrijvers-persoonlijkheid
schrijvers-persoonlijkheid is
is wel
wel
zijn literatuur
literatuur en op
op de
de literatuur
literatuur in
op zijn
inonze
onzesamensameneen van de merkwaardigste
merkwaardigste bewijzen van het chaotisme dat
dat de
de beweging
bewegingvan
van'8o
'80in
VAN EEDEN
EEDEN isis een
mengeling van
van cultuurkrachten,
cultuurkrachten, gezindheden,
gezindheden,
leving had
had losgemaakt.
losgemaakt. VAN
een mengeling
wezenseigenaardigheden. In
In Johannes
Johannes Viator
Viator romanticus,
romanticus, in
in de
de Kleine
KleineJohannes
Johannesteer
teerdroomer,
droomer,
in „Van
"Van de
de Koele
Koele Meeren
Meeren des
desDoods"
Doods"psycholoog,
psycholoog,ininlatere
laterewerken
werkenals
als„de
"deNachtbruid"
Nachtbruid"
"PauIs
Sirius en
en Siderius
Sideriusweer
weersprookjesachtig,
sprookjesachtig, nevelig
nevelig
„Pauls Ontwaken",
Ontwaken", mystisch,
mystisch, spiritistisch,
spiritistisch, in Sirius
ef'D
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en onduidelijk
onduidelijk hier, zeldzaam
zeldzaam klaar
klaar en
syntheticus
en eenvoudig
eenvoudig op een andere plaats, ethicus en syntheticus
en toch
toch weer
weer satyrist,
satyrist,zoeker
zoekernaar
naarallerlei
allerlei kanten.
kanten.
JACOBUSVAN
VANLooy
LooY had
JACOBUS
die jaren
jaren al
al zijn
zijn eerste
eerste groote
groote werken:
werken: Proza,
Proza, Feesten
Feesten en
en
had in die
Gekken gepubliceerd en
Gekken
en zich
zichdoen
doenkennen
kennen als
als den
den grooten
grooten syntheticus
syntheticusdier
diertwee
tweespecifiek
specifiekHolHollandsche kunstwaarden,
kunstwaarden, het
van humor
humor doordrenkte
doordrenkte realisrealislandsche
het schilderkunstig
schilderkunstig visioenaire
visioenaire en
en de van
tische levensaanschouwing.
levensaanschouwing.Eerst
Eerst later
later zou
zou hij
hij zich
zichontwikkelen
ontwikkelen tot
tot Hollands
Hollandsgrooten
grootenLevensLevensbizarren kunstvorm, erfstuk van den
Gids vereenigde met
met den
den innerlijken
innerlijken
wijze, die een
eenbizarren
den Nieuwen Gids
groote figuren
figuren van dien nieuweren
nieuweren tijd,
tijd,
eenvoud, evangelie van
van den
den daarna
daarna geboren tijd. En de groote
C.
BOUTENS
en
HENRIËTTE
ROLAND
HOLST,
P.
HENRIËTTE
de wondere
wondere uitzegger
uitz;egger van
vanbrekelijk-subtiele
brekelijk-subtiele
de
LEOPOLD begonnen hun
levensspheeren
levensspheeren J.J.H.H.LEOPOLD
stemmen
te doen
doen klinken,
klinken, maar
maar die
die
stemmen reeds
reeds te
nieuwere tijd
tijd moest
moest toch
toch nog
nog geboren
geboren worden,
worden,
in onze
onze litelite- de
de tweede,
tweede, groote
groote revolutie
revolutie in
ratuur,
plotseling en
en hevig,
hevig, maar
maar in
in
ratuur, die
die niet plotseling
langzame ontwikkeling
ontwikkeling werd
werd voltrokken,
voltrokken,
langzame
moest
plaats hebben.
hebben.
moest nog plaats

en wijsgeerige
wijsgeerigestroomingen.
stroomingen.
Sociale en
eisch van
vaneen
eengewijzigd
gewijzigdgrondbegrondbeDe eisch
ginsel in
in de
delitaratuur
litaratuurkondigde
kondigde zich
zich in
in deze
deze
eerste jaren
jaren der nieuwe
nieuwe eeuw
eeuwnog
nogslechts
slechtsaan
aan
in:
de sociale
sociale eischen
eischenaan
aande
deliteratuur
literatuur gegein : de
zijne „Grondslagen
"Grondslagen eener
eener nieuwere
nieuwere
steld. In
In zijne
poëzie"in
in1908
1908gepubliceerd,
gepubliceerd,gaf
gafC.C.S.S.
ADAMA
poëzie"
ADAMA
VAN SCHEL
TEMA de de
theorie
eenige
VAN
SCHELTEMA
theorieaan
aan van
van eenige
eigenschappen,
welke een
eenlatere
laterekunst
kunstals
alshaar
haar
eigenschappen, welke
kernen
zou leeren
leeren beschouwen.
beschouwen.Waar
Waar hij
hij voor
voor
kernen zou
de lyriek opeischt
opeischt de algemeenste
algemeenste menschelijke
menschelijke
pErsonen,
rsonen,
gevoelens,
het drama
drama niet
nietde
depe
gevoelens, voor het
Dr.
FREDERIK VAN
VAN EEDEN.
EEDEN.
Dr. FREDERIK
zij in
in dit
dit tijdperk
tijdperk van
vanhet
hetwerkelijke
werkelijke
gelijk
gelijk zij
z;ijn, maar
maar de figuren,
figuren, ontdaan
ontdaan van het
het
leven zijn,
leven
bijkomstige, toevallige,
toevallige, tijdelijke,
tijdelijke, ornamentieke,
ornamentieke, daar
daar voorspelt
voorspelt hij
hij reeds,
reeds,hetgeen
hetgeeninin
bizondere, bijkomstige,
laterelyrische
lyrische
dramatische
poëzie
HENRIËTTEROLAND-HOLST
ROLAND-HoLST tot verwerkelijking
verwerkelijking
de latere
en en
dramatische
poëzie
van van
HENRIËTTE
HERMAN
HEYERMANS door
tooneelwerkeneen
eenpraktische
praktische
komt. Reeds
Reedsvroeger
vroeger
hadhad
HERMAN
HEYERMANS
door zijn
zijn eerste
eerste tooneelwerken
actie
gevoerd voor gemeenschapskunst,
objectiveering, door
door het
het zoeken
zoeken niet
niet
actie gevoerd
gemeenschapskunst, door
door de
de bewuste objectiveering,
door de
de mengeling
mengelingvan
vanbizondere
bizondere
naar
maar naar
naar de
de eigen, maar
naar de
de volkssentimenten,
volkssentimenten, en
en was er, door
doordedegroote
groote
teerheid en
en platheid,
platheid, die
diezijn
zijngeest
geestmet
metden
den
volksgeestgemeen
gemeenheeft,
heeft,enendoor
teerheid
volksgeest
tooneelvaardigheidin
ingeslaagd
geslaagdde
demassa's
massa'svoor
voor zich
zichte
te winnen.
winnen.
dramatische kracht en
en technische tooneelvaardigheid
ADAMA VAN
VAN SCHELTEMA
zijn
was er bij
bij heel
heel letterkundig
letterkundig
Toen ADAMA
Toen
SCHELTEMA
zijnGrondslagen
Grondslagen schreef,
schreef, was
d~nken
j:mg Nederland
Nederland een
een krachtige
krachtige neiging
neiging tot
totde
desociaal-demokratie,
sociaal-demokratie, welker voorlieden (wij denken
jong
aan den
denvoortreffelijken
voortreffelijken stylist P.
P. L.
L.TAK,
TAK, met zijn
zijn „Kroniek-"groep)
"Kroniek-"groep) met den Nieuwen-Gids
Erisishaast
haastgeen
geen schrijver
schrijver uit
uithet
h~ttusschengeslacht,
tusschengeslacht, dat
datin
inde
deperiode
periode
vele betrekkingen hadden. Er
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tusschen 1900
tusschen de
de 30
3o en
en 4o
tusschen
19°0
1900 en 1910
1910
I9IO tusschen
d~
40 was, die
40
die niet
niet tot
tot de
de partij
partij overging
overging of
of tenminste
tenminste
BijBij
eeneen
enkele
oudere
(GORTER,
VAN
bevreb~ïnvloed.
enkele
sterk door
door haar
haar idealen
idealenwerd
werdbeinvloed.
beïnvloed.
oudere
(GORTER,
VANDER
DER GOES)
GOES) bevredigde het leerstellig
die als
leerstellig Marxisme
digde
Marxisme de
d~ zucht
zucht naar
naar vernufts-ontplooiing,
vernufts-ontplooiing, die
als een
een reactie
reactie was
was
sentiment
op het te veel
aan
natuur
en
Gids,maar
maarwij
gelooven,dat
datverreweg
verreweg
veel aan natuur en s~ntiment van den
d~n Nieuwen
NieuwenGids,
wij gelooven,
m~estenin
inde
d~sociaal-democratie
sociaal-d~m:>cratie eene
eene bevrediging
b~vrediging
vonden van
van hunne
neiging, den
band
de
m!esten
de
sociaal-dem:>cratie
bevrediging vonden
hunne neiging,
den band
de mesten
vast
t~ houden
h::)Ud~n met
m~t een
eenconcrete
concate
w~rkdijkheid (laatste
hetgestorven
naturavast te
h:>uden
m.!t
concutewerkolijkheid
werkdijkheid
(laatste symptoom
symptoomvan
vanhet
gestorvennaturategelijkertijd, in
het breedere
breedere levenslevens-en
engemeenschapsgemeenschapslisme), terwijl
terwijl zij
zij toch, tegelijkertijd,
in het socialisme het
vermoeide
hunkerd~.
Dat een
een
gevoel
vonden,
waar
het
van
individualisme
Holland
naar
hunkerde.
gevoel vonden, waar
van individualisme vermoeide Holland naar hunkerde. Dat
P. L. TAK,
TAK, met
orthodox.!
orthodox~ opvattingen,
opvattingen, in
in hun
hunmidden
middenstond,
stond,een
eenP.P.L.L.TAK,
TAK,die
dieook
ook
met niet
niet al
al te orthodoxe
dieeen
eender
derfijnste
fijnstegeesten
geestenenennobelste
zijn„Kroniek",
niet-partijgenooten binnenhaalde
binnenhaalde in
inzijn
"Kroniek",en
endie
nobelste
m.!nschen
hedt op
die neiging
desociaal-democratie
sociaal-democratieeen
m~nschen
op die
neigingtot
totde
eenoverwegenden
overwegenden
menschen was
was van
van zijn tijd, heeft
invloed gehad.
gehad.
g~had. Als de
de S.D.A.P.
S.D.A.P.intellectueelen
S.D.A.P.intellectueelen
intellectueelenen
enkunstenaars
kunstenaars in
in
hare
is zij
zijdaarvoor
daarvoorgrootelijks
grootelijksdank
dank verschulverschulhare rangen
rangen heeft,
heeft, dan is
digd
bizonderen en
menschelijken mensch
mensch 1).
aan dezen
dezen bizonderen
enmenschelijken
digd aan
De kentering
kentering in
in de
degeesten
geestender
dervooraanstaande
vooraanstaande NieuweNieuwegidsers
hangen
gidsers en
en de
de proletarische
proletarischeaanval
aanvalopopden
den Nieuwen
Nieuwen Gids hangen
in zooverre
zooverrezij
zijgemeenschappelijk
gemeenschappelijk het
heteinde
eindeder
dereigenlijke
eigenlijke
samen, in
derde verschijnsel,
herverschijnsel, de herNieuwgidsperiode
Nieuwgidsperiode bewerkten.
bewerkten. Een
Een derde
nieuwde
passie voor
voor de
de wijsbegeerte,
wijsbegeerte, onder
onder leiding
leiding van
van den
den ook
ook
nieuwde passie
met den Nieuwen
Nieuwen gids
gids relaties onderhoudenden
onderhoudenden Leidschen
Leidschen Meester
Meester
der Zuivere
Rede G.
G. J.
J. P.
P. J. BOLLAND, leidde
eveneens de
de
der
Zuivere Rede
leidde eveneens
nieuwere
jongereschrijvers
Vele jongere
schrijversen
enintellectueelen
intellectueelenververnieuwere tijden in. Vele
ûch
vijandig tete
diepten
de redeleer
redeleer en
enkwamen
kwamen eenigszins
eenigszins vijandig
diepten zich
zich in
in de
tegmover de
de absolutistische
absolutistischekunstverheerlijking
kunstverheerlijkingder
dertachtachstaan
tegenover
staan tegenover
noteeren
deze
dingen,
omdat
blijken
zal
hoe
het
tigers.
Wij
tigers. Wij noteeren deze dingen, omdat blijken zal hoe het
invloed der
streven
naar de
de gemeenschapskunst
gemeenschapskunst onder
der
streven naar
onder den
den invloed
Dr.
Dr. ALBERT VERWEIJ
VERWEIJ.
sociaal-d~mokratie eenerzijds,
eenerzijds,dede
beïnvloeding
HEGELSCHE
sociaal-demokratie
beïnvloeding
der der
HEGELSCHE
school aan
aan den
den anderen
anderen kant,
kant, de
de aanvangen
aanvangen zijn
zijn van
van de
de twee
twee zeer
zeergemarkeerde
gemarkeerde richtingen,
richtingen, die
die
wij heden ten
ten dage
dage in
inonze
onzeliteratuur
literatuuraantreffen.
aantreffen.
wij
Albert Verwey
Verweyen
endedeBeweging:
Beweging:dedeeerste
eersteaanvangen
aanvangen
nieuweren
tijd..
Albert
vanvan
denden
nieuweren
tijd.tijd
vag~vuur geworden
van de
moderne
kunst. Wij
moesten
impressionisme is het
h~t vagevuur
vagevuur
geworden van
de mode
Wij moesten
Het impressionisme
rn e kunst.
doormaken, dat
zoo natuurlijke
natuurlijke en onbewuste
onbewuste functie in
in het
hetmenschenleven
menschenleven als
alshet
het
het doormaken,
dat een zoo
omringende werkelijkheid
controleeren en
en richting
richting
zintuigelijk aanschouwen
werkelijkheid en
zintuigelijk
aanschouwen der
der ons
ons omringende
en het controleeren
werkelijkheid
t~ngevolge van
van de
deschrikkelijke
impoter:tie der
derloutere,
loutere,
werkdijkheid in ons zelf,
zelf, tengevolge
tengevolge
schrikkelijke impotentie
impotet:tie
geven aan de werkelijkheid
passieve, bespiegeling,
b~spiegeling, tot een
een intellectueel
wij niets
nietskonden
kondenbebeintellectueel dogma
dogma verstarren
verstarren ging,
ging, dat
dat wij
passieve,
het psychisch
terafelen,
en aldus
aldus het
het leven
zonder het
psychisch uiteen
uiteen te
rafelen, en
leven verstold
verstoldwas
was tot
toteen
eenwaanwaanschouwen zonder
zinnig-makende denk-gewoonte,
denk-gewoont~, tot
toteen
idiosyncrasie.De
Degewaarwording
hetleven
denk-gewoonte,
eenidiosyncrasie.
gewaarwordinghad
hadhet
levenververzinnig-makende
Het narcisme
narcisme had ons gevoerd
gevoerd
g~voerd naar
naar den afgrond der vernietiging. Een
Een boek
boek als
als Willem
Willem
Wi1lem
moord. Het
VANOUDTSHOORN
OUDTSHOORN is,
vlekkelooze onverbiddelijkonverbiddelijkMertens' Levens-spiegel
Levens-spiegelvan
van
Mertens'
VAN
is, in
in zijn
zijn hooge, vlekkelooze
l tover
overonze
onze
g!estelijke
van het
het doodvonnis,
doodvonnis,dat
d:
dlt
onz~geestelijke
g~estelijkeonmacht
onmachtwas
wasuitgesproken,
uitgesproken,de
devoltrekking.
voltrekking.
heid, van
r) Wij
willenniet
niet
verzuim':!n
enkelennaam
naamtetenoemen
Kroniek-groep,
I)
Wijwillen
verzuim~nhier
hiereen
eenenkelen
noemenuituit
Kroniek-l5foep,waarin
waarin
i)
verzuimen
dede
Kroniek-groep,
naast
geesten als
COENEN en DIEPENBROCK,
DIEPENBROCK, de tintelende
]OLLES valt te
te vermelden.
vermelden.
naast geesten
als FRANS
FRANS COENEN
tintelende essayist
essayist ANDRÉ
ANDRÉ JOLLES

984

ALBERT VERWEY sprak
sprak in
in 1905 en volgende
ALBERTVERWEY
volgende jaren
jaren in zijn
zijn „Beweging"
"Beweging" het
hetverlossenede
verlossenede
GORTERS wanhopige
geen nieuwe
nieuwe kracht
kracht barende
barende verloochening
verloochening van
van
woord.
Hij was,
was, na
na GORTERS
woord. Hij
wanhopige en geen
het Nieuwegidsbeginsel,
Nieuwegidsbeginsel, na
na ADAMA
ADAMA VAN
VAN SCHELTEMA'S
SCHELTEMA'S theoretische,
maar eemijdig
leertheoretische, maar
eenzijdig en leerstellig geuiten
geuiten en
en aan
aan den
denbuitenkant
buitenkantgehouden
gehoudeneisch
eischeener
eenernieuwe
nieuwegemeenschapskunst
gemeenschapskunstin
in „De
"De
levensvoorwaard€n van het
het geestelijke
geestelijke
Grondslagen eener
eereerNieuwere
NieuwerePoëûe",
Poëzie", de
de eerste,
eerste, die de levensvoorwaarden
uitin den
den komenden
komenden tijd
tijd innerlijk
innerlijk doordacht
doordacht en
en breeder
breeder uitwerkte.
uitwerkte. Hij
Hij was
was het,
het, die
die het
hetdorst
dorst uitroepen,
behoort te zijn
zijn en
en dat
datdedevloekwaardige
vloekwaardigetegenstelling
tegenstellingtusschen
tusschen
roepen, dat
dat de
de geest
geest actief
actief behoort
worden opgeheven,
opgeheven, dat het
het wezen
wezen der
derwerkelijkheid
werkelijkheid één
één
werkelijkheid
werkelijkheiden
en phantasie
phantasie moest
moest worden
onze verbeelding
verbeelding is.
is. Hij
Hij was
was het
hetdie,
die,het
hetnationale
nationaleopsporend
opsporendenenals
alsschakeering
schakeeringeener
eener
met onze
internationale
gedachte erkennend,
erkennend, onze
eenheid predikte
predikte met
met een
eenbreedere,
breedere,Europeesche
Europeesche
inte rn ationale gedachte
onze eenheid
beweging,
die de
de kracht
kracht van
van den
den wil
wilponeerde
poneerde als
alselement
elementvan
vanhet
hetdichterschap.
dichterschap.Alzijdig,
Alzijdig,
beweging, en die
VERWEY
want niet zich
zich vastklampend
vastklampend aan
aan een
eenbepaald
bepaaldmaatschappelijk
maatschappelijk ideaal,
ideaal, heeft
heeft ALBERT
ALBERT VERWEY
ware grondslagen van
gemeenschapsbeginsel gelegd,
gelegd,heeft
heeftde
deliteratuur
literatuur
de ware
van een nieuw, geestelijk gemeenschapsbeginsel
verheven tot, wat
verheven
wat CAREL
CAREL SCHARTEN
SCHARTEN zOO
meesterlijk heeft
- een
een„kracht
"krachtvoor
voor
zoo meesterlijk
heeftgeformuleerd
geformuleerd
een werkelijkheid
werkelijkheid tusschen
tusschengelijksoortige
gelijksoortigeer,
enparallel
parallelzich
zichontplooiende
ontplooiendekrachten
krachten
de toekomst", een
.
van het nieuwe Leven.
Leven.
van

romankunst; dedeoudere
ouderegeneratie.
generatie.
De romankunst;
Wat
h~t groote
dat wij
wij in
in onze
onze romankunst
romankunst na
na de eerste
eerste periode
periode der
der beweging
beweging
Wat is
is het
groote feit,
feit, dat
van
'80 zien gebeuren?
gebeuren? Uit den
den duizel
duizelvan
vanindividueel
individueelzinnenzinnen-en
enzielsleven
zielslevenontwaakt,
ontwaakt,vindt
vindt
van '8o
de literatuur
literatuur zich
zich weer
weerterug
terugtusschen
tusschende
desamenleving.
samenleving.De
Deprozakunst
prozakunstder
dertachtigers
tachtigersgaf
gafde
de
in haar
haar eenzaamheid
eenzaamheiden
entragische
tragischegestalte.
gestalte.Zij
Zijwas
waseen
eenkunst
kunstvan
vanmenschelijke
menschelijke
menschelijke ziel
ziel in
gesteldheden,
niet van
van menschelijke
menschelijke verhoudingen.
verhoudingen.
gesteldheden, niet
echte Nieuwegidsgeestwas
Nieuwegidsgeestwas gericht
gerichtop
ophet
hetdetail,
detail,op
opde
debelangstelling
belangstellingvoor
voorde
deafgeafgeDe echte
scheiden gewaarwording;
gewaarwording; hij
uiting van
van literair
literair panthëisme,
panthëisme, niet
nietalleen
alleeninin GORTERS
hij was
was een uiting
GORTERS
Mei, maar
maar evenzeer
evenzeer in
in het
heteenvoudigst
eenvoudigstproza-schetsje
proza-schetsje in
in een
een tijdschrift
tijdschrift gepubliceerd.
gepubliceerd. Het
Het
essentieele
was overal,
overal, en de
de her-ontdekking
her-ontdekking- van
van de
de ziel
ziel gaf
gafzulk
zulkeen
eenverbijstering
verbijsteringaan
aanden
den
essentieele was
dat die
die niet
nietzocht
zochtnaar
naar aan
aan de
de menschheid
menschheid ontleende
ontleende en
enin
inde
demenschheid
menschheid
schouwenden geest, dat
worstelende
motieven.
worstelende motieven.
eeuw gaat
gaat langzamerhand een bloeiende
bloeiende romanliteratuur
romanliteratuur de
de woordwoordMaar met de nieuwe eeuw
vervangen, en na het doodloopen
doodloopen van
van de
de gewaargewaarverbizondering en stemmingsverbizondering vervangen,
dramatische verwikkelingen.
wording belangstelling
belangstelling vragen
vragen voor den
den modernen
modernen mensch
mensch in
in zijn
zijn dramatische
Men
ontdekt, maar
maar het was een
mogelijkheden,
wankel,vol vereenvereenMen had den mensch
mensch ontdekt,
een mensch
mensch zonder
zonder mogelijkhe
de n,wankel,vol
zaming, levens-onwennig
levens-onwennigtetemidden
middenvan
vanaan
aanalle
allezijden
zijdenonstuimig
onstuimigopkomende
opkomendenieuwe
nieuwe stroominstroominverlaten door
door het
het oude,
oude,en
ennog
nogniet
nietvervuld
vervuldvan
vannieuwe
nieuweidealismen,
idealismen,zonder
zonderwanhoop,
wanhoop,zonder
zonder
gen, verlaten
zonder bitter
bitter sarcasme.
sarcasme. Koude
Koudeen
enarmoede
armoedewas
washet
hetresultaat
resultaatder
dernegentiende
negentiendeeeuw.
eeuw.
bezieling, zonder
1914 houdt
houdt nauw
nauw verband
verband met
met
ontwikkeling van
van de
de romankunst
romankunst tusschen
tusschen 1900 en 1914
De ontwikkeling
ontwikkeling van den
den mensch
mensch in
in de
demaatschappij
maatschappij en
en van
vandie
diemaatschappij
maatschappij zelve.
zelve.En
Endier
dier
de ontwikkeling
vertolking is
de taak
taak van
van den
den roman,
roman, dat
dat continueel
continueel verschijnsel
verschijnsel in
in de
deliteratuur,
literatuur, dat
datonafonafvertolking
is de
hankelijk
letterkundige scholen voortgaat
voortgaat het
het menschenleven
menschenleven te
te verbeelden
verbeelden of
ofgevoelig
gevoelig
hankelijk van
van letterkundige
wij dan
dan wel
welspreken
sprekenvan
vaneene
eenebeïnvloeding
beïnvloedingvan
vanden
denmodernen
modernen
te registreeren.
registreeren. Zoo
Zoo kunnen
kunnen wij
woordvorming, in plastiek,
plastiek, in
invrijheid
vrijheid
roman door
roman
doorde
de Nieuwegidsgedachte,
Nieuwegidsgedachte, beïnvloeding
beïnvloeding in woordvorming,
in naturalistische
naturalistische beschrijvingsmethoden,
beschrijvingsmethoden, maar
maar ook zonder
zonder den
den Nieuwen
Nieuwen
van vooropstelling, in
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Gids zou
zou de
de ontwikkeling
ontwikkeling van
van het
hetmaatschappelijk
maatschappelijk leven
leven een
een geheel
geheelnieuwe,
nieuwe,moderne
moderneromanromanhebben voortgebracht.
voortgebracht.
kunst hebben
jaren der nieuwe eeuw
eeuw treedt
treedt de
de prozaliteratuur
prozaliteratuur
In de romankunst van de eerste veertien jaren
en
de
algemeene
karaktertrekken
terug
van
de
banen
der
gewaarwordings-philosophie
terug van de banen der gewaarwordings-philosophie en de algemeene karaktertrekken
eneen
eenvoortdurende
voortdurende
harer ontwikkeling zijn:
zijn: een
een verbreeden
verbreeden van het woord
woord tot
tot den
den volzin,
volzin, en
wij haar
haar dan
dan geheel
geheel nieuwe
nieuwe
vereenvoudiging
vereenvoudiging en
en vermenschelijking.
vermenschelijking.Tegen
Tegen den
den oorlog
oorlog zien wij
wij haar
haar eenerzijds een groeiend decadentisme
decadentismeverwoorden
verwoordenen
enpropageeren,
propageeren,
wegen uitgaan, zien
zien wij
anderûjds
en zich
zichvertoonen
vertoonenin
innieuwe
nieuwesymboliek.
symboliek.
anderzijds vervuld
vervuld worden
worden van
van nieuwe verbeeldingen en
hareningang
ingangstaan
staan
thans
oudere
schrijvers
MARcELLusEMANTS
EMANTS en
enLOUIS
LOUIS COUCOUAan haren
dede
thans
oudere
schrijvers
MARCELLUS
PERUSI),
beiden rechtstreeks
rechtstreeks uit
uitden
denNieuwen
NieuwenGids
Gidsvoortgekomen,
voortgekomen,
ofschoon
EMANTS
PERUS 1 geen van beiden
ofschoon
EMANTS
zijn genadelooze
genadeloozeobjectiviteit,
objectiviteit,COUPERUS
COUPE RUS zijn
flonkering verwant gevoelen
gevoelenkan
kanaan
aantypische
typische
zijntaal
taalflonkering
Nieuw~gids-eigenschappen.
In
MARCELLUS
EMANTS
is
de
romantiek,
naar
het
bekend
recet:t
Nieuwegids-eigenschappen. In MARCELLUS EMANTS is de romantiek, naar
bekend reces
t
een
boek met
met een
een held,
held,die
dieden
denstrijd
strijdheeft
heeftaan
aantete
een boek
met. allerlei
allerlei kwade
kwade machten,
machten, gansch
gansch en
en al
al bebebinden
binden met
graven.
ziet het
hetleven
levenvan
vanden
denarmelijken
armelijken negennegengraven. Hij ziet
en
speelbalvan
vanboosaardige
boosaardigeinstincten
instinctenEn
tiende-eeuwer, speelbal
fatale
van levensverzadigdheid,
levensverzadigdheid, tot
tot in
inzijn
zijn
fatale disposities, van
bittere
kern. Geen
Geen schuilhoek
schuilhoek van
van 's's menschen
menschen onafonafbittere kern.
wendbare,
rampzalige gedetermineerdheid,
gedetermineerdheid,. laat
laat hij
wendbare, . rampzalige
onbelicht,
van de
de hellesmarten,
hellesmarten, waartoe
waartoe de
de
onbelicht, geen
geen van
huwlijksband kan
kan prangen,
prangen, blijft
blijftononthuld,
enhij
hij heeft
heeft
ononthuld, en
inde
deverbeelding
verbeeldingvan
van
het onbetwistbare meesterschap
meesterschap in
ontaarde of verstompte
verstompte vrouwenvrouwenhet onevenwichtige, ontaarde
Foto
F,,'o van
van „Het
"Het Leven".
Leve'''.
type,
in „Domheidsmacht"
"Domheidsmacht" de
de hersenhersentype, hetzij
hetzij hij
hij ons in
LOUIS COUPERUS.
LOUIS
COUPERUS.
looze
dan
wel
in
"Liefdeleven"
de
hysterische
vrouw
looze dan
„Liefdeleven" de hysterische vrouw
EMANTS'
doorlijden.
uit, inin·zooverre
laat doorlij
den. Boven
Boven den tijd uit,
zoove rre EMANTS'
creaties
aanschouwen geven, die
de menschheid
menschheid blijvend
blijvendzullen
zullenfolteren,
folteren,
creaties menschentypen
menschentypen te
te aanschouwen
die de
EMANTS romankunst
der levensverarming,
levensverarming,waar
waar
tochEMANTS
is toch
romankunstvooral
vooralvan
van beteekenis
beteekenis als
als monument der
welvarender wordende
wordende negentiende-eeuwsche
negentiende-eeuwsche mensch
menschinnerlijk
innerlijkaan
aanbezweek.
bezweek.Er
Er
de immer welvarender
is titanen-kracht
titanen-kracht noodig
noodigom,
om,zonder
zonderéén
éénenkele
enkelekreet
kreethet
hetleven
levenpsychisch
psychischteteopereeren,
opereeren,gelijk
gelijk
EMANTS is, heeft
heeft gedaan.
gedaan. Deze
Deze
koelbloedigste Hollandsche
Hollandscheschrijver
schrijvervan
vandeze
dezetijden,
tijden,die
dieEMANTS
de koelbloedigste
verheft zich boven
boven de
de wanhoop,
wanhoop, bezwijmt
bezwijmt niet
nietonder
onderden
denlevensangst.
levensangst.
geest verheft
LOUIS
COUPE RUS' realisme
omgeeft zijn
zijnarme
arme
Louis COUPERUS'
realismevertoont
vertoontschijnbaar
schijnbaarmeer
meer compassie.
compassie. Hij
Hij omgeeft
enbroos
broosen
enbestemd
b;:stemdtot
totslachtoffer
slachtoffervan
vaneen
eenziellooze
zielloozeHaagsche
Haagsche
Eline Vere,
Vere, innerlijk
innerlijk eenzaam
eenzaam en
de boeken
boekender
der
conventie
met bloemige,
bloemige, ranke
ranke tafereelen.
tafereelen. Zijn
Zijn arme
arme Haagsche
Haagsche menschen
menschen in de
conventie met
Kleine Zielen
mooie kleurige
kleurige vogeltjes,
vogeltjes, tusschen de
de zachte
zachte geparfumeerde
geparfumeerde bladen
bladen der
der
Zielen zijn
zijn als mooie
Haagschheid door
onvermurwbare knokels
knokels van
noodlottige leven
levendoodgedrukt.
doodgedrukt.Men
Men
Haagschheid
door de onvermurwbare
van het noodlottige
zegt, dat
dat COUPERUS
COUPE RUS dede
groote
phantast
is isuit
hem onrecht
onrecht
groote
phantast
uitonze
onzemoderne
moderneletterkunde.
letterkunde. Men
Men doet hem
daarmede,
hij
is
ook
de
groote
realist.
Hij
leeft
in
de
spheer,
hij
denkt
in
het
jargon
der
gegandaarmede, hij is ook de groote realist. Hij leeft in de spheer, hij denkt in het jargon der geganomrankte gedachtenleegheid
gedachtenleegheid van
van salons
salonsen
entennistennisteerde halfbeschaving onzer residentie, in de omrankte
QUERIDO en
in in
dede
rauwe
spheeren
velden,zooals
zooalsQUERIDO
velden,
en HEYERMANS
HEYERMANS
rauwe
spheerenen
entalen
talenvan
vanJordaan
Jordaanen
en Jodenbuurt.
Jodenbuurt.
I) Louis
LOUIS COUPERUS
COUPERUS is, is,
tijdens
groote smart
smart van
van
tijdenshet
hetafdrukken
afdrukkenvan
vandeze
deze beschouwingen,
beschouwingen, tot
tot groote
i)
),

allen, die
allen,
die onze
onze literatuur
literatuur liefhebben,
liefhebben, overleden.
overleden.
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Mlar
zijn~ verbeeldingen
nrb!elding~n schijnt
schijnt de
de romantische
romantischegeest
geçstzich
zichvrij
vrijtetemaken
makenvan
vandedealgemeene
algemeene
M iar in zijne
hij zich
zich geroepen
geroepen voelde
voelde te
te ververnoodlotsgedachte, die
de gedachte
gedachte was
was van
van zijn
zijn tijd en die hij
noodlotsgedachte,
die de
wezenlijken. H~t
realisme blijft
blijft echter
echter het
het typeerend-moderne
typeerend-moderne in
in dezen
dezennaar
naar wijdheid
wijdheidvan
van
wezenlijken.
Het realisme
en
Oostersche
verleden
en
internationale
beleving
hunkerenden
schrijver.
Zijn
Romeinsche
verleden
internationale beleving hunkerenden schrijver. Zijn Romeinsche en Oostersche
vertoonen zijn
zijndrang
drangnaar
naardedevertolking
vertolkingeener
eenerbreedere
breedereschijnbeschaving.
schijn beschaving.Er
Erisiseen
een
visioenen vertoonen
dezen onvermoeibaren
onvermoeibarenschrijver
schrijvernaar
naar magistrale
magistrale vermoeidheid
vermoeidheid en
engeblazeerdheid.
geblazeerdheid.Door
Door
hang in dezen
LoUIs COUPERUS
COUPE RUS binnen
Maar deze
deze bereikte
bereikte
"Extase" trad
trad LOUIS
zijn roman „Extase"
binnende
de hoogere literatuur. Maar
het tijdelooze
tijdelooze van
van de
de gewaarwording
gewaarwording uit,
uit, niet
niet uit
uitde
deactieve
actieveverbeelding.
verbeelding.
Eerst in }JOHAN
DE MEESTER,
MEESTER, beleeft onze
onze romanliteratuur
romanliteratuurhaar
haar eigenlijke
eigenlijke kentering.
kentering.
Eerst
!JOHAN DE
In Geertjes
Geertjes triompheerende
triompheerende liefde,
liefde, teteaangrijpender,
aangrijpender, wijl
wijlzezeaan
aaneen
eenonwaardige
onwaardigegeschonken
geschonken
wad,
hartstocht voor zinnen- en zieleleven
z;ieleleven van
van den
den Nieuwen
Nieuwen Gids
Gidsgelouterd
gelouterdtot
totliefde
liefde
werd, is de hartstocht
voor
In Geertje
Geertje wordt
wordt het
het verband
verbandvan
vanalle
alleleven
levenen
enlijden
lijdenweergevonden,
weergevonden,het
het
voor den mensch. In
inGeertje
Geertje
der minnende
minnendeen
enlijdende
lijdendevrouw,
vrouw,in
zelfbesef der
verwezenlijkt,
dat leven,
leven,waaraan
waaraan wij
wij
verwezenlijkt, behoort
behoort tot
tot dat
allen deel
deel hebben.
hebben. De hartstocht,
hartstocht, waarmee
waarmee VAN
VAN
DEYSSEL het
eigenlijk
DEYSSEL
hetnaturalisme
naturalismeheeft
heeftingeluid,
ingeluid, vindt eigenlijk
eerst
in Geertje
Geertje zijn
zijnsociale
socialevervulling.
vervulling.Om
Omdit,
dit,zijn
zijn
eerst in
meesterwerk,
Meester vele
vele andere
andere werwermeesterwerk, heen
heen heeft
heeft de Meester
ken
die alle,
alle, ininhun
hunhaastigen,
haastigen,abrupten
abrupten
ken gegroepeerd, die
stijl,
schakeeringen vertoonen
vertoonen van
van dezelfde
dezelfde groote
groote
stijl, schakeeringen
levensliefde, of
van een
een satyre
satyre die,
die, vooral
vooral in „De
.. De
levensliefde,
of van
Zonde in het
het deftige
deftige dorp"
dorp" op
opparadoxale
paradoxale wijze
wijze hethetZonde
innerlijk gevoelswezen
gevoelswezen openbaarde.
openbaarde.
zelfde innerlijk
Zoo was
was dan
dan omstreeks
omstreeks dedejaren
jaren1905/1906
Zoo
Ig05ÎIg06
onzeromanliteratuur
roman literatuur die
dievermenschelijking
vermenschelijking van
van
in onze
het leven,
leven, die
dieveralgemeening
veralgemeening van
van zinsindruk
z;insindruk tot
tot
het
Het
karakter en
karakter
en levensverbeelding
levensverbeelding aan
aan het beginnen. Het
was een
een tweede,
tweede,objectiever,
objectiever,phase
phasevan
vanden
denlevenslevenswas
in
tegenstelling
tot
hartstocht
der
tachtigers
waarbij,
hartstocht der tachtigers waarbij, in
tot
latere perioden,
perioden, toen
toenhet
hetmoderne
modernegespecialiseerde
gespecialiseerde
JOHAN
DE MEESTER.
MEESTER.
latere
JOHAN DE
twintigste-eeuwsche menschenmeaschen- en
enmaatschappij-type
maatschappij-type
deorde
ordekwam,
kwam,
naar
algemeene
motieven
gezocht.
Ook HERMAN
HEYERMANSmet
met
aan de
naar
algemeene
motieven
werdwerd
gezocht.
Ook HERMAN
HEYERMANS
zijn
Diamantstad,
Is.
QUERIDO
met
Menschenwee,
vertegenwoordigen
deze
phase,
maar
QUERIDO
zijn
Menschenwee,
vertegenwoordigen
deze
phase,
maar
zijn Diamantstad, Is.
in DE
DE MEESTER
brak
hethet
innerlijk
vanvan
ditditlater
Tegelijkertijdwerd
werd
MEESTER
brak
innerlijk
laternaturalisme
naturalismegeheel
geheel open. Tegelijkertijd
overal een
vereenvoudiging waarneembaar
verlegging van
van het
het
overal
een vereenvoudiging
waarneembaarvan
vantaaltaal-en
en beelding,
beelding, een
een verlegging
accent van
van het
hetwoord
woordopopdenden
volzin
daarmede
een
verzoeningtusschen
tusschenkunstenaar
kunstenaar en
en
accent
volzin
en en
daarmede
een
verzoening
SCHARTEN-ANTINKS .. Sprotje",
in het
hetwerk
werk
INA
BOUDIERpubliek. In
InSCHARTEN-ANTINKS
„Sprotje",maar
maar vooral
vooral in
vanvan
INA
BOUDIERBAKKER
kwam
tot levenskunst
levenskunst het
hetduidelijkste
duidelijkstetot
tot
BAKKER
kwamdeze
dezefront-verandering
front-veranderingvan
van woordwoord- tot
uiting. Naast Geertje
"Sprotje" de diepst-denkbare literaire
literaire kunst, die
die uit
uithet
hetschijnbaar
schijnbaar ververGeertje is „Sprotje"
naturalisme kan
kan ontstaan. Het
Hetsimpelste,
simpelste,armelijkste
armelijkste gegeven,
gegeven,een
eendienstmeisje,
dienstmeisje,
beeldingsloos naturalisme
waarmee
grootste dramatische
dramatische dichter
dichter ze
ze niet
nietkan
kan
waarmee een
een lijdenskracht
lijdenskrachtverbeeld
verbeeldis,is,zooals
zooals de
de grootste
verw~zenlijken. Maar
Maar veelzijdiger
veelzijdigervond
vondINA
INABOUDIER-BAKKER
BOUDIER-BAKKER het
leed in
in de
de
verwezenlijken.
hetfelle
fellediepe
diepe leed
vergeten hoeken
hoeken van
van het
hetleven;
leven;
simpel-schijnende
van
verborgenverdriet
verdrietvervulde
vervulde
vergeten
hethet
simpel-schijnende
enen
van
verborgen
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hoe heeft
heeft zij
zij het
het voor
voor ons
onsuitgetooverd
uitgetooverdininhaar
haarsoms
somszelfs
zelfsslordig-gestyleerde
slordig-gestyleerde
kinderbestaan, hoe
boeken,
zonder eenige
boeken, zonder
eenige „splendour",
"splendeur", zonder
zonder eenig
eenig hartstochtelijk
hartstochtelijk gebaar,
gebaar, maar
maar met
meteen
eenopopmerkingsgenie en
aandachtsgespannenheid, die
harer volzinnen
volzinnen doet
doetverschijnen
verschijnenals
als
merkingsgenie
en een aandachtsgespannenheid,
die elk harer
verwijt om
om wat
wat wij
wij onwetend
onwetenddagelijks
dagelijks breken.
breken.
een verwijt
BOUDIER-BAKKER is onze
onze prozakunst
prozakunst volkomen
volkomen verinnerlijkt.
verinnerlijkt.
INA BOUDIER-BAKKER
In INA
zulke schrijvers,
schrijvers, geen
geen stichters
stichters van
vanscholen,
scholen,geen
geenideeënbe.stormers,
ideeënbestorffil::rs,heeft
heeftzich
zich
Door zulke
een wezenlijke
wezenlijke ontwikkeling
ontwikkeling van
van den
den Hollandschen,
Hollandsehen, en
en juist
juistvan
vanden
den Hollandschen
Hollandsehen
niettemin een
g!est
realisme hebben zij
zij voorgoed
voorgoed ontworsteld
ontworsteld aan
aan het
hetanecdotische,
anecdotische, zij
zij
g
.est voltrokken.
voltrokken. Ons
Ons realisme
vervuld met
met verbeelding,
verbeelding, indien
indien men
men onder
onderverbeelding
verbeelding verstaan
verstaan wil
wil de
de tastbaartastbaarhebben het vervuld
making van 's levens essentie. Van het vernuftsrealisme der
der Camera-Obscura
Camera-Obscuraover
overhet
hetmystiekmystiekr~alisme van VAN
LANG naar het
het gemoeds-realisme
gemoeds-realisme dezer
dE zer schrijvers
schrijversisis een
een lijn,
lijn, die
die
VAN DEYSSEL-DE
DEYSSEL-DE LANG
realisme
de Hollandsche
literatuur
der
laatste
tijdt
n
zeer
duidelijk
karakterisee
rt.
Het
,,2
ardige
ge
val",
Hollandsche literatuur der laatste tijde n zeer duidelijk karakteriseert. Het ardige geval",
de sentimenteel
sentimenteel realistische
realistische romantiek,
romantiek, W2S voorgoed
voorgoed gesneuveld,
gesneuveld,
de
lach en
en de
de traan
traan van
van JUSTUS
JUSTUS VAN
VAN MAU
MAURIK
- deze
deze
RIK begraven,
de lach
be graven,
literatuur was
was een
een noodzakelijkheid,
noodzakelijkheid, een
een levensdaad.
levensdaad. De
Demensch
mensch
als
sociaal wezen
wezen wachtte
wachtte op
op openbaring
openbaring in
in het
het woord,
woord, niet
nietalleen
alleen
als sociaal
maar ook
ook zijn
zijn willend
willend wezen,
wezen, zijn
zijn veelveelwanhoop en
en extase,
extase, maar
zijn wanhoop
soortige
verlangens drongen
drongen naar
naar uiting,
uiting,zijn
zijneigenaardigheden
eigenaardigheden
soortige verlangens
wilden uitgeteekend
uitgeteekend worden
de Schetsen
Schetsen van
van
wilden
wordenininden
dentijd.
tijd. In de
M. J. B RUSSE, in zijn
M.J.BRUSSE,
zijn:: "VanAfzijn
„Van Af- tot
tot Aanmonsteren",
Aanmonste re n",zijn
zijn "Boefje",
„Boefje", zijn
Avonturen in het
het kleine
kleine stadje
"Hetrosse
rosseleven
levenen
en
Avonturen
stadje in
in Oorlogstijd", „Het
sterven van de zandstraat"
zandstraat" en
en zoovele
zoovele andere
andere verbeeldingen
verbeeldingen van
van het
het
leven vlak
vlak om
om ons
ons heen,
heen, isisdedesociale
socialeneiging
neigingonzer
onzerliteratuur
literatuur
leven
wel geheel
geheel tot
tot volkomenheid
volkomenheid gebracht.
gebracht.Alle
Allecontemplatieve
contemplatieveidealisidealiswel
tiek
in dit
ditwerk
werkafwezig,
afwezig, maar
maar deze
deze met
met hart
hart en
en ziel
ziel in
in het
het
tiek is in
leven
ondergedompelde schrijver
schrijver bereikt
bereikt een
een lyrische
lyrische kracht,
kracht, een
een
leven ondergedompelde
INA
BOUDIER-BAKKER.
warmte van toon
toon en
en kleur,
kleur, die
die vóór
vóór hem
hemalleen
alleen op
opde
devleugelen
vleugelen van
van
warmte
INA BOUDIER-BAKKER.
aesthetisch proza
proza was
was aangedragen,
aangedragen, maar
maar juist
juist bij
bij BRUSSE
BRUSSE om
het aesthetisch
zijn volstrekte
volstrekte onbevangenheid
verfrisschend
aandoet.
En En
dàndan
is is
erer
- wij
wij
onbevangenheidzoo
zoozeldzaam
zeldzaam
verfrisschend
aandoet.
spreken
hier alleen
alleen over
over Noord-Nederlandsche
Noord-Nederlandsche literatuur,
literatuur,maar
maardeze
dezeleeft
leeftalalzoolang
zoolang onder
onder
spreken hier
ons
danisis er
er CYRIEL
BUYSSE, die
die ons
ons den humor
humor voor
voor het
heteerst
eerstweer
weeromhooggeheven
omhooggeheven
ons- dan
CYRIEL BUYSSE,
heeft
in zijn
zijnvoortreffelijke
voortreffelijke realistiek,
realistiek, niet
nietalsalsamusementsverzinsel,
amusementsverzinsel,maar
maarals
alselement
elementvan
van
heeft in
leven en bouwstof
bouwstof voor het tragische.
tragische.
leven
Zoo raakten dan
dan kunst
kunst en
enmaatschappij
maatschappij verzoend,
verzoend, zoo
zoo kwam
kwam er
er eenheid
eenheid tusschen
tusschen den
den
Zoo
socialen
nieuwe eeuw,
eeuw, en
en de
de humane
humane verlangens
verlangens onzer
onzer uit
uithet
hetaesthetisme
aesthetismeweggeweggesocialen drang der nieuwe
Alles wachtte
op het
hEt sociale
sociale epos,
epos, op
op de
de schepping
scheppingvan
vaneen
een
vluchte realistiek. Alles
wachtte op verbieeding, op
menschenwereld waarin
teruggevonden levende
levende menschen
menschen der
derwerkelijkheid
werkelijkheidelkander
elkander
menschenwereld
waarin de
de teruggevonden
ontmoeten
zouden, en
en de
demoderne
modernehollandsche
hollandschesamenleving
san'enleving zouden
zoudenverbeelden.
Vf rbeelden. Reeds
Reeds
ontmoeten zouden,
HERMAN
HERMAN HEYERMANS
HEYERMANS had
in zijn
zijnroman
roman„Diamantstad",
"Diamantstad",waarin,
waarin,naar
naar DIRK
COSTER gehad in
DIRK COSTER
tuigt, de
de warmte
warmte des
des gewonen
gewonen levens
levens stijgt
stijgt tot
toteen
eenschoone
schoonepathetiek",
pathetiek",een
eenverdienstelijk
verdienstelijk
werkstuk gegeven,
twee groote
groote scheppers
scheppers van
van den
densocialen
socialenroman
romanvan
vandezen
dezen
werkstuk
gegeven,maar
maar de
de twee
tijd zouden
zouden verschijnen
verschijnen in
in HERMAN
ROBBERS en ISR.
QUERIDO. Met opzet
opzet noemen
noemen wij
wij
ISR. QUERIDO.
tijd
HERMAN ROBBERS
deze antagonisten
antagonisten in
inéénen
éénenvolzin,
volzin,omdat
omdatereruituitblijken
blijkenkan,
kan.tottothoe
hoewijde
wijdeexpansie
expansieonze
onze
deze
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literatuur
den niet-ophoudenden
niet-ophoudenden drang
drang van
vaneen
eenalzijdig
alzijdigcultuurleven
cultuurleven was
wasgekomen.
gekomen.
literatuur door
door den
HERMAN ROBBERS
ROBBERS gaf
gaf den
den roman
roman van
van de
deHollandsche
Hollandscheburgerfamilie,
burgerfamilie, QUERIDO den
HERMAN
roman
volkslagen. HERMAN ROBBERS
ROBBERS is zóó
zóó beheerscht,
beheerscht, hij
hij heeft
heeft zóó
zóó geworsteld
geworsteld
roman der onderste volkslagen.
den eenvoud,
eenvoud, dat
dat hij
hij sommigen
sommigen (niet
(niet ons) haast
haast te simpel
simpel lijkt
lijkt ininzijn
zijnvlak-schijnenden,
vlak-schijnenden,
om den
wezen tintelenden
tintelendenverhaaltrant;
verhaaltrant; ISR. QUERIDO
QUERIDO is zóó toomeloos, hij
hij heeft zóó geworgewormaar in wezen
maar
woord praal en woordbeelding, dat
dat sommige
sommige lezers
lezersvan
vanzijn
zijnboeken
boekenopzien
opzienals
alshadden
hadden
steld om woordpraal
zij
gekeken in
dan QUERIDO
ROBBERS de vertegenwoordiger van
van een
een
QUERIDO is HERMAN ROBBERS
zij gekeken
in de zon. Anders dan
onze literatuur,
literatuur, - QUERIDO vertoont het kunstproza
kunstproza van den
den
b!paalde ontwikkelingsphase
bepaalde
ontwikkelingsphase in onze
entegelijkertijd
tegelijkertijd de
de symbolische
symbolischekracht
kracht van
van den
dentijd
tijdvan
vannu,
nu,hij
hijisisuniverseeler,
universeeler,
Gids en
Nieuwen Gids
ROBBERS, even beheerscht
beheerscht in zijn
zijn levensbedoeling
levensbedoeling als
als levensverlevensverveelzijdiger, genialer.
genialer. Maar
Maar ROBBERS,
tolking,
gaver.
tolking, is gaver.
Zijn
cultuurgeschiedenis. Het
Hetburgerlijk
burgerlijk negentiende-eeuwsche
negentiende-eeuwsche
Zijn romankunst
romankunst is
is een stuk cultuurgeschiedenis.
onder, de
de nieuwe
nieuwe tijd,
tijd,met
metalalzijn
zijnmaatschappelijke
maatschappelijke onrust,
onrust,zijn
zijnmoeilijkmoeilijkHolland gaat
gaat er in onder,
Holland
zijn verwachtingen,
verwachtingen, komt
komt er
er in
inaan.
aan.De
Deafwezigheid
afwezigheidvan
van
heden, zijn
het exces,
exces, van
van het
hetheroïsch
heroïschexperiment,
experiment,het
hetvoortdurend
voortdurend
het
en
nauwlettend vertolken
vertolken van
kleinste gemoedsbewegingen
gemoedsbewegingen en
nauwlettend
van de kleinste
den lezer
lezer een
een indruk
indruk geven
gevenvan
vanhet
hetmassaal
massaalgebeuren,
gebeuren,de
de
toch, den
volkomen geobjektiveerdheid
geobjektiveerdheid van het geheel,
geheel, bij
bij een
een zoo
zoouiterste
uiterste
gevoeligheid
personen,
- dat
dàtisishet
het
gevoeligheidvoor
voorde
desubjectiviteit
subjectiviteitzijner
zijner
personen,
1
onzer
realisten.
)
magistrale van
dezen
grootsten,
Hollandschsten
van
Hollandschsten 1)
QUERIDO eischt
eischt onze
onze studie
studie en
en inspanning.
inspanning. Het
Het is
is volvolQUERIDO
HOPMAN heeft gedaan,
gedaan, QUERIDO
QUERIDO
strekt
om, zooals
zooals FRITS HOPMAN
strekt onjuist om,
te
b!zien van
vaneen
eenstijl-begrip
stijl-b!gripuit,
uit,dat
datvan
vanhet
hetzijne
zijneverschilt.
verschilt.
te bezien
Men
kan inineen
eenbeknopt
b!knopt
overzichtvan
vanletterkundige
letterkundige stroostrooMen kan
overzicht
mingen geen nadere
nadere analyse
analyse verwachten
verwachten van
van het
het probleem
probleem van
van
QUERIDO'S stijl. Maar
Maar in
indit
ditverband
verbandmoeten
moetenwij
wij hem
hemvermelden
vermelden
QUERIDO'S
als
verb~elder van
van ongeweten
ongeweten en
enongekende
ongekendevolkshartsvolkshartsHERMAN ROBBERS.
ROBBERS.
als den
den verbeelder
HERMAN
onder het
het egale
egale oppervlak
oppervlak der
der Hollandsche
Hollandsche samensamentochten, die onder
leving de
de dierlijke
dierlijke enenhemelsche
h~melschekrachten
krachtenheeft
heeftgevonden,
gevonden,die
dieons
onsaan
aanruiger,
ruiger,breeder,
breeder,
leving
intenzer
menschenleven . verbinden.
verbinden. De
De romans
romans van
van QUERIDO,
QUERIDO, zijn
Menschenwee, zijn
zijn
intenzer menschenleven
zijn Menschenwee,
Jordaan,
vernietigen de
de grenzen
grenzen onzer
onzerdagelijksche
dagelijksche beschouwingswijze,
beschouwingswijze, Jordaan, zijn
zijn Manus
Manus Peet vernietigen
VAN
hier den
den mensch,
mensch,ontdaan
ontdaanvan
vanalalzijn
zijnmaatschappelijkheid,
maatschappelijkheid,den
denbeestmensch,
beestmensch,waarover
waarover VAN
zie hier
DEYSSEL schreef, maar
maar uit
uit.. deze
d::z~ poel
pod van
van dierlijkheid
dierlijkh::id en
en ellende
ellend:: laat
laat hij
hij oprijzen
oprijzen een
eenfiguur
figuur
als die van
van CORRY
CORRY in Jordaan,
Jordaan, de hooge,
hooge, ongenaakbare
ongenaakbare koninklijke
koninklijke meid, die
die menschelijke
menschelijke
en eigenwaarde,
eigenwaarde, tastbaar
tastbaar maakte
maakte voor
voor den
dm wanstaltigsten
wanstaltigsten levensachtergrond.
levensachtergrond. Dat
Dátisis
trots
trots en
d:: „symboliek"
"symb:>liek" waarvan
waarvan wij
wij spraken,
sprak~n, de
d::visioenaire
visioenaireverbeelding,
verb~e1ding,niet
nietininintellectueele
intellectuee1epassie,
passie,
de
mnr in
buiten de
de
maar
in het
het doorled~n
doorledenleven
levenzdve
zelvegevonden,
gevonden,en
en waarin
waaringeen
geen schrijver
schrijverinin en
en buiten
H)Uandsch~
tijd ISR.
ISR. QUERIDO
QUERIDO heeft overtroffen
overtroffen 2).
HD11andsch:literatuur
literatuur van
van dezen tijd
2 ).
I)
woord
klinkt
barbaarsch,
maar
hebben
getracht
tot„meesters"
de .. meesters"
(zie CHARIVARIUS
i) DitDit
woord
klinkt
barbaarsch,
maar
wijwij
hebben
getracht
nietniet
tot de
(zie CHARIVARIUS
in „de
..de Groene")
Groene") tete behooren.
behooren.
kan van
van het
het vele
veleproza,
proza,tusschen
tusschenr1900
e11I9I4
een algemeene,
algemeene,
goo en
1914 geschreven,
geschreven, niet
niet zeggen,
zeggen, dat
dat het een
2) Men kan
vorige hoofdstuk
hoofdstuk hebben
hebbenaangegeven.
aangegeven. Wil
Wil
duidelijke waarneembare
duidelijke
waarneembarerichting
richtingvertoont,
vertoont, anders
anders dan
dan wij
wij in het vorige
onderscheidingen, dan
dan kan men
men zeggen,
zeggen, dat
datnaast
naastde
delaatste
laatsteuitvloeiïngen
uitvloeiïngenvan
vanhet
hettachtiger-realisme,
tachtiger-realisme,
men onderscheidingen,
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Roman, novelle,
novelle,dramatische
dramatischeschets,
schets,vertolkers
vertolkers
de mederne
psyche.
Roman,
vanvan
de mcderne
psyche.
Het kon niet anders,
anders, of
of de
de moderne
moderne romankunst
romankunst moèst, na de
de bevrijding
bevrijding van het subsubjectivisme en
den- invloed van
van een
een onbestemde,
onbestemde, wordende
vele vertakkingen
vertakkingen
enonder
onderdenwordende cultuur, in vele
uiteengaan. Maar
Maar langzamerhand
langzamerhand verengt
weer onze
onzeromankunst
romankunst in
ineen
eenbepaalde
bepaalde
uiteengaan.
verengt zich
zich toch weer
belangstelling, geeft zij uiting aan
aan een folterende,
folterende, alles
alles beheerschende
beheerschende gedachte.
gedachte. De
De algemeene
algemeene
emancipatie
persoonlijkheid had geen
geen bevrediging
bevrediging gegeven,
gegeven,alleen
alleenverfijnd
verfijndleedbesef.
leedbesef.
emancipatie der persoonlijkheid
de literatuur
literatuur was
was men
men zich
zichfijnzinniger,
fijnzinniger,geraffineerder
geraffineerder bewust
bewust geworden
geworden van
vanhet
het
Door de
groote
de nieuwe
idealen,
vrouwenbeweging,socialisme,
socialisme,hegelarij,
hegelarij,gaven
gavenperspecperspecgroote gemis,
gemis, -de nieuwe
idealen,
vrouwenbeweging,
tieven, geen
geen geloof
geloof en
en daadkracht,
daadkracht, de individueele geestelijke
geestelijke armoede
armoede teekende
teekendezich
zichscherper
scherper
naarmate de cultuurmogelijkheden
cultuurmogelijkheden aangroeiden,
aangroeiden, een
een maatschappij,
maatschappij, die veel welvaart
welvaart ververaf, naarmate
alle ideeën
ideeënen
enstelsels
stelsels
maar weinig
weinig lijdenskracht,
lijdenskracht, verstikte bijna
bijna in haar
haar beschaving; nu alle
toonde, maar
kregen, en
en zelfs
zelfsde
deofficieele
officieelewereld
wereldzich
zichgereedmaakte
gereedmaakteom
omalles
allesteteerkennen,
erkennen,
hun vrijen loop kregen,
had verketterd,
verketterd, nu bleek
bleek het
het hoe
hoe langer
langer hoe
hoe meer,
meer, dat
dat de
de mensch
mensch van
van vóór
vóór den
den
wat zij te voren had
oorlog
gestalte, de persoonlijkheid
persoonlijkheid miste,
nieuwe leven
leven in
in teteverwerkelijken.
verwerkelijken. De
De
oorlog de gestalte,
miste, om
om het nieuwe
individu was
was bevrijd
bevrijd en
en bewust
bewustgemaakt,
gemaakt, maar
maar ging
ging daardoor
daardoor te meer
meer gebogen
gebogen onder
onder zijn
zijn leed,
leed,
individu
verloor zich te
te meer
meer in
in pijnlijke
pijnlijke conflicten,
conflicten,in
induurzame
duurzameinnerlijke
innerlijke worstelingen
worstelingenmet
metzijn
zijnoveroverEr ontstaat
ontstaat een
een benauwende
benauwende wisselwerking
wisselwerking tusschen
tusschen de
de kleine,
kleine,door
door
bewusten medemensch. Er
allerlei persoonlijke
persoonlijke verhoudingen
verhoudingen gevoelig
gevoeligsaamgestelde
saamgesteldeHollandsche
Hollandschemaatschappij
maatschappij en
ende
deliteliteHet metaphysische
metaphysische
ratuur,
maatschappij hoe
meer het
het dagboek
dagboek werd.
werd. Het
ratuur, die van die maatschappij
hoe langer hoe meer
subjectivisme
van de
de tachtigers
tachtigers was
was een
een eerste
eerste stadium;
stadium;dedeverinnerlijkende
verinnerlijken debeschrijvingskunst
beschrijvingskunst
subjectivisme van
onzergroote
maar dan ontstaat als derde stadium een nieuw
nieuw subjectivisme,
subjectivisme,
onzer groote realisten het tweede; maar
'de verbeelding
verbeeldingvan
vanden
deneenling
eenlingininzijn
zijnnerveuze
nerveuze
geprikkeldheid
men
aantrof
in werken
de werken
J. EVERTS JR.
geprikkeldheid
— -diedie
men
aantrof
in de
vanvan
J. EVERTS
(Het dagboek
dagboekvan
vaneen
eenHypochonder),
Hypochonder),
naast
verdienstelijke
romankunst
als GERARD
van GERARD
VAN
ECKEREN, de
de
naast
verdienstelijke
romankunst
als van
VAN
ECKEREN,
fascineerende stemmingen
stemmingen ontbloeiden
ontbloeid envan
vaneeneen
HENRIVAN
VANBOOVEN,
BOOVEN, (Tropenwee, Sproken),
Sproken),dedenavrante
navrante
fascineerende
HENRI
meteen
eendandieus-voorname,
dandieus-voorname,langoureuze
langoureuzestem.
stem.InInditditverband
verbandnoemen
noemenwij
wij
levensondergangen,
levensondergangen, uitgezegd met
POE verwante
verwante novellistische
novellistische werk
werk van
vanFRITS
FRITS HOPMAN.
HOPMAN. Geheel
zijnde
de
het curieuze
curieuze aan
aan A.
A.POE
ook het
Geheel verschillend zijn
JEANNE REYNECKE
REYNECKE VAN
STUWE
(Hartstocht),
een
allure,maar
maardat
dat
vanJEANNE
romans van
VAN
STUWE
(Hartstocht),
eentalent
talentzonder
zonder eenige
eenige literaire allure,
bladzijden
gegeven vol
vol van
van tintelende
tintelendemenschelijkheid.
menschelijkheid. Maar
Maar tegenover
tegenover deze
dezeveelsoortige
veelsoortigeen
enveelzijdige
veelzijdige
bladzijden heeft gegeven
wij willen
willenhier
hiermet
meteen
eenenkel
enkel
woord
gewagen
knappen,
maar
ietwat
vlakken
realist
VAN
realistiek —
- wij
woord
gewagen
vanvan
denden
knappen,
maar
ietwat
vlakken
realist
VAN
een enkel
enkel tintelende
tintelendeschets,
schets,Oud
OudHeertje,
Heertje,
FRANS
HULLEMAN - daartegenover
HULZEN en van een
vanvan
FRANS
HULLEMAN
daartegenover begonnen
geheel andere
andere stroomingen
stroorningen af teteteekenen.
teekenen.DeDe
gelukkige
samenwerkingvan
vanden
denfijn-gestijlden,
fijn-gestijlden,flonflonzich geheel
gelukkige
samenwerking
kerenden CAREL
CAREL SCHARTEN
met
het
M. ANTINK
ANTINK bracht
opeenseen
een
SCHARTEN
met
hetrealistisch-psychologisch
realistisch-psychologisch talent
talent van M.
bracht ons opeens
verbreeding
de grenzen
grenzender
derHollandschheid,
Hollandschheid,een
eeneindelijk
eindelijkwederomwederomverbreeding van
van den
den roman,
roman, een
een uitzetting
uitzetting buiten de
verschijnen
onder den
den druk
druk van
vanhet
hetaesthetisme
aesthetismevan
van
zoolanghadden
haddenontbeerd:
ontbeerd:het
het
verschijnen van
van hetgeen
hetgeen wij
wij onder
'8o'80
zoolang
verhaal. In:
In: „Het
"Het Geluk
Gelukhangt
hangtalsalseen
een
druiventros",in in
Vreemde
Heerschers",inin„Een
"EenHuis
Huisvol
vol
verhaal.
druiventros",
„de"de
Vreemde
Heerschers",
Menschen"
eenkant
kantverwezenlijkt
verwezenlijkt
COUPERUS' bedoelingen,
bedoelingen,zonder
zonder
COUPERUS' geaffecteerdheid.
geaffecteerdheid.Wij
Wij
Menschen" isiseen
vanvan
COUPERUS'
COUPERUS'
gevoelen
deverwantschap
verwantschapmet
met
den
modernen
historischen
roman,
in VAN
MOERKERKENSstrak
strakgehouden
gehouden
gevoelen de
den
modernen
historischen
roman,
die indie
vAN
MOERKERKENS
zou herleven,
herleven,en
enininJet-Lie
Jet-Lie
van
Mevrouw
VANGOCH-KAULBACH,
GOCH-KAULBACH, een
vinden.
proza zou
van
Mevrouw
VAN
eenverdienstelijke
verdienstelijkeuiting
uiting zou vinden.
zoozeer was
wasonze
onzeromankunst
romankunstvan
van
eerste
tachtiger-princiepverwijderd
verwijderdgeraakt,
geraakt,dat
dateen
eenfiguur
figuurals
als
En zoozeer
hethet
eerste
tachtiger-princiep
Ds. HASPELS,
HASPELS, de
blijmoedige verteller,
verteller, die
die zelfs
zelfsweer
weer
moraliseerendetendenzen
tendenzendorst
dorstwagen,
wagen,
de frissche,
frissche, blijmoedige
moraliseerende
mogelijk
werd en
enalgemeene
algemeenewaardeering
waardeering vond.
vond.Een
Een
talentvolste
vertellersonder
onderonze
onzeChristelijke
Christelijke
mogelijk werd
derder
talentvolste
vertellers
schrijvers is ook C.
C.G.G.VAN
VANAs
As(G.
(G.
SCHRIJVER).
SCHRIJVER).
Een enkel
enkel auteur
auteur wees hun
hun naar
naar de nieuwe,
nieuwe, symbolische
symbolische beelding,
beelding, die
die tot
tot den
dentijd
tijdvan
vannu
nubehoort.
behoort.
AUGUSTADE
DEWIT.
WIT.
Wij denken
denken aan
aanhet
hetdiepzinnige
diepzinnigeenen
schoon-gedragen
proza
schoon-gedragen
proza
vanvan
een een
AUGUSTA
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lyrische romankunst,
romankunst, die
die de
de ontgoochelingen
ontgoochelingen van
van den
denmodernen
modernenmensch
menschvertolkt
vertolkten
endede
een lyrische
binnenkamer openbaar
openbaarmaakt.
maakt.
smart der
der binnenkamer
verborgenste smart
RANS MIJNSSEN
MI]NSSEN en To
Top NEAFF.
NEAFF. TooneelTooneelAan den
den ingang
ingang van
van deze
deze periode
periode staan
staan FFRANS
Aan
FRANS MI]NSSEN,
enenwijwijgelooven
ge100ven
korte tooneelspelen.
tooneelspelen.en
tooneelspe1en.en
schrijver isis FRANS
MIJNSSEN,
geloovendat
datindien
indien zijn navrante, korte
en
eenakters tot
dusver nog slechts
slechts bij
bij uitzondering
uitzondering tot
tot hun
hun recht
recht kwamen,
kwamen, dit
ditaan
aanhet
hettooneel
tooneel
eenakters
tot dusver
dat zich
zich tot
tot deze
deze kunst
kunst nog
nogniet
nietheeft
heeftverfijnd,
verfijnd,niet
nietaan
aanden
denschrijver,
schrijver, die
dieimmer
immertooneeltooneelligt, dat
effect voorn
voornaam
verzaakte, maar
aam verzaakte,
maar in
in zijn zeer verzorgde
v~rzorgde aanduidingen de
de technische
technische mogelijkmogelijkh~den heeft aangegeven,
stemmingsnuanceeringen tot
haar recht
recht te
te doen
doen komen
komeninin
heden
aangegeven, om
om zijn stemmingsnuanceeringen
tot haar
th~ater, dat
th!ater,
dat dichter
dichter aan
aan den
den oever
oevervan
vanhet
hetleven
levenstaat
staatenenfijner
fijnerplastische
plastischemogelijkheden
mogelijkheden
een theater,
zelfs met
dan zelfs
met onze
onzekleinere
kleinere gezelschappen
gezelschappen het
het geval
geval is.
is.
geeft dan
MI]NSSEN leeft
verfijning. De
De subtiele
subtieleenentegelijk
tegelijkuiterst
uiterst
In MIJNSSEN
leeftde
de noblesse
noblesse naast
naast de
de verfijning.
scherpe
tegenover
het
leven
tast
leven
sch~rpe
ironie,
waarmede
deze
innerlijk-gewonde
staat,
het
scherpe ironie, waarmede
innerlijk-gewonde tegenover het leven staat, tast het leven
weemoed,
er isisaltijd
achtergrond
weemoed,
verzoenenden
nimmer aan;
aan; .·er
'er
altijddede
achtergrondvan
van
weemoed,van
van
verzoenendenweemoed,
nimmer
in de
de kern
kern
waarvoor de
allerpijnlijkste werkelijkheid
waarvoor
de allerpijnlijkste
werkelijkheid van
van deze tot in
hunner leege
leege zielen
zielen bekeken
bekeken menschen
menschen verschijnen,
verschijnen, en
enininde
de
hunner
schuchterhûd zijner
z;ijner
ûjner zegging
zegging gevoelen
gevoelen wij
wij bijna
bijna inhouden
inhouden van
van
schuchterheid
verwijt tegenover
tegenover het te
te eerbiedigen
eerbiedigen leven,
leven,dat
dattoch
tochzóó
zóówreed
wreed
verwijt
moest
mo~st zijn.
z;ijn.
ûjn. In
In den
denlaatsten
laatstentijd
tijdkomt
komterereen
eenverwijding,
verwijding,een
een
moest
opengaan
vandede
op~ngaan
b~nauwenis,
waardoorMIJNSSEN
MI]NSSEN gefolterd
gefolterd
n van
benauwenis,
waardoor
opengaa
wordt.
wijze, maar
maar nobel eveneens
Op geheel andere
andere wijze,
eveneens verschijnt
verschijnt
Top NAEFF
NAEFF ons
als markante
markante vertegenwoordigster
vertegenwoordigster onzer
onzer ververTOP
ons als
fijnde modernste romankunst.
romankunst. Zij
Zij is
is de
de eerste,
eerste, die
die ons
ons de
de oneinoneinfijnde
dige
de geraffineerde
geraffineerde gefolterdheid
van het
wanhoop, de
gefolterdheid toont
toont van
het
dige wanhoop,
moderne vrouwenleven.
Want
de de
vrouw
- meer
meer nog
nog dan
dan de
de
moderne
vrouwenleven.
Want
vrouw
is het
hetslachtoffer
slachtoffergeworden
gewordenvan
vande
deteteschielijk
schielijkopengegane
opengegane
man, is
moderne bewustheid. Haar
Haar weg te
te voeren
voeren uit
uit de
deharembeslotenharembeslotenheid, waarin
waarin de
de vaderen
vaderen haar
haar verborgen
verborgen lieten, haar
haar vrijheid
vrijheid tete
Top
NAEFF.
TOP NAEFF.
geven en
en het
hetvolle
vollelicht
licht
van
het
leven,dede
krachtvan
vanden
denmaat~aatvan
het
leven,
kracht
schappelijken
dat is
is een
een essentiale
essentiale van
van de
dealgcmecne
algemecne
algzmecne moderne
moderne beweging.
beweging. Hoe
Hoe heeft
heeft
schappelijken strijd,
strijd, dat
zich
feminisme gewroken
inde
deliteratuur!
literatuur! Het
waarhet
hetmaatschapmaatschapûch het
het feminisme
gewroken in
Hetfeminisme
feminismeniet
nietalleen,
alleen,waar
pelijke
een·
gevoelsgedachtenwisseling
pelijke rechten
rechten predikte,
predikte, maar
maar vooral
vooral waar
waarhet
het een
een· -vrijere
vrijeregevoeisgevoels- en gedachtenwisseling
tusschen de
de geslachten
geslachten voorbereidde,
voorbereidde, waar
waar het
het man
manen
envrouw
vrouwals
alsvrije
vrijepersoonlijkheden,
persoonlijkheden,los
los
atavistische bestemmingen,
wildeplaatsen
naastelkaar.
elkaar.De
eerstegroote
grootekunstdaad,
van hun
hun atavistische
bestemmingen,wilde
plaatsennaast
Deeerste
kunstdaad,
waarbij
onshaar
haarzieleleven
zielelevenopenbaarde
openbaarde:: Voor
Voor de
dePoort
Poortvan
van To
vrouw ons
Top NAEFF,
NAEFF,
waarbij de
de Vrouw als vrouw
geeft de gesmoorde
gesmoorde zielekreet
ziele kreet van
van pijnlijk
pijnlijk gedeerde, onbegrepen
onbegrepen liefde. Met
Metdedeherinnering
herinnering
aan DE
DE MEESTERS
MEESTERS stralende,
stralende,zelfbewuste
zelfbewusteGeertjefiguur
Geertjefiguurnog
nogin
in ons
ons hart, staarden wij
wij plotseling
plotseling
in het verwrongen
verwrongen gelaat
het
oudeleed,
leed,maar
maarduizendvoudig
duizendvoudigverdiept
verdiept
gelaatvan
vanFreule
FreuleLiesbeth
Liesbeth- het
oude
door
door de
de fatale
fatale onmogelijkheid,
onmogelijkheid, waar
waar nu
nu de
de vrouwenliefde
vrouwenliefde niet
niet
door het
het verhevigd weten
weten en door
miskend en verworpen
verworpen werd
werd door
door de
de maatschappij,
maatschappij, maar
maar door
door den
den erbarmingloozen
erbarmingloozen mensch.
mensch.
De zoete
zoete illusie
illusie van
van den
den„prince
"princelointain",
lointain",waar
waaronze
onzebordurende
borduren de grootmoeders
grootmoeders heur
heur
gepeinzen
konden bevolken,
bevolken, was
was door
door de
devrouwenbeweging
vrouwenbewegingvoorgoed
voorgoedvermoord,
vermoord,terwijl
terwijl
gepeinzen mee konden
de geslachten zich
zich nog
hunnerthans
thans
nog niet
niethadden
haddengewend
gewendaan
aande
dezelfstandige
zelfstandigeharmoniseering
harmoniseeringhunner
9911
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niet
maatschappelijk geconstrueerde
In het
hethelle
hellelicht
lichtvan
vaneen
eenvreeselijke
vreeselijke
niet meer maatschappelijk
geconstrueerde verhoudingen. In
overbewustheid
strijd; het
het wegvallen
wegvallen der
der romantiek
romantiek
overbewustheid geraakten
geraakten de
de geslachten in een moordenden strijd;
in
liefdesverhoudingen, het
hetvlak
vlakbij
bij elkaar
elkaar zijn
zijn en elkander
elkander bekijken
bekijken tot
in liefdesverhoudingen,
tot op de vezelen van het
innerlijk,
nuchtere oogen,
oogen, dedehaat
haatvan
vande
degeesten
geestenbij
bij het
hetkussen
kussen der
der lippen,
lippen,
innerlijk, bekijken
bekijken met
met nuchtere
dàt
haar bevrijding gedesillusioneerde
en innerlijk
innerlijk
dat werd
werd het
het onheil
onheil en de onrust van de reeds van haar
gedesillusioneerde en
naar het
het verloren
Hetwerk
werkvan
vanADA
ADAGERLO,
GERLO, haar
haar „Her"Hernaar
verloren paradijs
paradijs terughunkerende
terughunkerende vrouw.
vrouw. Het
inneringen
van
een
onafhankelijke
Vrouw",
haar
"Langs
het
geluk",
geeft
deze
gewaarwording
inneringen
een onafhankelijke Vrouw", haar „Langs
in
tot verzet
verzet stijgende
stijgende bitterheid.
bitterheid. Dat
Dáttetehebben
hebbengedaan
gedaanmet
metongeëvenaarde
ongeëvenaardelevenskennis,
levenskennis,
in tot
haar boeken
boeken immer
den toon
toonvallen
vallen
met
gdijkmatigheid en
met een
een gelijkmatigheid
en spiritualiteit,
spiritualiteit, die
die haar
immer tegen
tegen uit den
beho~dt,
is de
degroote
grooteverdienste
verdienstevan
vandedegroote
groote
kunstenares,
ADAGERLO
GERLO is.
is.Ook
Ookhaar
haarwerk
werk
behoedt, is
kunstenares,
diedie
ADA
blijft nobû;
nobel; het
het kent
kent de klaging;
klaging; het wil,
wil, ten
ten slotte,
slotte,geen
geenwraak
wraak op
op het
hetleven.
leven.
blijft
andere geest
waren over
onze literatuur.
literatuur. De intelligentie
intelligentie had
had zich
zich
Maar
Maar er
er gaat
gaat een
een andere
geest waren
over onze
geplaatst
verfijning, late vrucht ten slotte
slotte van
van negentiendenegentiendegeplaatst voor
voor het
het zielsontluiken,
zielsontluiken, de geestes verfijning,
ontnucheeuwsche
verstandshoogmoed, had niet tot
tot levensovergave
levensovergave geleid,
geleid, maar
maar tot
tot alzijdige
alzijdige ontnucheeuwsche verstandshoogmoed,
tering.
opgang der tijden
tijden ontloken,
ontloken, vond
vond geen
geen gestalte,
gestalte, geen
geen inhoud,
inhoud, geen
geen
tering. De passie, in den opgang
harmonie.
langer bleef
bleef de
deliefdes-ontgoocheling
liefdes-ontgoochelinggeconstateerd,
geconstateerd,maar
maarde
deonbevredigde
onbevredigde
harmonie. Niet langer
geest ging zich richten op het sexueele; nu
nu de
de liefde
liefde onmogelijk
onmogelijk bleek,
bleek, ging
ging men
men het
het loos
loosgenot
genot
Het isisdeze,
deze,
ontginnen,
zeldzame gevoeligheid
gevoeligheid voor de pijn
pijn van
van zijn
zijn teleurstelling.
teleurstelling. Het
ontginnen, met een zeldzame
der vrouwen
vrouwen vrijheid
vrijheid opeischende en door
door vrouwen
vrouwen geschreven
geschreven literatuur,
literatuur, die
die historisch
historischhaar
haar
beteekenis
behouden als
document van een
een tijd
tijd van
van verbastering
verbastering en
en overgang,
overgang, te
te meer,
meer,
beteekenis zal
zal behouden
als document
waar
schrijfsters een literair raffinement
raffinement een psychologisch
psychologisch inzicht,
inûcht, een
eentaalgevoel
taalgevoelen
eneen
een
waar deze
deze schrijfsters
ontvankelijkheid
bewijzen, dat
datniet
niettetevergeefs
vergeefs
ontvankelijkheid voor
voor stemmingsschakeeringen
stemmingsschakeeringen vertoonen,
vertoonen, die bewijzen,
den geest en kunstzin
dertig rijke
rijke literatuurjaren
literatuurjaren den
kunstzin hadden
hadden verfijnd
verfijnd en
enontwikkeld
ontwikkeld 1).

De proza-verbeelding.
proza-verbeelding.
Terwijl onze realistische
realistische romankunst
romankunst eerst
reactie te aanschouwen
aanschouwen gaf op de
de dooddoodTerwijl
eerst de
de reactie
eentendenzliteratuur
tendenz;literatuurmet
met
geloop2nn ervaringskunst
ervaringskunst der
dertachtigers
tachtigersen
endaarna
daarnaverbasterde
verbasterdeinineen
geloope
wij in de
de poezie
poezie en
en de
de verleden
verleden verbeelding
verbeelding duidcduidemonotonie van
van erotische
erotische motieven, vinden wij
lijker de
de algemeene
algemeene ontwikkeling
ontwikkeling weerspiegeld,
ons eerste
eerstehoofdstuk
hoofdstukaangaven.
aangaven.
lijker
weerspiegeld,die
die wij
wij in ons
inderdaad merkwaardig,
merkwaardig, dat
dat onze
onze grootste
grootste prozaïsten,
prozaïsten, op
openkele
enkeleuitzonderingen
uitzonderingenna,
na,
Het isis inderdaad
onmiddellijkomgevende
omgevendewerkelijkheid,
werkelijkheid,maar
maar zóó
zóó
hunne motieven
motieven niet zochten
zochten inindedeonsons
hunne
onmiddellijk
overtuigd waren
waré!n van
van het
hetbuiten-tijdelijk
buiten-tijdelijkenensymbolisch
symbolischkarakter
karakterder
derwoordkunst,
woordkunst,
positief overtuigd
zij hunne
hunne gegevens
gé!gé!vens wilden
wildenontleenen
ontleenenaan
aanandere
anderehistorische
historischeperioden
periodendan
danden
dentijd
tijdvan
vannu,
nu,
dat zij
waardoor ûj
uitbeelding van
van personen
personen en
enideeën,
ideeën,onafhankelijk
onafhankelijk van
vanmaatmaatwaardoor
zij in staat waren tot uitbeelding
inzichten, en
en den
den mensch
mensch van
van onze
onze dagen
dagen tetezien
zienvan
vaneen
eenhooger
hooger
schappdijke dogma's
schappelijke
dogma's en inzichten,
Zij trokken
trokken de
de geestelijke
geestelijke lijn
lijn der
dertachtigers
tachtigersdoor,
door,zooals
zooalsdederealistische
realistischeromanciers
romanciersdede
plan. Zij
menschelijke voortzetten.
zij kozen
kozm meestal
meestal een tijd
tijd die
die zoo
zooongerept
ongereptmogelijk
mogelijkaan
aan onze
onze
menschelijke
voortzetten. En
En zij
natuurverbeelding verschijnt,
vé!rschijnt, de
de middeleeuwen,
middeleeuwé!n, met
methun
hunonbegrensde
onbegrensdemogelijkheden
mogelijkhedenvan
vannatuurverbeelding
exces en
en heiligheid.
heiligheid.VAN
VANOORDT
OORDT bleef
bij de
de zinneviering
zinneviering der
dertachtigers.
tachtigers.Zijn
Zijn
exces
bleef het
het dichtste bij
i)
de de
schrijfsters
van
r) Tot
Tot
schrijfsters
vandeze
dezeperiode
perioderekenen
rekenenwij
wij o.m.
o.m.Jo
JO DE
DE WIT,
WIT, JO
Jo VAN
VAN AMMERS
AMMERS KiiLLER,
KÜLLER, EMMY
EMMY
Tot de
deschrijvers
schrijverso.m.
o.m.de
deverdienstelijke
verdienstelijkepsychologische
psychologische
Tot
romancier
romancier KAREL
KAREL WASCH.
WASCH. EDITH
EDITHWERKENDAM
WERKENDAM in
in haar
haar ,,Het
"Het purperen
purperen Levenslied"
Levenslied" brengt
brengt deze
dezesexualistische
sexualistische
kunst
kunst tot
tot haar
haar uiterste
uiterste exces.
exces. —
-

VAN
VAN LOKHORST,
LOKHORST, JULIA
JULIA FRANCK, FENNA
FENNA DE
DE MEIJIER.
MEIJIER.
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zwaar-prachtig van taal-wellust, geeft
geeft aan
aan den
den ondergang
ondergang van het zinnenleven,
zinnenleven,welke
welke
Warhold, zwaar-prachtig
de kunst
kunst zou
zou kenmerken,
kenmerken, die
die hem
hemomringde,
omringde,een
eentragischen
tragischeninhoud
inhouden
engestalte.
gestalte.Het
Hetwas
wasgeen
geen
nieuwe
Warholdgaf
nieuw.! gedachte,
gedachte, die
dieons
onsininWarhold
Warholdverscheen,
verscheen,maar
maarWarhold
gafhet
hetgroote
grootegebeuren
gebeurenvan
van
kunst en
:zijn kunst
en zijn
zijn tijd
tijd als
als
als gedachte.
gedachte.
zijn
D~ noodlottige
g.!doemdheid tot
tot verarming
verarming en
en versterving
versterving van
van elke
elke eenzijdig-exueenzijdig-exunoodlottig.! gedoemdheid
De
b.::rante
berante
cultuur, zij
zij werd
b~rante cultuur,
wad
w~rd in „Warhold"
"Warhold" gesteld en
en verzinnebeeld.
verzinnebeeld. Het
Het sterven
sterven aan
aan de
de zinnen
zinnen
durven doorlijden
doorli;den
aan het
doorlijden tot
tot aan
heteinde,
einde,dat
dátisisreeds
reedseen
een
element
hoogere
te durven
element
vanvan
hoogere
levenskracht.
levenskracht.
Wij denken
denken aan
aan het
woordvan
hetwoord
vanDIRK
DIRKCOSTER,
COSTER, dat
van ververdathet
het natuurlijke
natuurlijkeleven
leven een
een proces is van
nietiging, maar
maar uit
uit deze
deze zelfvernietiging
zelfvernietigingsteeds
steedseen
eenherboren
herborenkracht
krachttracht
tracht op
optetestaan.
staan.Verder
Verder
nietiging,
zdfvernietiging reikt
de Warhold
Warhold niet.
niet. Maar
Maar hij
hij is
is als
als een
een loutering,
loutering,die
dieaan
aande
deverdere
verdere
zelfvernietiging
reikt de
dan die zelfvernietiging
VANOORDT
OORDT was
washet
vergeestelijking
literatuurtot
voorwaardewas
wasgesteld.
totvoorwaarde
gesteld.
hetofferlam
offerlam
VAN
vvugeestelijking
e rgeestelijking van onze literatuur
de nieuwe
nieuw.! gedachte.
gedachte.
g~dachte.
van de
nieuwe
D.! kunst
kunst van
van ARY
ARY PRINS
PRINS ging
den levensdrang
levensdrang van
van onzen
onzentijd
tijd
De
gingdieper.
dieper. Hij
Hij heeft onder den
onbegr.!pen eenheid
onbegrepen
eenheid gezien
g.!zienmet
methet
hetmysterie;
mysterie;onder
onderde
de
de onbegrepen
.activiteit van
van ons
dedonkere
mijnen van
zieleleven,
ons leven
levende
donkeremijnen
van ons
onszieleleven,
activiteit
heur
glinsterende
met
hellr
juweelen.
Daarin
tuurde
eene,
het eene,
met huur glinsterende juweelen. Daarin tuurde het
starende oog
oog van
van ARY
ARY PRINS.
PRINS. Hij
Hij was
was dedemiddelaar
middelaar
starende
onzen tijd
tijden
endedeverbijsteringen
engelukzaligheden
verbijsteringenen
gelukzaligheden
tusschen onzen
middeleeuwen, zooals
zooalsanderen
anderendededraden
dradenvasthouden,
vasthouden,
der middeleeuwen,
v.!rbinden
aan de
ons verbinden
verbinden aan
de renaissance,
renaissance, wéér
wééranderen
anderen ververdie ons
ug.!nwoordigers zijn
zijn van het
modern-revolutionair
sentiment.
het modern-revolutionair
modem-revolutionair sentiment.
tegenwoordigers
Maar hij
hij zou
zou ererniet
nietinin
geslaagd
g.!slaagdzijn
zijndeze
dezegeestesgeestesMaar
geslaagd
levendekunst,
houding om
om tetescheppen
scheppenininlevende
kunst,indien
indienhij
hijniet
niet
houding
d.::
wankelheid van
van onze
onZe" psyche
psyche en
en de
deteleurstelling
teleurstellingvan
van ons
ons
d~ wankelheid
onze'
de
Nuwist
leven had
had gekend
gekend en
en doorproefd.
doorproefd.Nu
wisthij
hij het
hetvereenigingsdoorproefd.Nu
vereenigings.a, •
vindentusschen
tusschenons:
ons:„niet
fInietmeer"
meer" en
en het
hetmiddelmiddelpunt te
te vinden
"niet
punt
eeuwsch: „nog
"nog niet;"
niet;"tusschen
tusschende
dekinderlijkheid
kinderlijkheid en
en de
de seniliseniliteit eener
Dit wonder
eener cultuur.
cultuur. Dit
wonder te
te verrichten,
verrichten, de
degemeengemeenAF..Y
PRINS.
ARY PRINS.
schap
van
tw.!e
ver-uiteenliggende
perioden
te
beseffen,
schap van twee ver-uiteenliggende perioden te beseffen,
die zich
zeer verschillend
v.!rschillend
openbaren in
zich zeer
verschillend openbaren
in het
hetverschijnselenleven,
verschijnselenleven, wil
wil zeggen:
zeggen:een
eeneeuwige
eeuwige
ARY PRINS,
PRINS, maar
korten tijd,
tijd, dien
dienhij
hij ververwaarheid
hebben bereikt.
bereikt. ARY
waarheid te hebben
maarweinig
weinig gekend
gekend in
in den korten
tusschen het
het huidig
huidigmenschengeslacht,
heeftblijvender
blijvenderboeken
boekengeschreven
geschrevendan
danvele
toefde
menschengeslacht, heeft
vele
toefde tusschen
schrijvers, die thans in eere
eere zijn
zijn en
enals
alsde
devertolkers
vertolkersbeschouwd
beschouwdworden
wordender
derspecifiek
specifiekmoderne
moderne
gedachte.
g.::dachte.
Hij was
waseen
eenwoorden-arme,
woorden-arme,omdat
omdathij
hijden
denrijkdom
rijkdom van het woord kende als geen onzer.
onzer.
gedachte. Hij
En wij
wij komen,
komen, in
inPRINS
PRINS lezende, onder
onder den
denindruk
indrukvan
vaneen
eenaangrijpenden
aangrijpendenernst.
ernst.Zie
Ziehier
hiernu
nu
een kunstenaar
diee niet
niet met
met het
het woord
woord speelde,
speelde,maar
maar voor
voor wien
wien het
hetwoord
woord woog. Het woord
woord
kunstenaar,; di
bepeinzingen. En
woord
was ARY
ARY PRINS
Envan
vandat
datwoord
PRINSeen
eenkostbaarheid,
kostbaarheid,de
devondst
vondst na
na wekenlange
wekenlange bepeinzingen.
uit, bij
bij hem
hem geen
geen
g·eenetymologische,
etymologische,maar
maareen
eenverbeeldingswaarde,
verbeeldingswaarde,bouwde
bouwdehij
hijzijn
zijndiep-duistere
diep-duistere
gloeiend-fonkelende ziele-verbeeldingen,
ziele-verbeeldingen, en
endedemuziek,
ruischte,was
wasrhythme
rhythme
en gloeiend-fonkelende
muziek,die
diedaarin
daarinruischte,
der ziel,
ziel,waarin
waarin ieder verband
stijl-constructiewas
wasopgeheven.
opgeheven.
verbandmet
metacademische,
academische,conventioneele
conventionele stijl-constructie
Zonder den
den Nieuwen
Zonder
Nieuwen Gids,
Gids, en
en zeer
zeerspeciaal
speciaal de
denaturalistische
naturalistische tak
tak van
van deze
deze school,
school,
had het
talent van
PRINS een anderen
anderen uitingsvorm
uitingsvormgekregen.
gekregen.Het
Hetnaturalisme
naturalismemaakte
maaktePRINS
PRINS
het talent
vanPRINS
ontvankelijk
verdieptewaarneming,
waarneming,welke,
welke,alsals
VANDEYSSEL,
DEYSSEL, maar
maar anders,
anders,directer
directer
ontvankelijk voor verdiepte
bijbij
VAN
't
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en
voor PRINS
PRINSden
deningang
ingang vormde
vormde totzuiverÛelsbedoelen.
tot zuiver zielsbedoelen.
en symbolischer
symbolischerdan
danbijbijVAN
VANDEYSSEL,
DEYSSEL, voor
Alle
PRINS.Maar
Maar
Alle intellectualisme,
intellectualisme, alle
alle aanvankelijk
aanvankelijk lyrisme
lyrisme was
was vreemd
vreemd aan
aan den
dengeest
geestvan
vanPRINS.
zijn werk
~erk is
is het
het levend
levendbewijs,
bewijs,dat
dathet
hetnaturalisme
naturalismewijder
wijdertaak
taak gehad
gehad heeft
heeftdan
daneen
eenexacte
exacte
wereld- en
en levensbeschouwing.
levensbeschouwing.
wereldARY
PRINS,ververhet statische,
statische,onmiddellijk
onmiddellijkopop's 'slevens
levens
kern
gerichte
werk
Naast het
kern
gerichte
werk
vanvan
ARY
PRINS,
ARTHUR
VANSCHENDEL
SCHENDEL als
uitingvan
van
schijnthet
hetschijnbaar
schijnbaarargeloos
argeloos
vertellende
werk
schijnt
vertellende
werk
vanvan
ARTHUR
VAN
als de uiting
een
geest.
VAN
SCHENDEL
sluit zich
een geheel
geheeltegengestelden,
tegengestelden,dynamischen
dynamischen
geest.
VAN
SCHENDEL sluit
ûch aan
aan bij
bij laat-Gothiek
laat-Gothiek
en renaissance.
renaissance. Hetgeen
Hetgeen ge
ge in
inzijn
zijnwerk
werkvoortdurend
voortdurend aanvoelt
aanvoelt is
is de
de continuïteit
continuïteitvan
vanhet
hetleven.
leven.
De
menschelijke
ziel
is
altijd
dezelfde
in
haar
neigingen,
haar
verhoudingen,
haar
beproevingen;
De menschelijke ziel is altijd dezelfde in haar neigingen, haar verhoudingen, haar beproevingen;
het mystiek
mystiek verband
verband des levens
levens isis de
denijpende
nijpendetragiek,
tragiek, die
dievoortdurend
voortdurendhet
hetnameloos
nameloosgeluk
geluk
schoonheidsontroering in de
de bewonderende
bewonderende aanstaring
aanstaring van natuur en menschen
menschen gelegen,
gelegen,
der schoonheidsontroering
en vergaat
vergaat de
de eenling
eenlingmet
metzijn
zijnwonderen
wonderengeluksaanleg
geluksaanleg en
enzijn
zijn
verscheurt. Altijd
Altijd versterft
versterft en
verscheurt.
VANSCHENDELS
SCHENDELS boeken
noodzakelijkebezoedeldheid
bezoedeldheiden
verschijntaan
aanhet
heteinde
einde
van
noodzakelijke
en verschijnt
van
VAN
boekende
de hoogere,
hoogere,
VAN SCHENDEL
SCHENDEL vertoont
Liefdebegrip, dat
dat
Idee.VAN
onpersoonlijke Idee.
vertoontdedeworsteling
worstelingom
om een
een hooger Liefdebegrip,
de verwording
verwording van
van alle
alle individueel
individueel leven
leven oprijst.
oprijst. Nochtans
Nochtans behield
behield hij
hij het
het nog
nognimmer
nimmer
uit de
de tegenstelling,
tegenstelling, in
in de
detragische
tragische gesteldheid
gesteldheidvan
van het
het
bereikenis, maar
maar valt voortdurend
voortdurend in de
als bereikenis,
persoonlijk menschenleven
hetzelfde probleem
probleem met
meteven
evenpijnlijke
pijnlijke worsteling,
worsteling,als
als
persoonlijk
menschenleven terug,
terug, om hetzelfde
oogen,
- om
om
zijn stijl luchtig en
en rank
rankisis en
en zijn
zijn natuurvisie
natuurvisieklaar,
klaar,alsalsbezien
beziendoor
dooruitgeweende
uitgeweende
oogen,
probleem van
van voren
voren aan
aan te
te stellen
stelleninineen
eenandere
andereschakeering.
schakeering.
het probleem
B6THLINGK lijkt
lijkt
PRINS en
envan
vanVAN
VANSCHENDEL
SCHENDEL tot NINE
NI NEVAN
VANDER
DER SCHAAF
SCHAAF en
en MADELEINE
MADELEINE BÖTHLINGK
Van PRINS
wij in
indeze
dezeschrijfsters
schrijfstersden
dengeest
geestzich
zichaan
aande
deverleden
verleden
een ontzaglijke
ontzaglijke overgang.
overgang. Maar
Maar toch
tóch zien
zien wij
bij uitstek
uitstek hebben
hebben zij
zij de
de twee
twee
verbeelding ontwikkelen
ontwikkelen tot
actieve probleemstelling.
probleemstelling. En
verbeelding
tot actieve
En wel bij
problemen verbeeld
verbeeld die
dieonze
onzeletterkunde
letterkundezouden
zoudenbeheerschen,
beheerschen,toen
toenhet
heteenige
eenigegroote
groott"
groote problemen
vraagstuk, dat
Gids gesteld
gesteldhad,
had,het
hetprobleem
probleemvan
vanden
denstrijd
strijdtusschen
tusschenconventie
conventie
vraagstuk,
dat de
de Nieuwe Gids
individualiteit, was
was opgelost:
opgelost: het
het probleem
probleem van
van den
denstrijd
strijdtusschen
tusschen een
een nieuw
nieuw geloof
geloofen
en
en individualiteit,
enhet
hetprobleem
probleemvan
vanhet
hetgeweten.
geweten.DeDe
lezer
mogebegrijpen,
begrijpen,dat
datwij
wij
een
oude beschaving
beschaving en
een oude
lezer
moge
beide schrijfsters
schrijfsters als
als kunstenaars
kunstenaars verre
verre beneden
beneden de
de hierboven
hierboven genoemde
genoemde auteurs
auteurs stellen,
stellen,
beide
ideeën-ontwikkeling in de literatuur.
maar
overzicht vóór
vóór alles
alles begonnen
begonnen•om
omde
de ideeën-ontwikkeling
maar het
het is
is ons in dit overzicht
die de
de problemen
problemen zijn
zijn van
van onzen
onzen tijd,
tijd, is
is wel
Deze geestesverenging
geestesverenging op ke
kernproblemen,
wel een
een
rn problemen, die
zóó belangrijk
belangrijk verschijnsel,
als
zelden
kan
worden
opgemerkt.
De
literatuur
had
den
mensch
verschijnsel, als
kan worden opgemerkt. De literatuur had den mensch
menschbegrip, dedeverbeelding
verbeeldingvanvan
innerlijkstemoeilijkheden
moeilijkhedenaanaanlosgelaten,
en het
hetmenschbegrip,
losgelaten, en
zijnzijn
innerlijkste
Enniet
nietomom
zooals
VAN
OORDTofof
VANSCHENDEL,
SCHENDEL, van
mensch
gevat. En
het,het,
zooals
VAN
OORDT
VAN
vanden
den verbizonderden
verbizonderden mensch
uit te bereiken,
bereiken, maar
maar om
omhet
hetreeds
reedsbij
bij voorbaat
voorbaat te
te bedoelen.
bedoelen. Zoo wordt de dramatische
dramatische figuur
figuur
denmensch
menschvoltrekt.
voltrekt.Zie
Ziehier
hierwat
wat
de
symbolische draagster
draagster van
van het
hetideeënleven,
ideeënleven,dat
datzich
zichininden
de symbolische
wij
noemden: actieve
actievegeestelijkheid;
geestelijkheid;geen
geenwijsheden,
wijsheden,die
dieonze
onzebespiegelende
beSpiegelendeervaring
ervaringherkent,
herkent,
wij noemden:
maar
van de
de waarheid,
waarheid, die
die ons
onseigen,
eigen,zwoegend
zwoegendinnerlijk
innerlijklosgeworsteld
losgeworsteldheeft.
heeft.
maar verbeeldingen
verbeeldingen van
NINEVAN
VANDER
DER SCHAAF
SCHAAF zich
het vraagstuk,
vraagstuk,
In
Santos en
enLypra
Lypraheeft
heeftNINE
In Santos
zichnog
nog verloren
verloren in het
dat
oplevende aesthetiek
aesthetiek poneerde,
poneerde, de
de verhouding
verhouding tusschen
tusschen kunst
kunst en
en natuur,
natuur, in
inAmanië
Amanië
dat de oplevende
en Brodo wordt de oude
oude beschaving
beschaving overwonnen
overwonnen door
dool' het
het nieuwe
nieuwe geloof.
geloof.Het
Hetnieuwe,
nieuwe,dat
datons
ons
in deze
deze verbeelding
verbeelding verschijnt
verschijnt is, dat
dat hier
hier niet
niet sprake
sprake is
is van
van verzet,
vuzet, maar
maar van
van loutering.
loutering. De
De
koning
van Amanië
Amanië is
is de
de vertegenwoordiger
vertegenwoordiger van
van het
het oude,
oude, maar
maar zijn
zijn hart
hart is
is van
van het
hetnieuwe
nieuwe
koning van
niet los. En
En hij
hij wordt
wordt overwonnen
overwonnen door
door zijn
zijn eigen
eigen menschelijkheid,
menschelijkheid, door
door zijn
zijn liefde
liefde voor
voor zoon
zoon
en pleegkind,
pleegkind, door
doorzijn
zijnmeegevoel
meegevoelvoor
voorhet
hetBroodsche
Broodsche(het
(hetnieuwe
nieuweleven),
leven),dat
dathijhijhaten
hatenmoest.
moest.
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Dit isishet,
het,wat
watdedebeweging
bewegingvan
van'8o
'80blind
blindenentoomeloos
toomelooszocht,
zocht,maar
maarniet
nietkan
kanvoortbrengen:
voortbrengen:
de nieuwe samenleving,
samenleving, waarmee
waarmee de
de persoonlijkheid
persoonlijkheid zich één
één kon
kon voelen,
voelen, de
deIdee,
Idee,die
dieMensch
Mensch
van hun kunst
aan
menschheid verbond.
de realistische
realistische romanciers
romanciers zich in
in de
de daad van
kunst
aan menschheid
verbond. Terwijl de
den
grooten
drang
fantasie
ideeën
gehier
hierin
ineen
een ideeën-fantasie
drang
menschheid hebben
hebben toegewend,
toegewend, vindt
vindtge
tot die menschheid
wij in
inhet
hettijdperk
tijdperk dat
dat op
op den
den Nieuwen
NieuwenGids
Gidsvolgt,
volgt,
van den tijd weerspiegeld.
weerspiegeld. En
En zoo
zoovinden
vindenwij
een uiteengaan
uiteengaan van
van Idee
Idee en
enwerkelijkheid,
werkelijkheid, een
eenromankunst,
romankunst, die
diehet
hetleven,
leven,een
eenphantasie,
phantasie,die
die
ideeëninhoud van
van den
den tijd
tijd weergeeft.
weergeeft. Niet
Niet meer
meer de
de kunstvolle
kunstvolle waarneming,
waarneming, maar
maar de
de kunstkunstden ideeëninhoud
volle verbeelding leidde tot
tot het
het tijdsbewustzijn.
tijdsbewustzijn. Dit
Dit isis een
eender
deressentieele
essentieelebeteekenissei
beteekenisse:IJ.van
van
Beweging,waartoe
waartoe
NI NE
VANDER
DERSCHAAF
SCHAAF behoort.
de Beweging,
NINE
VAN
behoort.
menzeggen,
zeggen,dat
dat
NINE
VANDER
DER SCHAAF
SCHAAF het
het menschheidsprobleem
menschheidsprobleem heeft
heeftaangevat,
aangevat,
Kan men
NINE
VAN
bij MADELEINE
MADELEINE BÖHTLlNGK
verschijnt
hethet
menschprobleem,
het
bij
B6HTLINGK
verschijnt
menschprobleem,het
hetgroote
groote probleem
probleem van het
hareverdere
verdereontwikkeling
ontwikkelingop
opdit
ditproprogeweten. En
En het
het isisniet
'niettoevallig,
toevallig,dat
datonze
onzeliteratuur
literatuurininhare
bleem moest stuiten,
stuiten, omdat
omdat in mensch
mensch en
en cultuur
cultuur na elke
elke zelfzelfbleem
drang naar zelfbeperking zich
zich gelden
gelden
bevrijding noodzakelijk de drang
Hetdiepzinnig
diepzinnig
drama,
zich
in Astrid
MADELEINE
doet. Het
drama,
datdat
zich
in Astrid
vanvan
MADELEINE
BöTHLINGK
ontwikkelt,
drama der
der loutering,
loutering,
B6THLINGK
ontwikkelt,is iseveneens
eveneens het
het drama
maar van
psyche.
maar
van de
de loutering der psyche.
De bouwende
bouwende cultuurmogelijkheid
cultuurmogelijkheid bleek
bleek aanwezig,
aanwezig, toen
toen
de vernietigende
vernietigende storm
'80 had
had uitgewoed.
uitgewoed. En
En ze
zewas
was
de
storm van
van '8o
resultaat van een
een spontane
spontanekracht,
kracht,niet
nietvan
vanromantische
romantischevoorvoorresultaat
VAN
OORDTover
overPRINS,
PRINS,VAN
VAN
enliefhebberijen.
liefhebberijen.Van
Van
beelden en
VAN
OORDT
SCHENDEL,
VAN DER
DER SCH
SCHAAF
MADELEINE B6THLINGK
BÖTHLlNGK
AA F tot MADELEINE
SCHENDEL, NINE
NINE VAN
is de
de ontwikkeling
ontwikkelingvan
vanzinnenverbeelding,
zinnenverbeelding,over
overzieleverbeelding
zieleverbeelding
en ideeën-verbeelding tot
tot verbeelding
verbeeldingvan
van heiligheid.
heiligheid.Een
Eenvoortvoorten werkzamer
werkzamer worden
worden van
van den
denkunstekunstedurend
dieper-dringen en
durend dieper-dringen
naars-geest. En dit
dit beschavingsproces
beschavingsproces ging
gingvergezeld
vergezeld van
van een
een
naars-geest.
universeel verbeeldingsvermogen in
in onze
onzegrootste
grootstetwee
tweekunstekunsteuniverseel
naars JAC.
JAC. VAN
VAN LooY
Looy en ISR.
ISR. QUERIDO.
QUERIDO. Het is
is verbijsterend
verbijsterend
JACOBUS VAN
VAN LOOP.
Looy.
JACOBUS
zijzijn
zijnwerelden
werelden op
op
moeilijk hen
te voegen
voegen inineenig
eenigschema;
schema;zij
moeilijk
hen te
zichzelf. Maar
Maar onderling
onderling vergeleken,
vergeleken, vertegenwoordigen
vertegenwoordigen zij
zij de
detwee
tweekernbegrippen,
kernbegrippen,door
door
VAN SUCHTELEN in zijn
zijn Quia
Quia Absurdum
Absurdum gesteld:
gesteld: de individu,
individu, die
die zich
zichde
dewereld
wereld tot
tot
NICO VAN
inhoud geeft,
geeft, en
en de
dewereld
werelddie
dievervuld
vervuldwordt
wordtvan
vandedeindividualiteit.
individualiteit.VAN
VAN Looy
buigt
zich
LooY
het leven
levenbuigen
buigenvoor
voorzich.
zich.Er
Erisisgeen
geenlevensschakeering,
levensschakeering,waarwaarvoor het leven, QUERIDO doet het
VAN LooY
Looy zich niet
niet heeft
heeft toegewijd.
toegewijd. De
Dekleinste
kleinsteverschijnselen
verschijnselenen
engebeurtenissen
gebeurtenissenbloeien
bloeien
aan VAN
aan
simpelste leven
leven van
van den
den kleinen
kleinen
onder den adem van zijn geest tot wonderlijke visioenen op; het simpelste
man, van het
het kleinburgerlijkst
kleinburgerlijkst Holland ontvangt
ontvangt den
den diepen
diepengeur
geurder
derphantasie,
phantasie,wanneer
wanneerhet
het
doorrookt
wordt
met
den
geur
van
zijn
pijp.
doorrookt wordt met
zijn pijp.
De verbeelding
verbeelding ininVAN
VAN Looy
zijn geestesgesteldheid,
geestesgesteldheid, een
een geestesgesteldheid,
geestesgesteldheid, die
die
LooY is zijn
ieder woord,
woord, dat
dat hij
hij schrijft,
schrijft, doordringt;
doordringt; het
hetisishet
hetaanvankelijke,
aanvankelijke,dat
datzich
zichniet
niettot
totactiviteit
activiteit
ontwikkelt,
aangeboren activiteit
te richten
richten heeft,
heeft, om
om die
die
maar zijn
zijn stille
stille aangeboren
activiteit alleen
alleen op
op de wereld te
ontwikkelt, maar
wereld te bezielen. Hij
Hij heeft
heefthet
hetalgemeen
algemeenmenschelijke
menschelijke niet
nietaan
aande
dewereld
werelden
endoor
doorzijn
zijnwerk
werk
inzijn
zijnwezen
wezenis,is,voordat
voordat
winnen; hij
hij schrijft
schrijft van
van een
een volkomen
volkomen menschelijkheid
menschelijkheid uit, die
die in
te winnen;
gaat tooveren
tooveren op
op het
het papier.
papier. Zie
Ziehier
hiereen
eenpoging,
poging,om
omteteverklaren,
verklaren,hoe
hoeuit
uitditzelfde,
ditzelfde,
zijn pen gaat
-
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wonderlijke
een realisme
realisme tetevoorschijn
voorschijnkomt
komtdat
dateene,
eene,alleen
alleenuiterlijke,
uiterlijke,verwantschap
verwantschap
wonderlijke brein een
de Camera
Camera Obscura
Obscura vertoont,
uitmet de
vertoont, en
en tegelijkertijd
tegelijkertijd de
de eenvoudigste
eenvoudigste gegevens
gegevens plotseling uitgroeien
grillige phantasieën.
phantasieën. Het
Het isis het
hetmensch-zijn,
mensch-zijn,gestuwd
gestuwddoor
door
groeien tot matelooze visioenen en grillige
kunstenaar-zijn, het
omwikkeld door
spheer van
Nooit isis
het kunstenaar-zijn,
het isis de
de Daad, omwikkeld
door de
de spheer
van de verbeelding. Nooit
VAN Loot
Looy willekeurig;
willekeurig; zijn
zijn kracht
kracht ligt
alleen in
in de
de keuze
keuze der
derbeelden,
beelden,
een greep
greepvan
vanVAN
ligt niet alleen
keuze der
der kernen;
kernen; alles
alleswat
watVAN
VAN Looy
typeerenden
enbeeldend
beeldendtegelijk.
tegelijk.
maar ook in de keuze
LooY schrijft is typeerend
Hij· •heeft
leven in vrijheid
vrijheid te
te kunnen
kunnen
Hij
heeftalle
alleallure
allureweggeworpen,
weggeworpen,om
omde
debewegingen
bewegingenvan
van het
het leven
kenn~n, en
en waar
waar andere
andere realisme
realisme in vare
vale vlakheid
buigt zijn
zijnverbeelding
verbeeldingplotseling
plotseling
kennen,
vlakheid uitmondt, buigt
een visioen
visioenvan
vanheerlijkheid.
heerlijkheid. Of
Of hij
hij in
in een
een zeldzame
zeldzame schets:
schets: de
de Regenboog,
Regenboog,
het realisme om tot een
een burger-vrijage
burger-vrijage doet
overgaan in
kracht, of ons de
de wonderen
wonderen
doet overgaan
in symboliek
symboliek van
van visioenaire
visioenaire kracht,
ofwel,
wel,schijnbaar
schijnbaarmaar
maar
van den
in inhet
zijn woord,
woord, of
van
den nachtactus
nachtactusnabij
nabijbrengt
brengt
hetwonder
wonder van
van zijn
gewoontjes, zijn Jaap laat spelen en
en opmerken,
opmerken, in
in al
al die
dieschakeeringen
schakeeringenisismaar
maaréén
éénwezen,
wezen,
heel gewoontjes,
betoontmet
metdedeoveral
overalzelfde
zelfde
innerlijke
kracht.
"Het
geheim",
merkt
HERMAN
ROBBERS
dat zich
zich betoont
innerlijke
kracht.
„Het
geheim",
merkt
HERMAN
ROBBERS
op,
ligt in
in de
dewijze
wijzevan
vanzien,
zien,het
hetligt
ligtinindedetooverkracht
tooverkracht der
der
op, ligt
VAN Looy
de zoogenaamde
zoogenaamde werkelijkwerkelijkoogen. Wat VAN
LooYziet,
ziet,hetûj
hetzij in de
heid, hetzij
hetzij in
inzijn
zijnverbeelding,
verbeelding, dat
dat kent
hij in diepste
diepste wezen,
wezen,
kent hij
heid,
daar proeft
ware de
de essence
essence van.
van.
daar
proeft hij
hij als
als 't ware
VAN Looy
bewijs, dat
dat de
de van
van aanleg
aanleg harmonische
harmonische
VAN
LooY geeft het bewijs,
. persoon
persoon van
verbeelder is.
Maar het is zijn
zijn humor,
humor, die
die de
de
van zelf verbeelder
is. Maar
verhouding regelt tusschen realistiek
realistiek en phantasie,
humor, die
die
phantasie, de
de humor,
en
tot de
de samenstellende
samenstellendefactoren
factorender
derware
wareverbeelding
verbeeldingbehoort,
behoort,en
ookdedelevenswijsheid
levenswijsheidvoortbrengt,
voortbrengt,
welke
den
tuin
van
VAN
die ook
welke
den
tuin
van
VAN
Looy's
verbeelding doorsprenkelt,
doorsprenkelt, zooals
zooals de
de dauwdroppelen
dauwdroppelen in
in
Loot's verbeelding
den zomermorgen
zomermorgen over de rozen
rozen zijn
zijn uitgestrooid.
uitgestrooid.
is een
eenvan
vandedegrootste
grootstedaden
daden van
van den
den Nieuwen
Nieuwen Gids,
Gids,
Het is
dat hij
hijVAN
VAN Loot
Looy heeft
heeft voortgebracht,
voortgebracht,VAN
VAN Looy,in
wien de
dewaarwaarLooY,in wien
dat
tragische onderging,
een
neming niet in het tragische
onderging, noch
noch zich
zich verloor in een
ISRAËL
QUERIDO.
dandieuze
spelevaart,
de
eenige,
die
de
realistische
en
ideëele
dandieuze
spelevaart,
de
eenige,
die
de
realistische
en
ideëele
ISRAËL QUERIDO.
factoren van den
den Hollandschen
Hollandschen geest
geest te
te zamen
zamen hield.
hield. En
Enkunnen
kunnen
factoren
begrijpen,dat
datde
deShakespeare-biograaf
Shakespeare-biograafvAN
Shakespeare „den
"den man
man van geloof
wij begrijpen,
VAN SCHENDEL in Shakespeare
en twijfel"
twijfel" gevonden
gevonden heeft,
heeft, die
die den
den man
man van daden
den
Shakespeare-vertaler
daden bewondert
bewondert- in in
den
Shakespeare-vertaler
VAN Loot
Looy treffen
treffen wij
wij den
den ganschen
ganschenShakespeare
Shakespeare aan
aan in
inzijn
zijnverglimlacht
verglimlacht weten.
weten.
VAN Loot
Looy verschijnt
verschijnt ons de
de Uebermensch
Uebermensch QUERIDO.
QUERIDO. Indien
Tegenover den
den mensch
menschVAN
VAN Loot
Looy de geest
geest is
is van
van het
het bedwang,
bedwang, dan
dan isis QUERIDO
QUERIDO de geest van
expansievan de
de potentie. De expansiemogelijkheid van QUERIDO
QUERIDO isisonbegrensd.
vertegenwoordigt in
in zijn
zijnpersoonlijkheid
persoonlijkheid
mogelijkheid
onbegrensd.En
En hij
hij vertegenwoordigt
hij de
de expansie
expansie (dat
(dat wil
wilzeggen
zeggen
een essentieele reactie
reactie op
op de
de Nieuwegidsgedachte,
Nieuw.::gidsgedachte, in
inzooverre
zooverre hij
daadkracht van
gemaakt heeft van
van de
de kunst
kunst van
van het
het
de actieve daadkracht
van den
den geest)
geest) tot wezens element gemaakt
is isdedeeerste
op het
het detail—
detail- die typische
woord. VERWEY
VERWEY
eerstegeweest,
geweest,die
die tegenover
tegenover de
de concentratie op
eigenaardigheid
vanVAN
VAN DEYSSELS
heelal zich
zich spiegelt
spiegelt in
in een
eenwaterdruppel,
waterdruppel,
kunst, waar
waar het
het heelal
DEYSSELS kunst,
eigenaardigheid van
of zelfs „in
"in een modderplas"
modderplas" -— de
"tensie" heeft
heeft verdedigd.
verdedigd.Maar
Maar
de beteekenis
beteekenis der
der geestelijke
geestelijke „tensie"
QUERIDO
bedoelt
niet
een
wereld
te
QUERIDO
leer
de
praktijk.
De
verbeelding
van
QUERIDO
een
wereld
te
gaf
van
die
leer
de
praktijk.
De
verbeelding
van
QUERIDO
weerspiegelen,
vorm te
te hebben
hebben voor
voor zijn
zijn ideeënideeënweerspiegelen, maar
maareen
een wereld
wereld tete scheppen.
scheppen. Niet
Niet om een vorm
ontwikkeling, maar
maar om de oude wereld
wereld aan
aan ons terug
terug te
te geven
geven als
als een
eenrealiteit,
realiteit,om
omde
deverbeelverbeel996
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ding
tempel te
te stellen
stellen middenin
middenin ons
onsleven,
leven,schreef
schreefhij
hijzijn
zijnboeken
boekender
derKoningen.
Koningen.
ding als
als een tempel
In
samenleving, die
die hunkerde
hunkerde naar
naar eenheid
eenheid tusschen
tusschengeest
geestenenmaatschappij,
maatschappij,bewees
beweeshij
hij
In eene samenleving,
daadwerkelijk
samenhang, vond
vond zijne
zijne intuïtie
intuïtie.. de
de doordringing
doordringing
daadwerkelijkde
de mogelijkheid
mogelijkheidvan
van dien
dien samenhang,
wederzijds
menschheidsgedachte in de
de oudste
oudsteoorsprongen
oorsprongen der
derbeschaving.
beschaving.
wederzijds van
van persoonpersoon- en menschheidsgedachte
Maar
hij vertolkte
vertolkte ons
ons de
de tragische
tragische ondergangen
ondergangen dier
dieroude
oudemaatschappijen,
maatschappijen,
Maar hij
hij ging verder, hij
de
verzenuwde angsten, waarin
waarin verloren
verloren menschheden
menschheden waren
waren weggekrompen,
weggekrompen, en
en hij
hijgaf
gaferer
de verzenuwde
een
en zie
zie hier
hier de
de individu,
individu, die
die'zich
·zich
een heroïsch
heroïsch besef
besefin
in van
van onzen
onzen eigen
eigen ondergang.
ondergang.Maar.
Maar .•
... en
aan
alles, het
het lot
lot van
van volken
volken en
en rassen
rassen trekt
trekt samen in den
den tragischen
tragischen
aan de
de wereld
wereld tot
tot Inhoud stelt: alles,
wil
de noodlottige
noodlottige voorbestemdheid
voorbestemdheid van
vande
depersoonlijkheid.
persoonlijkheid.
wil en de
Over de star- en eernstig
rn stig gebouwde en
en daarna
daarna verbasterde romankunst des dagelijkschen
dagelijkschen
Over
levens
heen is er
er een
eenvloedgolf
vloedgolfgeslagen
geslagen van
vanstoutere
stoutereproza-verbeelding,
proza-verbeelding, die
die onze
onzeliteratuur
literatuur
levens heen
heeft voortgesleurd
voortgesleurd naar
naar verdere
verdere bereikenis.
bereikenis.
Schets der
der ontwikkeling
ontwikkeling van
vandedepoëzie.
poëzie.Boutens
BoutensenenHenriette
HenrietteRoland
Roland
Holst.
Holst.
De algemeene
algemeene karaktertrek,
karaktertrek, die
ontwikkeling der
der Nederlandsche
Nederlandsche literatuur
literatuur in
indeze
deze
die de ontwikkeling
eeuw
kenschetst, komt
klaarst tot
de poëzie.
poëzie.Twee
Tweegroote
grootegebeurtegebeurteeeuw kenschetst,
komt misschien
misschien het klaarst
tot uiting in de
nissen
waren het
het zieleleven
zieleleven van
van ons
ons volk,
volk, zooals
zooals dat
datzich
zichmiddellijk
middellijkuitspreekt
uitspreekt in
inde
de
nissen waren
het in het
literatuur,
twee
groote
gebeurtenissen
warenhet,
het,
elkanderopvolgden
opvolgdenenendie
die.tie
dedramadramaliteratuur, -twee
groote
gebeurtenissen
waren
diedie
elkander
tische
momenten zijn, waarom
waarom alle
geschreven uiting zich
zich groepeert:
groepeert: de
de bevrijding,
bevrijding, de
de loslostische momenten
alle geschreven
making van de psyche,
psyche,en
endaarna
daarna het
het streven
strevenvan
van die
die psyche
psychenaar
naar gestalte
gestalte en wereld-omvademing.
wereld-omvademing.
En zoo kan
kan de
tusschen die
die twee
twee grootste
grootstedichters,
dichters,welke
welkeHolland
Hollandsedert
sedert(en
(ennaast)
naast)
de tegenstelling tusschen
VONDEL
niet
maar een
een
VONDELen
en HOOFT
HOOFTheeft
heeftvoortgebracht:
voortgebracht: KLOOS
KLOOSen
en BOUTENS,
BOUTENS,
niettoevallig
toevallig heeten, maar
gevolg van eene
eene machtig
machtigzich
zichvoortzettende
voortzettendeinnerlijke
innerlijkecontinuïteit.
continuïteit.De
Dedichter
dichter
KLOosstond
stond
KLOOS
bij zijn eerste verschijnen
verschijnen op
op het
hettoppunt
toppuntder
derVolkomenheid.
Volkomenheid.zijn
Zijn
wasdedezuiverst
zuiverstdenkbare
denkbare
steste
mmwas
uitint van het
het groote
groote verlangen,
verlangen, dat eeuwenlang was
was versmoord. De
De ziel
Zielwas
wasdoor
door veel onbewust'
uiting
onbewust
volstrekte zuiverheid
zuiverheid gerijpt.
gerijpt. Ze
Ze kon
kon alles
alles in
ineens
eensuitzeggen
uitzeggenwat
wathaar
haarvervulde,
vervulde,enen
lijden tot volstrekte
verlangen, dat
dat alles
alles was
was de
de hunkering
hunkering naar
naar de
de zusterziel,
zusterziel,was
wasde
dekreet
kreet
dat alles was smart en verlangen,
naar de
van een
eenKoninklijk
Koninklijk
naar
de bevrijding uit een vreeselijke verlatenheid, naar de verdeemoediging
verdeemoediging van
Na KLOOS
KLOos was
mogelijk van
van dit
dit sentiment;
sentiment;de
deperiode
periode
Zelf. Na
waserergeen
geenverdieping,
verdieping, geen verwijding mogelijk
er niet
nietmeer
meereen
eenzijn
zijnvan
vanuitstorting,
uitstorting,maar
maarvan
vanworsteling.
worsteling.En
Ennu
nuzien
zienwij
wij
komen zou, zou
zou er
die komen
hierin de
de eigenaardige
eigenaardige tegenstelling
tegenstelling tusschen
tusschen onze
onze romankunst
romankunst en onze
onze poëzie
poëzie dat,
dat,terwijl
terwijl
hierin
romankunst na een
een korte,
korte, hevige
hevige opleving
oplevingverarmde,
verarmde,de
depoëzie,
poëzie,navranter
navranterenenverfijnder,
verfijnder,
de romankunst
de conflicten
conflicten van
van het
het moderne
moderne leven
levendoorlijdende,
doorlijdende,uit
uiteigen
eigenkracht
krachtde
deidealiteit
idealiteitvond
vondvan
vanhaar
haar
Ditzieleproces
zieleproces
werk
BOUTENSvolkomen
volkomen
uitgeteekend.
In BOUTENS
bestemming.Dit
bestemming.
is is
in in
hethet
werk
vanvan
BOUTENS
uitgeteekend.
In BOUTENS
van het
het moderne
moderne leven
levenbijeen:
bijeen:een
eenfijn-verzenuwde
fijn-verzenuwdezinnelijkheid,
zinnelijkheid,een
eenfijnfijnzijn alle elementen van
geslepen geestelijkheid,
geestelijkheid, een
een geestelijke
geestelijke voo
voornaamheid,
zich nimmer
nimmerverloochende,
verloochende,en
endaarbij
daarbij
geslepen
rn aamheid, die zich
bleek hij
hij een
een geniaal
geniaal ve
vernieuwer
het woord,
woord, waar
waar hij,
hij, inintegenstelling
tegenstellingtot
totdedetachtigers,
tachtigers,
rn ieuwer van het
beeld niet
niet heviger
heviger maakte
maakte door
door uitbreiding,
uitbreiding, door
door de
de harmonie
harmonie van
van den
den volzin
volzintetebuiten
buiten
zijn beeld
gaande neologismen, maar
maar juist door
door samentrekking
samentrekking en samenweving van beelden,
beelden, door
door een
een
gaande
woordvereenvoudiging. Het
Hetbeeld
beeldvan
vanBOUTENS
BOUTENS komt voort
voort uit
uiteen
eentweede,
tweede,
gecompliceerde woordvereenvoudiging.
een getransponeerde
getransponeerde verbeelding,
verbeelding,een
eenluchtspiegeling
luchtspiegelingder
derdingen.
dingen.
innerlijke visie, een
Is het
het mogelijk,
mogelijk, dat
dat de
dePlatonische
Platonischeideeënleer
ideeënleerbij
bijdezen
dezenuitzonderlijk
uitzonderlijkdoordringenden
doordringenden
Plato-kenner, zich niet
niet alleen
alleen in
in het
hetwezen,
wezen,maar
maar ook
ookinindedevormgeving
vormgevingzijner
zijnerpoëzie
poëûeopenopenPlato-kenner,
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baarde? In
geboren en mede
mede door
door het
het rhythme
rhythme ontontbaarde?
In ieder
ieder geval
geval veroorzaakt
veroorzaaktde
de uit
uit den
den geest
geest geboren
stane
plastiek, die hare
hare kracht
kracht meer
meer zocht
zocht in
in nieuwe
nieuweaccentueeringen
accentueeringen en
enverbindingen
verbindingenvan
van
stane plastiek,
bestaande woorden
uitzinnig neologisme,
neologisme, een
een rijkdom,
rijkdom, die
die ininovereenstemming
overeenstemmingwas
was
bestaande
woorden dan
dan in uitzinnig
met de wereld, die deze dichter
dichter te verkondigen
verkondigen had.
had. Geheel
Geheel anders
anders was
was de
de verbinding
verbinding van
van het
het
waarin~e BOUTENS
BOUTENS misschien
modem bewustzijn
bewustzijn en
gevoelsleven met
met Plato
Plato en
endedeantieken,
antieken,waarmee
modern
en gevoelsleven
soms nog
nóg feller
feller samenleefde
samenleefde dan
dan met
met zijn
zijn eigen
eigen tijd,
tijd, dan
dan de
deverbinding
verbindingmet
metde
demiddeleeuwen,
middeleeuwen,
gegeven
die ons in het
het rhythmisch
rhythmisch proza
proza van
van een
een VAN
VAN OORDT,
OORDI, van een PRINS, te aanschouwen gegeven
VERWEY onderstreept BOUTENS'
bewonderende herdenking
Hermes
ALBERT VERWEY
herdenking tot
tot den Hermes
was. ALBERT
BOUTENS' bewonderende
Praxiteles, waarin
waarin BOUTENS uitroept: "Uw
wonderklare wijs van niet te
te zijn,"
zijn,"en
en hij
hij merkt
merkt
van Praxiteles,
„Uw wonderklare
dan
dat, indien
indien zijn
zijn wezen
wezen verlangen
verlangen was,
was, hij
hij niet
nietallereerst,
allereerst, in
in zijn
zijnbehoefte
behoefteaan
aanzielegeziele gedan op, dat,
meenschap, het
die mensch
mensch zou
zou zoeken,
zoeken, maar
maar over
over de
de hoofden
hoofdenvan
vande
de
meenschap,
het gemoed
gemoed van
van deze
deze of die
enkelingen
de heele
heele zichtbare
zichtbare stille
stille dingen-schoonheid,
dingen-schoonheid, om,
om, wanneer
wanneer deze
deze op
op zichzelf
zichzelf
enkelingen heen de
te ververhem
niet houdbaar
houdbaar bleek,
bleek, haar
haar op
heffen en te
hem niet
op te
te heffen
Inderdaad::
heerlijken in
de schoonheid
schoonheid der
der Idee".
Idee". Inderdaad
heerlijken
in de
deze
geestelijke verijling,
verijling, maar
maar stijging
stijging tevens
tevens tot
tot een
een
deze geestelijke
geestelijke
aan de
de tachtigers
tachtigers vreemd
vreemd
geestelijke objectiviteit,
objectiviteit, die
die aan
BOUTENS'
was,
is het
heteerste,
eerste,aanvankelijke
aanvankelijke moment
moment in
in BouTENS'
was, is
Spheer-geworden
Spheer
- het
het
Spheer-gewordenIdee,
Idee,Idee-geworden
Idee-geworden
Spheer
bijna woordeloos
der geestelijke
geestelijke beleving.
beleving .
bijna
woordeloos worden der
pr
.•Terzelfdertijd,
waarin BOUTENS op de
de verijsde
verijlde
Terzelfdertijd, waarin
en
toppen der
idee het
het leven
leven won,
won,zwoegde,
zwoegde,streed
streeden
toppen
der idee
HENRIETTE ROLAND
ROLAND HOLST
HOLST in de
de donkere
donkere harteharteleed HENRIETTE
schachten
van de menschheid.
menschheid. BOUTENS'
BOUTENS' spheer
spheer is verschachten van
poëzie van
van HENRIETTE
HENRlETTE ROLAND
puurd Hellenisme, uit de poëzie
HOLST
klinkt
sonore
klank
het Oude
Oude TesTesklinkt
de
sonore
klank
op
van
het
HOLST
sle
,
'^^^' .
tament.
Niet
fijn-geslepen
woordwendingen,
maar
een
^l^^.+^.
tament. Niet fijn-geslepen woordwendingen, maar een
overvloed van
van zware,
zware, sleepende
sleepende prozen
prozenkenmerkt
kenmerkt deze
deze
overvloed
profetische dichtkunst.
haar jeugd
jeugd was
was van
van
profetische
dichtkunst. Reeds
Reeds haar
Dr. P.
P. C.
Dr.
C. BOUTENS.
BOUTENS.
droomen bezwangerd
bezwangerd en vol
vol latente
latente onrust.
onrust. Wie
Wie haar
haar
droomen
Verzen in terzinen"
terzinen" las,
las, voelde
voelde alal
"Sonnetten
„Sonnetten en
en Verzen
het
broeien van
van komende
komende kracht.
kracht. Toen
zij zich
tot het
hetsocialisme
socialisme bekeerd
bekeerd had,
had, ververhet broeien
Toen zij
zich tot
Nieuwe Geboort",
Geboort",als
alseen
eenbelijdenis,
bûijdenis,een
eenmachtig
machtigontwaken,
ontwaken, niet
niet
scheen
scheen daar
daar op
op eens
eens "de
„de Nieuwe
alleen van den
den dichter,
dichter, maar
maar ook
ook van
van een
eenstuk
stukvolksbewustzijn.
volksbewustzijn.Hier
Hierhad
hadmen
mendedeverkondiverkondialleen
ging van
van de
denieuwe
nieuweGedachte,
Gedachte,die
dieaan
aandede
personenuiteengevallen
uiteengevallensamenleving
samenlevingbindstof
bindstof
in in
personen
geven zou en
en gestalte.
gestalte.
bûeed zezehaar
haarnieuw
nieuwinzicht,
inzicht,waarin
waarinhet
hetprobleem
probleemvan
vanmensch
mens ehen
enmenschheid
mensehheid
Zoo beleed
Na
was
waarin de individu
individu als
als offer
offer werd
werd gebracht
gebracht voor
voor een
een blijdere
blijdere gemeenschap.
gemeenschap.Na
was opgelost, waarin
ontzettende gebeurtenis
gebeurtenisvan
vanhaar
haarbekeering
bekeering weet HENRIETTE
HENRIETTE ROLAND
HOLST. Haar
Haar socialisROLAND HOLST.
de ontzettende
tische overtuiging
overtuiging is
is een
eenGeloof,
Geloof,haar
haarmeesleepende
meesleependeverzen,
verzen,diediedede
wijdste,
wonderlijkste
tische
wijdste,
wonderlijkste
beelden, als plotselinge vergezichten
vergezichten oproepen,
oproepen,kennen
kennenalleen
alleende
dezoete
zoeteverwachting
verwachtingvan
vankomende
komende
beelden,
verdrukking der
der millioenen,
millioenen,die
diedeze
dezesamenleving
samenlevinginin
heerlijkheid,
heerlijkheid,het
het snerpmde
snerpendeleed
leed om
om de verdrukking
haar oog
danweer
weerdedeprediking
predikingvan
vanden
denstrijd
strijdals
alseen
eenkategorisch
kategorisch
haar
oog tete aanschouwen
aanschouwengeeft,
geeft,- enen
dan
gebod -maar
maar
twijfel
nimmer.
mogelijkheden,
waartusschendedevrijgemaakte
vrijgemaakte perpergebod
denden
twijfel
nimmer.
AlleAlle
mogelijkheden,
waartusschen
:^'

.
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soonlijkheid
heen en
en weer
weergeslingerd
geslingerdwas,
was,sloten
slotenzich.
zich.De
Deééne
éénestralende
stralendemogelijkheid
mogelijkheidvan
van
soonlijkheid heen
een Heilstaat,
Heilstaat, die
die als
als een
eennieuw
nieuwJeruzalem
Jeruzalemvoor
voorhaar
haarinnerlijk
innerlijkoog
oogverscheen,
verscheen,maar
maardat
datalleen
alleen
door
en tranen
tranen bereikbaar
bereikbaar is, een
een broederschap,
broederschap, waarin
waarin Liefde
Liefde alleen
alleen de
demenschen
menschen
door bloed en
te zamen
zamen brengen zou, werd geopend. Er is soms
soms plastiek
plastiek in haar
haar poëzie,
poëzie, die
die literair
literair technisch
technisch
machtige vaart
vaart van
van haar
haar
onhoudbaar is,
onhoudbaar
is, maar
maar wie
wie haar
haar leest
leest wordt
wordt meegesleurd
meegesleurd door
door de
de machtige
rhythmiek en
smarten
enenwankelingen,
"de
rhythmiek
en verbeelding.
verbeelding.Te
Tetragischer
tragischerzijn
zijnhaar
haar
smarten
wankelingen,als
als in
in „de
in het
hetWoud"
Woud"waarin,
waarin,gelijk
gelijkDIRK
DIRK COSTER
COSTER doet
zelf
Vrouw in
doetuitkomen
uitkomen"de
„de mensch
mensch voor
voor zich zelf
alleen
zooals
alleen klaagt";
klaagt"; zoo
als in „De
"De Nieuwe
NieuweGeboort"
Geboort"het
hetklagen
klagenwaarneembaar
waarneembaarisisvan
vaneen
eengansche
gansche
menschheid.
De
"Vrouw
is
het
Woud"
werd
geschreven
bij
de
splitsing
van
de
socialistische
menschheid. De „Vrouw is het Woud" werd geschreven bij de splitsing van de socialistische
partij; de
foltering van
van de teleurstelling
teleurstelling is er
er in
in hoorbaar,
hoorbaar, zooals
zooals de
de weemoed
weemoed doorklinkt
doorklinkt in
in
partij;
de foltering
haar latere
latere poëzie.
poëzie. In „het
"hetOffer",
Offer", verschenen
verschenen inin1921,
192I,ervaart
ervaartzij
zijeen
eencrisis
crisisininhet
hetbeleven
belevender
der
haar
idee, den inkeer
inkeer der
der verwachting,
verwachting,de
de beproeving
beproevingvan
vanhet
hetideaal
ideaalaan
aande
dewerkelijkwerkelijkrevolutionnaire idee,
heid. Het gedicht vangt
aan
met
den
kreet
der
overwinning,
met
de
verrukking
der
vrijheid.
vangt aan
den kreet der overwinning, met de verrukking der vrijheid.
m~n die
die vrijheid
vrijheidzal
zalbrengen
brengenmet
metdedeovertuiging
overtuigingofofmet
methet
hetzwaard:
zwaard:
Maar dan komt de vraag,
vraag, of
of men
Maar
groote probleem
probleemvan
vanhethet
bolsjewisme,
waarvan
HENRIETTEROLAND
ROLAND HOLST
HOLST de
het groote
bolsjewisme,
waarvan
HENRIETTE
de vooraanstaande geestelijke
geestelijke vertegenwoordigster
vertegenwoordigsterininHolland
Hollandis.is.Zij
Zijstelt
steltde
deharde,
harde,stroeve
stroeveplicht
plichttegenover
tegenover
de zachte
zachte gezindheid.
gezindheid.Het
Hetwas
wasverkeerd
verkeerdtetemeenen,
meenen,dat
dathet
hetzwaarste
zwaarstewas
wasvolbracht,
volbracht,het
hetzwaarste
zwaarste
moet nog komen,
komen, maar
maar de
de vertwijfeling
vertwijfeling mag
mag de
de blikken
blikken der
dergenooten
genoatenniet
nietlanger
langeromfloersen.
omfloersen.
Mevrouw
ROLANDallephasen
phasenheen
heenvan
vanden
den
revolutionnairen
strijd
ontmoeten
Door alle
revolutionnairen
strijd
ontmoeten
wijwij
bijbij
Mevrouw
ROLANDHOLST
elk groot
grootidealisme:
idealisme:verteedering
verteedering en
en plicht,
plicht, ext
extase
en strijd,
strijd,
HOLSThet
het dubbelmotief
dubbelmotief van
van elk
ase en
zuiverheid en kracht;
kracht; maar
maar één ding
ding isis opmerkelijk:
opmerkelijk: het
het plichtplicht-en
enstrijdmotief,
strijdmotief,de
defanatieke
fanatieke
zuiverheid
gewetens-gestrengheid vormen
vormen haar
haar eigenlijk temperament. Zij zingt hoog boven
boven het
het leven
levenuit,
uit,
en als
als de
de teerheid
teerheid neerdaalt
neerdaalt in haar
haar poëzie,
poëzie, dan
dan is
is die
dieininuiterste
uiterstegespannenheid
gespannenheidgewonnen,
gewonnen,
dan
die als
als sneeuw,
sneeuw, van
van hooge
hoogebergen
bergenneergedaald.
neergedaald.
dan is die
Hoe hebben
hebben wij,
wij, die
die zoo
zoogeheel
geheelandere,
andere, tegengestelde
tegengestelde vormen
vormen van
van het
het ideaal
ideaal voor
voor
Hoe
ROLAND HOLST,
deze
groote
figuur
te
zien?
Wij
behooren
in
oogen hebben
hebben dan
dan Mevrouw
MevrouwROLAND
HOLST, deze groote figuur te zien? Wij
in tete
stellen,
postulaat der
der broederbroederdringen tot de kern
kern van haar bedoelen, wij
wij hebben v"ast
ast te ste
llen, dat het postulaat
schap, der christelijke
christelijke liefde, het wezen is
is van
van deze
dezeprofetes
profetesonder
onderde
dedichters.
dichters.En,
En,ontgaat
ontgaatons
ons
de strakke
strakke zuiverheid
haar moreel
het communisme
communisme als
als oeconomisch
oeconomisch
zuiverheid niet
niet van
van haar
moreel gebod,
gebod, boven het
en
en politiek
politiek systeem
systeem uit
uitrijst
rijstdeze
dezeGestalte.
Gestalte.Wij
Wijhebben
hebbenhaar
haarteteeeren
eerenals
alseen
eender
deropenbreekopenbreeksters
van een
een tetelang
langbedolven
bedolvenGeloofskracht,
Geloofskracht,waartegenover
waartegenover het
het„cultuur"
ttcultuur"begrip,
begrip,waaruit
waaruit
sters van
wij
beschouwingen schrijven,
schrijven, verschemert
onwezenlijk gegeven.
gegeven. Onze
Onze objectieve
objectieve
wij onze beschouwingen
verschemert tot een onwezenlijk
waard!ering is wellicht
wellichthaar
haarbedoeling
bedoelingmiskennen,
miskennen,maar
maar de
de Historie
Historie eischt
eischtdie
diewaardeering
waardeering
waardeering
niet gehoorzamen
gehoorzamen aan
aan haar
haar concreet
concreet gebod.
gebod.
ook van wie niet
Twee machtige
machtige zielegebeurtenissen
zielegebeurtenissen deden
twee grootste
grootste dichters
dichters van
van het
het nieuwe
nieuwe
Twee
deden de
de twee
Holland geschieden.
geschieden. In
In BOUTENS
BOUTENS zien
geestesleven, in
in
Holland
zienwij
wijden
den inkeer
inkeer van
van hoogst
hoogst gestegen geestesleven,
HENRIETTE
ROLAND
HOLST
het opheffen
vanvan
denden
Twijfel.
Zoo
de nieuwe
nieuwe
HENRIETTE
ROLAND
HOLST
het opheffen
Twijfel.
Zoonadert
nadertdedepoëzie
poëzie dus de
gebondenheid, nadat
nadat het persoonlijke
persoonlijke door
Nieuwen Gids
Gidswas
waslosgemaakt.
losgemaakt.
gebondenheid,
door den Nieuwen
Albert Verwey
Verweyen
endedeBeweging.
Beweging.
Albert
Wij
er reeds
reeds herhaaldelijk
herhaaldelijk op gewezen,
gewezen, dat
dat de
deontwikkeling
ontwikkelingonzer
onzermodernste
modernste
Wij hebben er
literatuur niet
begrepen moet worden
worden aan
aan den
den geest
geestder
derschrijvers,
schrijvers,maar
maar eveneens
eveneensaan
aan
literatuur
niet louter begrepen
haar
aan de
de stroomingen,
stroomingen,welke
welkezij
zijafteekende
afteekende
haar daadwerkelijke
daadwerkelijkeverbanden
verbanden met
met de
de samenleving, aan
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het beschavingsgeheel.
beschavingsgeheel. Over
Over de
de moderne
moderne dichtkunst
dichtkunst isis niet
nietteteschrijven
schrijvenzonder
zonderdat
dat MAT
m: n'
in het
beproefd heeft
inzicht te geven
geven omtrent
omtrent aard
aard en bedoeling
bedoeling der
der „Beweging".
"Beweging". En
En indien
indien
beproefd
heeft een
een inzicht
wij
dit overzicht
overzicht minder
minder ruimte
ruimte afstaan
afstaan aan
aan beschouwingen
beschouwingen omtrent
omtrent de
de zelfstandige
zelfstandige beteebeteewij in dit
ALBERT VERWEY
als als
dichter,
beteekenis als
als
kenis
van ALBERT
kenis van
VERWEY
dichter,wijsgeer
wijsgeerenenhistoricus,
historicus, dan
dan aan
aan zijn beteekenis
wijdeze
dezebelangrijke
belangrijkefiguur
figuurmaar
maareenigszins
eenigszinsachterstellen
achterstellen
geestelijk
dan is
is dat
dat niet,
niet.wijl
wijlwij
geestelijk leider, dan
groote auteurs,
auteurs,maar
maaromdat
omdat aan
aan het Leiderschap, aan
verwebij andere groote
aan de
de Ideeën-aanduidingen
Ideeën-aanduidingen verwezenlijking
van
VERWEY
tevens
verwant
aan
het
bedoelen
van
zijn
eigen
werk
aan
zijn
zenlijking van VERWEY tevens verwant aan het bedoelen van zijn eigen werk aan zijn
inûensinineen
eenopstel
opstelover
overgeestelijke
geestelijkestroomingen,
stroomingen,aller-invloed op
op een
een jonger
jonger geslacht,
geslacht, onzes
onzes inziens
allereerst aandacht
aandacht moet worden
worden gewijd.
gewijd.
Beweging stelde
stelde de
deinternationale
internationale gedachte
gedachte voorop,
voorop, ze
ze wilde
wilde de
deéénheid
éénheidmet
meteeeen
De Beweging
n
zich ontwikkelende
ontwikkelende Europeesche
Europeesche cultuur.
cultuur. Aan
Aan de
de
zich
andere zijde
zijde was
waszezesterk
sterknationaal
nationaal getint,
getint,in
in zooverre
zooverre
ze de
de oude
oude bronnen
bronnen van
van onze
onze literatuur
literatuur weder opzocht
opzocht
VERWEY zelf,
geheel
en nieuw
nieuw verklaarde,
verklaarde, en
enVERWEY
zelf, die
die een geheel
nieuwe oriënteering
oriënteering bewerkstelligde
bewerkstelligde van
van onze
onze oudere,
oudere,
achttiende-eeuwsche poëzie,
poëzie, die
die JAN
zeventiende- en achttiende-eeuwsche
VAN
naar voren
bracht,
VANDER
DERNOOT
NOOTuit
uitden
den schemer
schemer naar
voren bracht,
en een
eennieuw
nieuwlicht
licht
wierp
op POTGIETER, heeft
heeft die
die
wierp
op POTGIETER,
nationale kleur
kleur sterk beïnvloed.
nationale
Maar de
binnenzijde van
"Beweging" was
was
Maar
de binnenzijde
van de „Beweging"
de ontwikkeling
ontwikkeling van
van waarnemelijkheid
waarnemelijkheid tot geestelijkgeestelijkwas de
delosmaking
losmaking van
vandedegewaarwording,
gewaarwording, die
die
heid,
heid, was
vast blijft aan
aan een voorwerp
voorwerp buiten
buiten ons. „De
vast
"De hoogste
hoogste
triomph van
verbeelding wordt
wordt juist
juist dan
dan bereikt,"
bereikt,"
triomph
van de verbeelding
VERWEY, "wanneer
buitenwereld als
als haar
haarzegt
zegt VERWEY,
„wanneer zij
zij de buitenwereld
schepping
Ûet." Kunstenaars
Kunstenaars van
zouden de
de
schepping ziet."
van de
de idee zouden
kunstenaars
"Beweging" zijn,
zijn, en
en dat
dat zijn
zijn zij,
zij,.
kunstenaars van
van de
de „Beweging"
die
het wezen
wezen verbeelden,
verbeelden, niet een of
of ander
ander toetoedie zich het
vallig voorkomen.
voorkomen. Zij
Zij hebben
hebben de
dewerkelijkheid
werkelijkheid lief
lief,.,
vallig
GEERTEN GOSSAERT.
GOSSAERT.
GEERTEN
omdat zij niet meer door haar bijkomstigheden worden omdatzijnerhbijkomstgednwr
(Dr. C. GERRETSON.)
vastgehouden, maar
maar het
het wezen der werkelijkheid ververvastgehouden,
Enzoo
zookomt
komt
VERWEY tot de
de eenheid
eenheid van
vanwerkelijkheid
werkelijkheid en
en phantasie
phantasie en
enmeent
meenthij,
hij,
beelden. En
VERWEY
dat de dichters
dichters en
enkunstenaars,
kunstenaars, welke
welke de
deeenheid
eenheidvan
vandie
diewereld
wereldhandhaven,
handhaven,dedeware
waredichters
dichters
zij afleiden
afleiden van
van een
een valsche
valschewerkelijkheid
werkelijkheid en
en een
eenvalsche
valschephantasie.
phantasie.In
Inharen
harengang
gang
zijn, omdat
omdat zij
van het
het bizondere
bizondere naar
naar het
hetalgemeene,
algemeene,van
vangewaarwording
gewaarwordingnaar
naaridee,
idee,heeft
heeftde
deBeweging
Beweging
van
essentieele beteekenis in de
de literaire
literaire evolutie
evolutie van
van de
delaatste
laatstevijf
vijfenentwintig
twintigjaren.
jaren.De
Deactieve
actieve.r
gestalte-gevende verbeelding was het axioma van de "Beweging" en ze schiep veelsoortigee gestal-vndrbigwashetxomvnd„Bwgi"ezschpvlortig
gestalten van dichters
dichters uit
uit haar
haar bedoelen.
bedoelen.
gestalten
dat
Men moet
moet intusschen
intusschen bij
bij de beschouwing
beschouwingder
der Beweging-groep
Beweging-groeper
erden
dennadruk
nadruk op leggen,
leggen, dat
volksdichters aan
aan het woord waren. In de „Beweging"-dichters
"Beweging" -dichterssprak
sprakddee
uitzondering volksdichters
hier maar bij uitzondering
persoonlijkheid, die zich op
eigen
op nieuwe
nieuwe wijze
wijze rekenschap
rekenschap wilde
wilde geven
gevenvan
vanhet
hetprobleem
probleemharer
harereigen
individualiteit
opzichte van
vanidee
ideeenenmenschheid,
menschheid,en
endie
dieuitgingen
uitgingenvan
vaneen
eentweede
tweedenatuurnatuurindividualiteit ten opzichte
wasgeworden.
geworden.In
Inzooverre
zooverre
die door
door den
den geest
geest heen
heen tot
totnieuwe
nieuweverbeelding
verbeeldingwas
visie, een natuurvisie, die
.
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bestond er verwantschap
verwantschap met
met BOUTENS,
BOUTENS, door
-dichters in den
denaanaandoorwien
wiensommige
sommige "B~weging"
„Beweging"-dichters
vang sterk
sterk zijn beïnvloed
1) .
vang
b:::ïnvlo~d 1).

Natuur- en
enVolkspoëzie.
Volkspoëzie.
Wij
het kort
kort er rekenschap
rekenschap van
de poëzie
poëzie zich,
zich,buiten
buiten
Wij moeten
moeten ons thans in het
van geven, hoe de
de
engere bedoeling
bedoeling van
van de
de „Beweging"
"Beweging" en
en de
dereeds
reedsdoor
doorons
onsgenoemde
genoemdevooraanstaande
vooraanstaande
de engere
KLOos en
heeft
merkwaardig te zien
zien
dichters, sedert
sedert KLOOS
en GORTER
GORTER
heeftontwikkeld.
ontwikkeld.En
Endan
danisis het
het wel merkwaardig
KLOOSen
ende
defelle
fellenatuurhartstocht
natuurhartstochtvan
vanGORTER,
GORTER, een
een zuivere,
zuivere,
hoe, na
nade
deonstuimige
onstuimigevaart
vaartvan
van
KLOOS
pretentielooze
volkspoëzie zich
Holland heeft
heeft geopenbaard.
geopenbaard. Deze
Dezenatuur
natuur en
en
pretentieloozenatuurnatuur-en
en volkspoëzie
zich in Holland
volkspoëzie
de tweede
tweede groote
groote richting
richtingin
inonze
onze
volkspoëzie is,
is, naast
naastde
de geestelijke
geestelijkepoëzie
poëzie van
van de
de Beweging, de
nieuwere dichtkunst.
nieuwere
dichtkunst.
De natuurpoëzie
natuurpoëzie is evenzeer
evenzeer een vereenvoudiging
vereenvoudiging en vermenschelijking
vermenschelijking als de
de romanromanVANDEYSSEL
DEYSSEL verscheen.
hoogteninin
kunst,
na het
hetsensitivistisch
sensitivistischproza
prozavan
vanVAN
kunst, die na
verscheen. Er
Er zijn
zijn geen hoogten
van
afgronden van
van verbijstering
verbijstering en verdriet,
verdriet,ze
zacht doorglansd
doorglansd van
van weemoed
weemoed
van extase, geen afgronden
ze is zacht
en geluk. Maar
het zangerige,
zangerige,rhythmische
rhythmische
Maar ze
ze isis zuiver,
zuiver, altijd
altijdzuiver
zuiveren
enaltijd
altijdmelodisch.
melodisch.Het
Het is het
bloemen,geurig
geurig en
en sappig
sappig
lied met het klare
klare beeld, poëzie,
geeft van
van vruchten en bloemen,
poëzie, die de stemming geeft
in een uitgeregenden
uitgeregenden zomerdag, of van een lentedag aan zee met een
een frisschen
frisschen bries
bries en
en zeilende
zeilende
FRANS BASTIAANSE
BASTIAANSE is zonder
deze
wolken. FRANS
is zondertwijfel
twijfeldedevooraanstaande
vooraanstaandevertegenwoordiger
vertegenwoordiger van deze
tot op haa
haarr kern zuivere
zuiveredichtkunst.
dichtkunst.JOANNES
JOANNES REDDINGIUS,
dedemuzikale
REDDINGIUS,
muzikalezanger
zangervan
van beminnelijke
beminnelijke
JANPRINS
PRINS met zijn
zijn stoere,
stoere, overmoedige
overmoedigefrischheid
frischheidhen
hen
liedjes, staat neven hem.
hem. Later
Laterkomt
komtJAN
Enhet
hetgeluid
geluidvan
van
S. ADAMAVAN
VANSCHELTEMA
SCHELTEMA enenvan
evenaren.
evenaren. En
C.C.
S. ADAMA
vanS.S.BONN
BONNheeft
heefteveneens
eveneens een
hernieuwing
uitgeweende en
en al
al tete
hernieuwing van
van schalksheid,
schalksheid, driestheid,
driestheid,levenslust
levenslust gegeven,
gegeven, die
die onze uitgeweende
poëzie niet
niet vreemd
vreemd
zeer in ziels-versomberingen
ziels-versomberingen verloren
verloren poëzie
poëzie zoo
zoo noodig had. Zoo bleef de poëzie
aan het volk, en ze
aan
ze isis van
van de
deallergrootste
allergrootste beteekenis
beteekenis voor
voor onze
onze literatuur,
literatuur, deze
deze vervreemding
vervreemding
van het
band tusschen
tusschen kunst
kunst en
enleven,
leven,zonder
zonderwelke
welke
van
het diepzinnige.
diepzinnige. Deze
Deze dichters
dichters sloegen
sloegen den band
de nieuwe cultuurgemeenschap
cultuurgemeenschap niet
feiten gegronde
gegronde overtuiovertuiniet kon
kon ontstaan,
ontstaan,en
en het
het isis onze,
onze, op feiten
ging, dat
den eenvoudige
eenvoudige het
het gevoel
gevoel voor
voor poëzie
poëzie hebben
hebben gewekt,
gewekt, dat
datdezen
dezenlater
latervoor
voor
dat zij
zij in den
ROLAND HOLST,
HOLST, ontvankelijk
maakte. Als
Als uiterste
uiterste
die van
vanMevrouw
MevrouwROLAND
grooter dichtkunst,
dichtkunst, als
als die
ontvankelijk maakte.
van deze volkspoëzie
volkspoëzie moet
moetJ.J.H.
H.SPEENHOFF
SPEENHOFF genoemd
"liedjeszanger", maar
maar die
die
genoemdworden,
worden, de „liedjeszanger",
kennis van
van ons,
ons, iets
ietssentimenteel-getinte
sentimenteel-getintevolksgemoed
volksgemoed de
deheele
heeleHollandsche
Hollandschedichterschaar
dichterschaar
in kennis
baas is. 22))
de baas
1)
I) Tot de
de Beweging-dichters
Beweging-dichtersrekenen
rekenenwij,
wij,behalve
behalveVERWEY
VERWEY zelf
zelfenen
NINE
VAN
DER
SCHAAF, o.m.
NINE
VAN
DER
SCHAAF,
VOOYS. GEERTEN
GEERTEN
VooYS.
GOSSAERT, over
over wien
wien wij
wijeen
een
uitvoerigebeschouwing
beschouwingaan
aandede
noodzakelijkebekorting
bekortingmoesten
moestenofferen,
offeren,
uitvoerige
noodzakelijke
treedt
in
de
Beweging-groep
naar
voren
als
aanwijzer
van
nieuwe
wegen.
Hij
was
het,
die
in
de
essay
treedt in de Beweging-groep naar voren als aanwijzer van nieuwe wegen. Hij was het, die in de essay
en ininde
depractijk
practijk zijner
zijner poëzie
poëziehet
hethistorisme
historismeen
endededramatische
dramatischebewogenheid
bewogenheidder
dergodsdienstige
godsdienstigebeleving
beleving
tegenover neologisme en pantheï
pantheï;rr..e
Nieuwen Gids.
Gids.
stelde tegenover
ime van den Nieuwen
socialismewas
wasbij
bijvele
veledezer
dezervolksdichters
volksdichtersde
devorm,
vorm,waarin
waarin de
de nieuwe
nieuwe levensmoed
levensmoeden
enhet
het nieuwe
nieuwe
2) Het socialisme
openbaarde; maar
maar de andere,
andere, groote
groote factor,
factor, die
die onder
onder alle
allegeweldige
geweldigegeeste
geestelijke
evoluties
levensgeloof zich openbaarde;
li jke evoluties
hecht en
en stil
stil in
inhet
hetinnerlijk
innerlijk van
van ons
onsvolk
volkaanwezig
aanwezig bleef:
bleef: zijn
zijn aangeboren
aangeboren en
en nimmer
nimmer geheel
geheel verloochende
verloochende
vond eveneens
eveneenszijn
zijngave
gavevertolking
vertolkingin
godsdienstzin, vond
inhet
hetrhythmisch
rhythmischwoord.
woord. Als
Als dichters,
dichters, die
die het
het godsdienstig
godsdienstig
hesef vertolkt
vertolkt hebben,
hebben, zooals
zooals zich
zich dat
dat in
ineigen
eigenzieleleven
zielelevendramatisch
dramatisch heeft
heeftgeopenbaard,
geopenbaard, noemen
noemen wij
wij een
een
besef
GOSSAERT,
eenTHoMsoN,
THOMSON,
eenDEDE
MÉRODE.
Onder
katholiekenzou
zouo.m.
o.m. een
moeten vermeld
GOSSAERT, een
een
MÉRODE.
Onder
dede
katholieken
eenMIEK
MIEK JANSSEN
]ANSSEN moeten
vermeld
Maarhet
hetis is
vooral
]ACQUELINE VAN
VAN DER
DER WAALS,
WAALS, die
diep-vrome poëzie,
poëzie,
worden. Maar
vooral
JACQUELINE
die door
door haar
haar eenvoudige,
eenvoudige, diep-vrome
VAN EYCK,
EYCK, GOSSAERT,
GOSSAERT, AERT
AERTVAN
VANDER
DERLEEUW,
LEEuw,UYLDERT,
UYLDERT,GUTTELING
GUTTELING VAN
VAN AMEIDE,
AMEIDE, I.
P.DE
DE
VAN
I. P.

rOOII
IOO

1898-1923.
1898- 1923.

32*
32*

Zoo zien wij
Zoo
wij dus,
dus,tegenover
tegenoververbeeldingen
verbeeldingenuit
uithet
hetom
omgeestelijke
g~estelijkeactiviteit
activiteit worstelend
worstelend
van den modernen
bewustzijn
modernen mensch,
mensch, - (en
breede stroom
stroom van
van natuurnatuur- en
en volkspoëzie,
volkspoëzie,
E en breede
bewustzijn van
reeds kort
na de
de klassieke
Nieuwegidsperiode zich ontwikkelen.
hier, evenmin als in het
reeds
kort na
klassieke Nieuwegidsperiode
ontwikkelen. Ook
Ook hier,
het
proza,
het
aardige
geval,
de
rake
levensles,
als
bij
de
GENESTET,
proza, het aardige geval,
rake
bij de GENESTET, maar
eerlijk streven naar
naar
maar een
een eerlijk
bevangenheid, die op de
onmiddellijke en algemeene gevoelsuiting, van
van on
onbevangenheid,
de natuurlijke
natuurlijke gevoeliggevoeligheid
van ons volk
volk den
den grootsten
grootsten invloed heeft
heeft gehad.
gehad.
heid van

De vergeestelijking
vergeestelijking der
derlyrische
lyrischepoëzie,
poëzie,buiten
buitende de
nauwere
"Beweging"-groep.
nauwere
„Beweging"-groep.
De natuurnatuur- en
en volkspoëzie,
volkspoëzie, die
die wij
wij in
in ons
onsvorige
vorigehoofdstuk
hoofdstuk hebben
hebbenbesproken,
besproken, is,
is,naast
naast
de Beweging, een der ontwikkelingsvormen,
eersten schoonheidsschoonheidsontwikkelingsvormen, welke
welke de
de dichtkunst
dichtkunst na
na den eersten
bloei van 80
natuur en volkspoëzie geef
geef een
een vermenschelijking
vermensche1ijking van
van het
het rhythmisch
rhythmisch
8o vertoont.
vertoont. Die natuur
woord, parallel gaande aan de vermenschelijking, die
romankunst aantroffen. Maar
Maar de
dedie wij
wij in de romankunst
geestelijke verfijning
verfijning spitste
spitste zich,
zich, naast
geestelijke
naast P. C.
C. BouTENs
bedoelingen der
der „Bewe"BeweBOUTENS en
en buiten de bedoelingen
ging"
-dichters in anderen
anderen toe, die tegenover de probleemstelling, welke
welke zich in
in velerlei
velerlei schakeeschakeeging"-dichters
ringen
de „Beweging"-poëzie
"Beweging"-poëzie openbaarde,
openbaarde, de
overvloeiing van
het persoonlijke
persoonlijke in een
een
ringen in de
de overvloeiing
van het
kosmisch
bewustzijn openbaarden.
dichters van
van het
het cultuur-einde,
cultuur-einde, gelijk
gelijk de
dekosmisch bewustzijn
openbaarden.Zij
Zij waren
waren de
de dichters
"Beweging"-dichters
opzichten dedeuitzir
uitzirgers
warenvan
vande
decultuurverwachting,
cultuurverwachting, en
en
„Beweging"-dichters in vele opzichten
gers waren
indien dat
dat cultuur-einde,
cultuur-einde, dat
dat besef
besef van
van „vergaan"
"vergaan" in hunne
hunne poëzie
poëzie vaak
vaak den sereenen
sereenen levenslevensvrede
brengt, die
die inineen
een
verstildenherfstdag
herfstdagligt,
ligt,dan
dangetuigt
getuigtditdithiervan,
hiervan,dat
datonze
onzepoezie
poezieder
devrede brengt,
verstilden
hoogste
van geestesleven
geestesleven aan
aan verschillende
verschillende zijden
zijden had
had bereikt.
bereikt.
hoogste toppen van
J.J. H.
H.LEOPOLD,
LEOPOLD, de vertaler
vertaler van Omar
Omar Kay
Kayam,
in de
de eerste
eersteNieuwegidsperiodeNieuwegidsperiodeam, die
die al in
zijn
verzen binnen
binnen het
hettijdschriftkader
tijdschriftkader publiceerde,
publiceerde, maar
maar eerst
eerst ininonze
onzedagen
dagenalgemeeneralgemeenerzijn verzen
bekendheid
zijne eerste poëzie de uiterstuiterstbekendheid ontmoette,
ontmoette, isis zeker
zeker de
de grootste
grootste van
van deze dichters. In zijne
verschuchterde, de uiterst
uiterst gevoelige, in
in wiens
wiens zieleleven
ziele1evende
dehem
hemomringende
omringendewereld
wereldininnamenameverschuchterde,
angsten, ininvreemde
vreemdeverteederingen,
verteederingen,iningrillige
grilligevisioenen
visioenenverscheen,
verscheen,die
diebevend,
bevend,als
als met
met
looze angsten,
meer de
de dichter,
dichter,in
iuwien
wiende
dewereld
wereld
een door
door leed
leed verijlde
verijlde stem
stem werden
werden uitgezegd,
uitgezegd, wordt
wordt hij
hij alal meer
poëzie van
van LEOPOLD heeft
stervenschoonheid als
enkele lite-zich verdroomt.
verdroomt. De poëzie
heeft een stervenschoonheid
als in
in geen
geen enkele
litehé.!l teer,
teer, als
als in
in een
eenherinnering,
herinnering, die
dieratuur immer
ratuur
immer werd
werd vertolkt.
vertolkt. Het
Het wordt
wordt alles
alles héél
heel ver en héél
de levensworsteling te boven is. In de kinderpartij, waar meisjes dansen om een jarig vrien--delvnswortigbe.Indkrpatij,wmesdnojarigvemaar wisselen
wisselen in
inde
degroote:
groote-:
de meisjes
meisjes de
de getijden
getijden van
van het
het leven,
leven, de
de uren,
uren, die
die alal maar
dinnetje, zijn de
Eeuwigheid; in een
een ander
ander gedicht
gedicht plengt,
plengt, v(5ór
vóór op
schip, een
een priester,
priester, een
eem
Eeuwigheid;
op de
de plecht van
van een schip,
den oceaan,
oceaan, die
die eene
eenedroppel,
droppel,welks
welks essence
essencealalde
dewereldwateren
wereldwaterendoordringen
doordringen,
droppel wijn in den
dit isis alles
alles uitgezegd
uitgezegdinineen
eentaal
taalen
eneen
eenrh}
rh)thmiek,
thmiek,vol
volvan
vanwonderlijk
wonderlijkklare
klarebeelden
beeldenen:
en.
zal. En dit
poëzie van
van LEOPOLD
LEOPOLD heeft
heeft niet rhythme,.
rhythme,.
vloeiend als
als een
een wereld-omstroomende
wereld-omstroomende rivier.
rivier. De poëzie
vloeiend
maar is rhythme,
rh)thme, het
het is
is een
een voortdurend
voortdurendin
inelkaar
elkaar overgedragen
overgedragen worden
worden van
van klankschoonheden,
klankschoonheden,
de klassieke
klassieke Helleensche
Helleensche poëzie
poëzie het
hetvoorbeeld
voorbeeldontmoeten.
ontmoeten.
waarvan wij
waarvan
wij alleen
alleen in de
KLoos tot LEOPOLD
Van KLOOS
LEOPOLD is een
een essentieele
essentieele ontwikkeling
ontwikkeling onzer
onzer poëzie.
poëzie. In
In LEOPOLD
LEOPOLD is:
is;
smartelijk levensbesef
levensbesef overwonnen,
overwonnen, dat
in KLoos
KLOOS schoon,
schoon, doch
doch onmiddellijk
onmiddellijk uituiteen smartelijk
dat zich in
klaagt. De nieuwere
nieuwere poëzie
poëzie isis doordrenkt
doordrenkt van
van smart,
~mart, zij
zij staat
staat reeds
reeds aan
aan de
de poorten
pcortenvan
vanver-ver-·
klaagt.
dikwijlsdenken
denkendoet
doet
GUIDO
GEZELLE-poëzie, vervuld
vervuldvan
vanongerepte
ongereptenatuurliefde,
natuurliefde,dededichterlijkedichterlijke:
die dikwijls
aanaan
GUIDO
GEZELLE-poëzie,
aandoening, die
niet een
eenprivilege
privilegevan
van enkelen,
enkelen,maar
maar een
eenelement
element ininhet
hetzieleleven
zielelevenvan
vanelk
elkharmonisch
harmonisch:
aandoening,
die niet
mensch is, verinnigd
verinnigd heeft.
heeft. Een
Eenuitvoerige
uitvoerigebeschouwing
beschouwingonzer
onzerchristelijke
christelijkeliteratuur
literatuur moest
moest aan
aan den
deB
mensch
bekortingseisch worden
worden geofferd.
geofferd.
10)2
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bijstering en geluk,
geluk, die
die alleen
alleen door
door de
desmart
smart heen
heenworden
wordenbereikt.
bereikt. Deze
Dezetragische
tragischevictorie
victorieop
op
blistering
individualiteit, tragisch
tragisch omdat
omdat er
er iets
ietsvan
vanhet
hetmenschelijke
menschelijke moest
moestworden
wordenprijs
prijsgegeven,
gegeven,
de individualiteit,
iets van leed, dat
heeft van
van vitaliteit
vitaliteit-deze
victorie
opop
dede
individueele
dat een
een tegenpool
tegenpool heeft
deze
victorie
individueelesmart
smart
poëûe bepalen.
bepalen. Want
Want het
hetisiseen
eeneigenaardigeigenaardigonverbiddelijk den ontwikkelingsgang
ontwikkelingsgang der
der poëzie
moest onverbiddelijk
der poëzie,
poëzie, juist
juistomdat
omdatzij,
ûj,naar
naarKLoos'
KLoos'woord,
woord,ininaanleg
aanlegdedeallerindividueelste
allerindividueelsteexexpressie
heid der
pressie
zij den
den mensch
mensch van
van zichtelven
zichzelvenvervreemdt.
vervreemdt.Er
Erblijven
blijven
de allerindividueelste
allerindividueelste emotie,
emotie, dat
dat zij
is van de
ûjne uiting
uiting niet
niet
lyricus geen
geen geestelijke
geestelijke reserves
reserves ter
ter ontginning
ontginning meer
meer over,
over, omdat
omdat zijne
voor den lyricus
een keuze
keuze beduidt
beduidt uit
uitveel
veelwat
wathem
hembelangwekkend
belangwekkendlijkt,
lijkt,maar
maareen
eennoodzakelijke,
noodzakelijke, noodlottige
noodlottige
uitleving van de
de geheele
geheele psyche.
psyche.
uitleving
verliest de
dedichter
dichterdus
dusdedeparticulariteiten
particulariteiten van
van het
hetindividualisme,
individualisme, en
enblijft
blijftniet
niet
Zoo verliest
langer ûjn
- treurnis
treurnisom
omde
detot
totvolvollanger
zijn smarten
smartenconstrueeren
construeereninintegenstelling
tegenstellingmet
metdedelevenswet
levenswet
is gegekomen geluk
geluk gebouwde
gebouwde ziel, die door
door de
de onverbiddelijkheid
onverbiddelijkheid van
fatum tot smart
smart is
komen
van het
het fatum
bij KLoos
KLOOS maar
- maar
gaat
ûch
rhythmischinleven
inlevenininhet
hetwezen
wezendier
dierlevenswet,
levenswet,
doemd, als
als bij
doemd,
gaat
zich
rhythmisch
ûjngedichten
gedichten
waarbij hij
individueele sentimenten als herinnering
herinnering achter
achter zich ziet
ziet en
en ininzijn
waarbij
hij de
de individueele
weerspiegelt.
weerspiegelt.
ka rakWij gaven deze kleine
kleine analyse
analyse om
om den
den tweeden
tweedengrooten
grootendichter
dichtervan
vanhet
hetEinde
EindetetekarakWij
ROLAND HOLST.
Zijn
concentratie, de
de titel
titel
terizeeren: A. ROLAND
terizeeren:
HOLST.
Zijnbundel
bundel"Voorbij
„VoorbijdedeWegen"
Wegen" isis de concentratie,
ûjn dichterlijk
dichterlijk wezen.
wezen. Voorbij
Voorbij de
de wegen
wegender
derindiviindivibundel de
de begripsbepaling
begripsbepaling van
van zijn
van dien bundel
menschelijkehartstochten,
hartstochten,
dueele beleving,
beleving, voorbij
voorbij de wegen
wegen van
van menschelijk
menschelijk geluk
gelukenenmenschelijke
dueele
smart.Levenen
enwereld
wereldworden
worden ijle
ijleverschijningen
verschijningenvoor
voordezen
dezeninnerlijk
innerlijkvertrouwde
vertrouwde
menschelijke smart.Leven
indeze
dezetijden,
tijden,waarin
waarinwij
wij ons
onsvaak
vaak dicht
dichtaan
aan den
denafgrond
afgrond en
enheel
heeloud
oud
met het Niet,
Niet, maar
maar die,
die, in
de wereld,
wereld, en
enuitgestegen
uitgestegenisisboven
boven
geworden voelen,
geworden
voelen, de
de zekerheid
zekerheid wint
wint van
van het Algemeene in de
ineigen
eigenvragen
vragenen
enopvattingen.
opvattingen.
waar de individu
individu nog
nog verward
verward isis in
de spheer, waar
geheel andere
andere plaats
plaatsdan
dandedezoo
zoo
juist
genoemde
dichters
neemt
A. VAN
COLLEM
Een geheel
juist
genoemde
dichters
neemt
A. VAN
COLLEM
„Opstandige Liederen" heeft zich
opzichte van de
de bewegingen
bewegingen van
van dezen
dezen tijd.
tijd. Na
Na zijn "Opstandige
zich
in ten opzichte
langer hoe
hoe meer
meer de
decontemplatieve
contemplatievenatuurdichter
natuurdichter in
in hem
hemontwikkeld.
ontwikkeld.
hoe langer
Wij
ûen hem in
in eenzelfden
eenzelfden levenskring
levenskring met
met hen,
hen, omdat
omdatwij
wij ook
ookbij
bijhem
hemterugvinden
terugvinden
Wij zien
ûjn aan
aan individueele
individueele vreugden
vreugden en
en smarten,
smarten, het
het
het kosmisch
kosmisch levensgevoel,
levensgevoel, het
het ontstegen
ontstegen zijn
het
Freud und
und Leid
Leidvertoeven,
vertoeven, dat
dat onze
onzenieuwere
nieuwere poëzie,
poëûe, die
die als
alseen
eenlichte
lichteavondavondjenseits von
jenseits
von Freud
Bijvan
van
COLLEM vindèn
vinden wij
wij het
het
hemel is boven
boven een
eendonker
donkerland,
land,alalmeer
meergaat
gaatkenmerken.
kenmerken.Bij
hemel
COLLEM
geestelijk ervaren
een achtergrondvan
achtergrond van ked
}(eden
enloutering,
loutering,maar
maarvoor
vooreen
een
ervaren van
van het
het leven niet voor een
COLLEM is een
een wijsgeerige
een grenzenlooze
achtergrond
bespiegeling.Van
VanCOLLEM
wijsgeerige geest
geest met een
achtergrond van bespiegeling.
natuurliefde.
poëzie de
de eenheid
eenheid van
van natuur
natuur en
engeest,
geest,
natuurliefde. Klaar
Klaaren
en eenvoudig
eenvoudig spreekt
spreekt uit
uit deze
deze poëzie
heeft
bereikt,
hetgeen
GORTER
van geest en
en natuur.
natuur. Hij
Hijisisdededichter
dichtervan
vanhet
het
pantheïsme,
pantheïsme,
enen
heeft
bereikt,
hetgeen
GORTER
in zijn
zijn Spinozistische
Spinoûstische Verzen
Verzenheeft
heeftvoor
vooroogen
oogengestaan.
gestaan.Naast
Naast
de poeûe
COLLEM
de poezie
van van
VANVAN
COLLEM
moeten wij
wij met
met een
eenenkel
enkelwoord
woordgewag
gewagmaken
makenvan
van
DEFMOUW(Adwaïta).
(Adwaïta).
J. J.
A. A.
DEFMOUW
Ons
gedoogt maar
maar weinig
weinig meer
meer dan
dansimpele
simpelevermelding
vermeldingvan
vanjongere
jongeredichters,
dichters,
Ons bestek gedoogt
in wie
wiede
degeestelijke
geestelijkespheer
spheerzich
zichhandhaafde,
handhaafde,na
nahet
heteerste
eersteopgaan
opgaander
dernieuwere
nieuweregeneratie.
generatie.
Maar
dat vooral
vooral stroomingen wil kenschetsen en niet
niet personen,
personen,
Maar wij
wij zouden,
zouden, zelfs dit overzicht, dat
BLOEM,
MART.
BEVERpoëûevan
van J.J. C. BLOEM,
BEVERonvolledig
achten, zonder
zonder te
te hebben
hebben gewezen
gewezen op
op de
de poëzie
onvolledig achten,
SLUYS,
MARTINUS NIJHOFF,
diedie
zich
SLUYS,van
vanden
den somber-getinten
somber-getinten MARTINUS
NIJHOFF,
zichook
ookals
alsfijnzinnig
fijnzinnig kritikus
kritikus deed
kennen,
J. W.
W. F.
F.WERUMEUS
WERUMEUS BUNING.
-- In
dichters van het
het „Getij",
"Getij", welks
welks voorkennen, en van J.
BUNING.
In de dichters
HERMAN
VAN
DEN
BERGH,
CONSTANTVAN
VANWESSEM
WESSEMenenERNST
ERNSTGROENEVELT
GROENEVELT zijn,
naamste
figuren
naamste figuren
HERMAN
VAN
DEN
BERGH,
CONSTANT
1(03

ontmoeten wij
wij het
hetalgemeen
algemeenstreven
strevennaar
naarinternationalizeering,
internationalizeering,naar
naar verband
verband tusschen
tusschenkunst
kunst
samenleving en een
een voorkeur
voorkeur tot
tot het
het vrije
vrije vers.
vers. Het
Het„Getij"
nietveel
veelinzichten,
inzichten,
en samenleving
"Getij"bracht
brachtons
onsniet
niet elders,
elders, vooral
vooral in
in de
de „Beweging"
"Beweging"tot
tothun
hunrecht
die niet
rechtzijn
zijngekomen,
gekomen,maar
maarisisals
alsafzonderlijke
afzonderlijke
).
verschijning toch
typeerend voor
alge mee ne verlangens
verlangens die
leven in
in onzen
onzentijd
tijd 11).
verschijning
toch typeerend
voor de algemeene
die leven

Synthetischestroomingen
stroomingenininonze
onzeprozakunst.
prozakunst.
Synthetische
Zagen wij
wij boven
boven hoe
hoe de
deromankunst,
romankun3t,
romanku03t,ondanks
ondankshaar
haarbuitengewone
buitengewoneliteraire
literaireverfijning
verfijning
Zagen
m~er de
verwordendensamenlevingsmensch
deanalyse
analyseging
ginggeven
gevenvan
vanden
den
samenlevingsmensch
langer hoe
hoe meer
hoe langer
verwordenden
absolutistischopvatten,
opvatten,waar
waarhier
hierook
ooktegenstroomingen
tegenstroomingen
- men moet
moet dit
dit alweer
alweer niet
nietalalteteabsolutistisch
zijn waar
waar te
te nemen,
nemen, die
diehet
heteenzijdig
eenzijdigkarakter
karakterder
derliteraire
literaireontwikkeling
ontwikkelingwaarnemen.
zijn
De
waarnemen. De
brochure: „de
"deModerne
ModerneVrouw
Vrouwen
haar
Tekort"
BOUDIERBAKKER
BAKKER was een onstuimige
onstuimige
brochure:
en haar
Tekort"
vanvan
INAINA
BOUDIER
reactie op de
de ver
vergedreven
gedrevenerotisch-intellectualistische
erotisch-intellectualistischeverfijning
verfijningonzer
onzerromancières.
romancières.Bedoeld
Bedoeld
reactie
maatschappelijk protest
désillusie, welke
welke het
het feminisme
feminisme aan
aanonze
onzevrouwen
vrouwenhad
had
als maatschappelijk
protest tegen
tegen de
de désillusie,
gebracht, staat
deze brochure
brochure toch eigenlijk
eigenlijk middenin
middenin onze
onze literatuur,
literatuur, omdat
omdat hier
hier voor
voor het
het
gebracht,
staat deze
eerst een
een onzer
schrijfsters het leed
analyeerst
onzervooraanstaande
vooraanstaande schrijfsters
leed niet
nietanalymet schrille
duidelijkheid vaststelde.
vaststelde. De
Dekreet
kreetvan
van
seerde,
seerde, maar
maar met
schrille duidelijkheid
INA BOUDIER-BAKKER,
BOUDIER-BAKKER, kreet
BouDIER-BAKKER,
omom
natuur,
van
INA
kreet
natuur,kreet
kreetom
omde
de weelde
weelde van
moederschap
moederschap en
en vrouwelijke
vrouwelijke levensvervulling,
levensvervulling, doet
doet denken
denken aan
aan
het woord
18e eeuw,
eeuw, die
die met
ROUSSEAU
RoussEAu inindede18e
met onze
onze dagen
dagen
woord van
vanROUSSEAU
essentieele verwantschap
verwantschap vertoont,
dat de
de diepe
diepe
zoo essentieele
vertoont, het
het woord,
woord, dat
gezonde verlangens
verlangens deed
deed ontwaken
ontwaken op
op den
den bodem
bodem van
van de
de
en gezonde
vrouwen-psyche.
verziekte vrouwen-psyche.
Een andere minder-pijnlijk-hevige,
minder-pijnlijk-hevige,maar
maarzeer
zeerdaadwerkelijke
daadwerkelijke
reactie, is het streven
streven naar
naar algemeener
algemeener motieven, dat
dat zich
zich ook
ookinin
reactie,
de
actueele, door
doorvrouwen
vrouwengeschreven
geschreven literatuur
literatuur doet
doet gelden.
gelden.
de actueele,
EUZABETH
ELIZABETH ZERNIKE
is wel
een
schrij
schrijvers
vers inin
ELIZABETH
ZERNIKE
is wel
eenvan
vande
de vrouwelijke schrijvers
de zin
ûn tot
totlevensverdieping
levensverdiepinghet
hetinnigst
innigstspreekt.
spreekt.Maar
Maarwanneer
wanneer
zin
wie de
wij
JULIA
MARIE
COENEN.
wij zien
zienhoe
hoeeen
een
JULIAFRANCK
FRANCK met
met haar
haar „Sterke",
"Sterke",een
eenMARIE
MARIE
MARIE COENEN.
GIJZEN
GI]ZEN 2), de
de verbeeldster
verbeeldster van
van het
hetBrabantsche
Brabantsche boerenleven,
boerenleven, wij
noemeft maar
noemefl
maar enkele
namen -andere
andere
wegen
kiezen,enen
weerterugkomen
terugkomentot
tot
wij noemen
enkele van
van vele
vele namen
wegen
kiezen,
weer
wij perspectieven
perspectieven van
van een
een renaissance,
renaissance, ook
ook bij
bij de
de
het samengestelde familieverhaal,
familieverhaal, dan
dan zien wij
jongeren van
van die
diebreede
breede
en vol-menschelijke
romankunst,
dieHERMAN
in HERMAN
ROBBERS hare
hare
jongeren
en vol-menschelijke
romankunst,
die in
ROBBERS
klassieke
heeft gevonden.
gevonden.
klassieke uitleving
uitleving heeft
Onder
mannelijke auteurs,
latere jaren
jaren tot bloei
bloei en
en bekendheid
bekendheid gekomen,
gekomen, in
in
Onder de mannelijke
auteurs, in
in de latere
de forsche
forsche drang
drangtot
totgemeenschapsverbeelding
gemeenschapsverbeeldingleeft,
wie de
leeft,noemen
noemenwij
wijallereerst
allereerstJoosT
JOOST MENDES
MEN DES
(Em. Quérido),
Quérido), die
die in
inzijn
zijnmeesterlijk
meesterlijk werk
werk De
DeSantilhano's
Santilhano'sde
deontwikkelingsgeschiedenis
ontwikkelingsgeschiedenisaan
aan
het
geven isisvan
vaneen
eenJoodsche,
J oodsche,intellectueel-aangelegde
intellectueel-aangelegdediamantwerkersfamilie
diamantwerkersfamilie binnen
binnen het
het
het geven
kader
den nieuweren
nieuweren tijd
tijd ontluikend
ontluikend Amsterdam.
Amsterdam. JoosT
JOOST MENDEs
MENDES onderscheidt zich
kader van
van het in den
door
kleurige beelding en
en diep-indringende
diep-indringende psychologie,
psychologie, hij
hij vereenigt
vereenigtzeer
zeeruiteenloopende
uiteenloopende
door kleurige
En
hem
is
de
bondigheid
eigen,
die
bij de
de grootere
grootere
elementen
van
het
prozaistisch
vermogen.
elementen van
prozaistisch vermogen. En hem
bondigheid
die bij
r)
Het
dadaïsme,dat
datook
ookhier
hierinin
Hollanddoordrong,
doordrong,vindt
vindto.i.
o.i.
zijn
talentvolstenvertegenwoordiger
vertegenwoordiger
i) Het
dadaïsme,
Holland
zijn
talentvolsten
in
BONSET •
in K. J. BONSET.
2)
Onderdedetalentvolle
talentvolle
Katholieke
schrijfsters
noemen
MARIE
COENEN.
2) Onder
Katholieke
schrijfsters
noemen
wijwij
nognog
MARIE
COENEN.
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samengesteldheid van de
de motieven
motievende
dekenmerkende
kenmerkendeeigenschap
eigenschapwordt
wordtvan
vanden
denmodernsten
modernsten
samengesteldheid
roman. D'OLIVEIRA
D'OLIVEIRA met
zijn „Grenzen"
"Grenzen"een
eenpoging,
poging,
roman.
metzijn
zijneigenaardig
eigenaardigneo-impressionisme
neo-impressionisme gaf in zijn
langs de
de wankelheden
wankelheden van
van het
het moderne
moderne leven
leventot
totzeker
zekerevenwicht
evenwichtkomenden
komendenmensch
menschtete
den langs
teekenen;KEES
KEES VAN
verwezenlijkte
ininzekeren
inde
deliteraliterateekenen;
VANBRUGGEN
BRUGGEN
verwezenlijkte
zekerenzin
zinhet
het internationalisme
internationalisme in
tot aan
aan zijn
zijn verschijning
verschijning meer
meer een
eenbegrip
begripdan
daneen
eenwerkelijkheid,
werkelijkheid, ininzijn
zijnfuturistische,
futuristische,
tuur, tot
den Engelschman
EngelschmanWELLS
WELLS herinnerende
Uitdeze
dezevreemde
vreemdeverscheidenheid
verscheidenheidblijkt
blijkt
aan den
herinnerende romans. Uit
zeker onrustig dringen
dringen naar
naar nieuw leven, naar
naar nieuwe algemeene
algemeene inzichten
inzichten in
in onze
onzeromanromaneen zeker
en novellistiek.
novellistiek. Bij
Bijdedeonverflauwde
onverflauwdebehoefte
behoefteder
derHollandsche
Hollandschelezers
lezersnaar
naarden
denroman
roman
kunst en
begint
anderzijds
langzaam
een
begeerte
naar
nieuwe
vormen
van
deze
kunst
des
dagelijkschen
begint anderzijds langzaam
begeerte naar
vormen van deze kunst des dagelijkschen
levens te
te ontstaan:
ontstaan; Vervolkomening
Vervolkomening van
van den
denroman
romanis,
is,na
nade
degroote
grootemoderne
modernemeesters,
meesters,nauwlijks
nauwlijks
levens
denkbaar, en onze jongeren zoeken het in verschuiving der gezichtspunten. Het
Het impressionisme
impressionisme
denkbaar,
het expressionisme,
expressionisme, welker
welker strijd
strijd in de poëzie
poëzie reeds
reeds ten
ten gunste
gunste van
van het
hetlaatste
laatste isisbeslist,
beslist,
en het
worstelen
VAN
VAN
worstelen nog
nog in
in den
dengeest
geestvan
vanonze
onzeromanschrijvers.
romanschrijvers.Merkwaardig
Merkwaardig komt
komt dit
dituit
uitininR.R.
GENDEREN STORT,
wiens
romans
eeneen
onophoudelijken
de
GENDEREN
STORT,
wiens
romans
onophoudelijkenstrijd
strijdvertoonen
vertoonentusschen
tusschen de
de uit de
geconstrueerdeen
enininoververzorgden
oververzorgdenstijl
stijlvertolkte
vertolktepersoonlijkheden
persoonlijkhedenen
endedeervaringen
ervaringen
idealiteit geconstrueerde
waarneembare werkelijkheid.
werkelijkheid. D. TH.
TH. JAARSMA
JAARSMA heeft in
in zijn
zijn roman
roman van
van het
het Friesche
Friesche land:
land:
eener waarneembare
„Het
werkelijkheid geheel
geheel losgelaten
losgelaten en het
"Het Ontwaken",
Ontwaken", die waarneembare
waarneembare werkelijkheid
het nieuwe
nieuwegenre
genre
gegeven van den
den lyrischen
lyrischen roman,
roman, uit
uiteen
eenherinnerende
herinnerendeverbeelding
verbeeldinggeschapen.
geschapen,en
enwelks
welks
gegeven
een sterk
sterkGermaansch
Germaanschkarakter
karakter vertoont
vertoont 1).
psyche een

hoofdrichtingen van
van het
hetheden.
heden.De
DeLarensche
LarenscheSchool.
School.Coenen
CoenenenenCarry
Carry
Bruggen.
De hoofdrichtingen
vanvan
Bruggen.
de algemeene
algemeene ideeën
ideeën ontwikkeling,
ontwikkeling, die
die zich
zich inindedeafgeloopen
afgeloopenkwarteeuw
kwarteeuwininonze
onze
Na de
letterkunde voltooide
en die
diewij
wijininzeer
zeeralgemeene
algemeenetrekken
trekkeninindede
voorafgaandebladzijden
bladzijden
letterkunde
voltooide en
voorafgaande
poogden te beschrijven,
beschrijven, komt
komt de
de literatuur
literatuur in
in onze
onzedagen
dagentot
totvastere
vastereomlijningen,
omlijningen,vertoont
vertoont
poogden
zij een duidelijk
duidelijk waarneembaar
waarneembaar cultuurbeeld.
kan meerdere
meerdere scherpte
scherpte van
vanonderscheionderscheicultuurbeeld. Men kan
dingen waarnemen,
waarnemen, na
wenteling van
van stroomingen,
stroomingen, die als
als één
éénontzaglijke
ontzaglijke worsteling
worstelingom
om
na de wenteling
!evensgestalte
Het chaotisch
chaotisch uiterlijk
uiterlijk van onze
onze samenleving
samenleving ten
ten spijt,
spijt, die
die
Levensgestalteisis aan
aan te
te merken.
merken. Het
wijaan
aaneen
eeninnerlijker
innerlijkerstevigstevigoveral verwarring en verwording te aanschouwen
aanschouwen geeft,
geeft,gelooven
geloovenwij
heid der
der thans
thans groeiende
groeiende cultuur.
cultuur. De
Dewereldgebeurtenissen
wereldgebeurtenissen hebben
hebben daarop
daarop heur
heur machtigen
machtigen
invloed gehad,
gehad, de
de oorlog
oorlog isisniet
nietvoorbijgegaan
voorbijgegaan aan
aan ons
ons geestelijk
geestelijk leven,
leven,onze
onzeneutraliteit
neutraliteitheeft
heeft
niet verhinderd, dat
dat de
de algemeene
algemeene innerlijke
innerlijke ontluiking,
ontluiking,die,
die,juist
juistuit
uitde
dealzijdige
alzijdigesmart
smartenenververwarring
ook den
denNederlandschen
Nederlandschengeest
geestheeft
heeftaangedaan.
aangedaan.
warring geboren
geboren is, ook
vanzelf tot
tot begrip
begrip van
vanhaar
haar
Beschouwing van de nieuwe vormen
vormen onzer letterkunde leidt vanzelf
nieuwen inhoud. Zooals
'81 het
het sonnet,
sonnet, en
endaarna
daarna de
de roman,
roman, begint
begint hoe
hoe langer
langer hoe
hoe meer
meer
Zooals in
in '81
2). Dit
de essay in
in onze
onze dagen
dagen op
opden
denvoorgrond
voorgrondtetetreden
tredenals
alshaar
haar hoofdmotief
hoofdmotief2).
Dit beteekent,
beteekent, dat
dat
I)
zéér opmerkelijk
opmerkelijk talent
talentonder
onderdede
jongere
schrijfsters
is HENRIETTE Mooy.
MooY.
jongere
schrijfsters
is HENRIETTE
1) Een zéér
2) In
verband met
ons gestelden
gestelden eisch
eisch van
vanbekorting
bekorting moeten
moeten wij
wij een
eengeheele
geheeIereeks
reeksvan
vanschitschitIn verband
met den ons
enbelangrijke
belangrijkeessayisten,
essayisten,
CA REL
SCHARTEN,een
een
VANCAMPEN,
CAMPEN,een
eenBIERENS
BIERENS DE
DE HAAN,
HAAN, een
een VAN
VAN
terende
terende en
een een
CAREL
SCHARTEN,
VAN
SENDEN,
PLASSCHAERT
enz. onbeschouwd
laten.
Over
de belangrijke
ontwikkeling
SENDEN,LABBERTON,
LABBERTON,
PLASSCHAERT
enz. onbeschouwd
laten.
Over
de belangrijke
ontwikkelingonzer
onzerliteratuurliteratuurwetenschap,
waarPRINSSEN,
PRINSSEN, KALFF,
VAN
GINNIKEN
geheel
nieuwe
moeten
wetenschap, waar
KALFF,C.C.G.
G.N.
N. DE
DEVOOYS,
VOOYS,
vAN
GINNIKEN
geheel
nieuwewegen
wegenopenden,
openden, moeten
wij
verder zwijgen.
de ontwikkeling
ontwikkeling van
van ons
onsmiddelbaar
middelbaar literatuur-onderwijs,
literatuur-onderwijs, waarop
waarop de essayist
essayist
wij verder
zwijgen. Ook
Ook over de
grooten invloed
invloed heeft
heeft gehad.
en literaire
literaire conférencier
HERMAN POORT
POORT o.m.
gehad. Als
Als scherpzinnig
scherpzinnig en
en fijnzinnig
fijnzinnig
conférencier HERMAN
o.m. grooten
CHARIVARIUS inindit
onvermeld blijven.
blijven.
volksopvoeder en
en taal-zuiveraar
taal-zuiveraar mag
magCHARIVARIUS
dit overzicht
overzicht niet onvermeld
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van '8o,
tegenstelling tot de
'80, in
onzer dagen
dagen
in essentieele tegenstelling
de literatuurbeweging
literatuurbeweging van
in de
de bewegingen
bewegingen onzer
geen onstuimige
onstuimigedrang
drangnaar
naar expansie,
expansie, maar
maar integendeel
integendeel een
eenalgemeen
algemeenbegeeren
begeerennaar
naar bezonnenbezonnenheid ontstaat.
heid
Twee richtingen
wij als
alsleiding
leidinggevend
gevendtegenover
tegenoverelkander
elkanderwaarnemen:
waarnemen:
het, die
die wij
Twee
richtingen zijn
zijn het,
waarin
FRANS
COENEN
naarvoren
voren komende
komende
FRANS
Co ENENenenCARRY
CARRY VAN
VAN BRUGGEN
BRUGGEN dedenaar
de Larensche
Larenscheschool,
school,
waarin
waar
DIRK
COSTER
richtingvan
vandede„Stem",
en de
derichting
"Stem",
waar
DIRK
COSTER en
en JUST.
figuren zijn en
JUST. HAVELAAR
HAVELAAR als
als de markantste persoonlijkheden
kantste
persoonlijkheden zijn aan te
te merken.
merken.
Nu eerst
eerst noemen
noemenwij
wijFRANS
FRANS COENEN,
COENEN, ofschoon
ofschoonhij,
hij,als
alsromancier
romancieren
en novellist
novellist behoort
tot het geslacht,
geslacht, dat onmiddellijk
onmiddellijk volgde
generatie van den
den Nieuwen
Gids.Omdat,
Omdat,hoe
NieuwenGids.
hoe
volgde op de generatie
merkwaardig
achten zijn,
zijn, de
de eigenlijke
eigenlijke geesteshouding
geesteshouding
merkwaardigdie
die romans
romansen
en novellen
novellen op
op zichzelf te achten
van COENEN
COENEN eerst
valt
waar
te te
nemen
vorm van
van
eerst
valt
waar
nemenininzijn
zijnkritische
kritischeessays
essaysen
enininzijn
zijnkorte,
korte,in
inden
den vorm
de positipositijournalistiek
verschenen satyrische
satyrische schetsen
schetsen en
en zijn absolute negativiteit, tegenover
journalistiek verschenen
tegenover de
van DIRK
viteit van
DIRK COSTER
alsals
een
der
verschijnt.
COSTER
een
derbeide
beideessentialia
essentialiaeerst
eerstvan
vanons
onshuidig
huidig geestesleven
geestesleven verschijnt.
Zwakke,
Het karakteristieke
karakteristieke van
vanCOENENS
COENENS romans
romans:: Een Zwakke,
hierin, dat
geen wrok
wrok ininBleeke
Zondagsrust, bestond
bestond hierin,
dat ze
ze geen
Bleeke Levens, Zondagsrust,
hielden tegen
bepaalde
levensverschijnselen,
tegen
tegen bepaalde levensverschijnselen, tegen maatschappelijk
onrecht, tegen verdrukking of ontleding van individueel noodlot, onrecht,gvdukinoftlegvadiunolt,
maar
jammerlijke tragiek
negativiteit,
maar dat
dat ze
ze de
de jammerlijke
tragiek vertoonden van de negativiteit,
essentieelebestanddeelen
van
de leegheid,
leegheid,die
dieeen
eenvan
van's 's
levensessentieele
bestanddeelen
van de
levens
Het isisgeen
geenwonder,
wonder,dat
COENEN zich
zich aangetrokken
aangetrokken
dateen
eengeest
geest
is. Het
alsals
COENEN
heeft gevoeld
gevoeldtot
totdedeHegelsche
Hegelsche
dialektiek
BOLLAND,omdat
omdathet
het
dialektiek
vanvan
BOLLAND,
onmiddellijk
onmiddellijk relatief
relatiefworden
worden van
van alle
alle absoluut
absoluut gestelde
gestelde levenslevensbij hem
hemwas
ingeboren.
wasingeboren.
groote
wending
in COENENS
waarden
waarden bij
DeDe
groote
wending
in COENENS
werkzaamheid
schrijver is, dat
dat hij
inzien,hoe
hij heeft
heeft leeren
leeren inzien,
hoehet
het
werkzaamheid als schrijver
die
ingeboren
dialektiek
toe
te
passen
op
veel rationeeler
rationeel er was
alle
was die ingeboren dialektiek toe passen op alle
mogelijke
laten ververmogelijke maatschappelijke
maatschappelijkeverschijnselen,
verschijnselen,dan
danzeze te
te laten
drinken in stemmings-uitingen,
die, zelfs
wanneer ze
ze zoo
zoo koel
koel en
stemmings-uitingen, die,
zelfswanneer
en
drinken
obîectief-mogelijk
obiectief-mogelijk
gevoelerige kiem
kiem in zich
zich
objectief-mogelijk worden
worden gehouden,
gehouden, de gevoelerige
dragen
alseen
een"zieligen"
„zieligen" gecstes
geestes staat beschouwde
HERMAN POORT.
POORT.
dragr.n der
drage:n
der door
door COENEN
COENEN als
beschouwde
HERMAN
reëele
ontvankelijkheid voor
leed,
reëeIe ontvankelijkheid
het grondeloos
grondeloos leed,
uUromantiek.
romantiek. Een reëele
voor het
<11s
~Is COENEN
COENEN ininzijn
"beleving" bij
bij een
een doorleefde
als
zijnromans
romansvertoont,
vertoont,leidt
leidttot
totden
den ondergang.
ondergang. De
De „beleving"
VANlevnsotkigrdenvutsloie hudn,twerkva
levensontkenning is voor den individu ten slotte niet vol te houden, en het werk van J. VAN
OUDSHOORN, dat
dat die
die verschrikkelijke,
verschrikkelijke, innerlijke
innerlijkebreuk,
breuk,sprekender
sprekenderdan
dan
COENENS romans,
romans,
OUDSHOORN,
COENENS
er van,
dat doorgaan
doorgaan hier
hier een
een „einde"
manifesteert, getuigt er
van, dat
"einde"beteekent.
beteekent. Zoo heeft
heeftzich
zichCOENEN,
COENEN,
geestelijk jongleur
jongleur ontpopte,
ontpopte, een
zelfbevrijding geschonken,
geschonken, die
diehem
hemininstaat
staat
hij zich
zich als
als geestelijk
eenzelfbevrijding
toen hij
den rol
rol van
vanhekelaar
hekelaar van,
van, alle
alleidealismen,
idealismen,inineen
eenmaatschappij,
maatschappij,die
dietelkens
telkensaan
aannieuwe
nieuwe
stelde den
idealismen
zou te
buiten gaan,
gaan, tetevervullen.
vervullen.
idealismen zich zou
te buiten
FRANS COENEN
heeft
Hij voelt
voelt in
in
FRANS
COENEN
heefthet
het't'tminst
minst begrepen
begrepen op
op alle
alle soorten
soorten van
van ethica. Hij
elke „opbouwende"
.."opbouwende"
opbouwende" streving
streving onmiddellijk
onmiddellijk het
het element
element der
der zelfvoldaanheid,
zelfvoldaanheid, het
het misleidende
misleidende
elke
hyprocrisie. Maar
Maar er
er isis eigenlijk
eigenlijk geen
geenenkele
enkelebepaalde
bepaaldestelling,
stelling,bepaalde
bepaaldelevenshouding,
levenshouding,
der hyprocrisie.
zethet
Hijbestaat
bestaatdoor
doorhetgeen
hetgeenhij
hijbestrijdt.
bestrijdt.Hij
Hijzet
hetvraagvraagbepaalde
geestdrift voor
voor hem veilig. Hij
bepaalde geestdrift
achter ieder
ieder uitroepingsteeken.
uitroepingsteeken. Indien
teeken achter
COENEN
Indien er
erniets
nietsmeer
meergewild
gewildwerd,
werd,zou
zou
COENEN overoverbodig zijn.
zijn. Maar
Maar wij behoeven
behoeven niet
niet bevreesd
bevreesd te
te zijn,
zijn, dat
dat wij
wij zijn
zijn buitengemeenen
buitengemeenengeest
geestzullen
zullen
io
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aangezien de
de menschheid
menschheid zich
zichvoortdurend
voortdurend in
innieuwe
nieuweverdwalingen
verdwalingenen
enverdwazingen
verdwazingen
missen, aangezien
verliest.
criticus en
encultuurbeschouwer
cultuurbeschouwervertoont
vertoonthij
hijhet
hetopzet
opzetvan
vanobjectiviteit,
objectiviteit,die
diehem,
hem,ook
ook
verliest. Als criticus
<loor
wie zijn
zijninzichten
inzichtenniet
niet
deelt,
aanvaardendoet
doetalsalseen
eender
derweinige
weinigeonbevooroordeelde
onbevooroordeelde
door wie
deelt,
aanvaarden
beoordeelaars in Holland.
beoordeelaars
Holland.
CARRY
is een
veel
COENEN. In
tegenCARRYVAN
VANBRUGGEN
BRUGGEN
is een
veeluniverseeler
universeelerpersoonlijkheid
persoonlijkheid dan COENEN.
In tegen~telling
totCOENEN
COENEN blijft
werk bij
bij voortduring
voortduringuiten
uiten
stelling tot
blijftzij
zij zich
zich naast
naast haar
haar wijsgeerig-essayistisch werk
in den
den roman
roman en
ennovellevorm.
novellevorm.Het
Hetis,is,alsof
alsofzijzijhaar
haarlezers
lezersvoortdurend
voortdurendererrekenschap
rekenschapvan
vanwil
wil
geven, dat
dat de
dedialektiek
dialektiek ininhaar
haargeestesleven
geesteslevengepaard
gepaard gaat
gaat met
metworstelingen
worstelingenininhaar
haargemoedsgemoedsgeven,
spel van
van droom
droom en
engemis,
gemis,van
vanverwachting
verwachting en
envergaan
vergaan wordt
wordt daar
daar in
inveelheid
veelheid
bestaan. Het spel
bestaan.
van schakeeringen
schakeeringen aangegeven.
aangegeven. In het
het „Huisje
"Huisjeaan
aande
deSloot",
Sloot",haar
haarromantisch
romantischmeesterwerk,
meesterwerk,
~eeft zij
zij alalden
dengeheimzinnigen
geheimzinnigen luister
luister van
van het
hetleven
levender
derkinderziel,
kinderziel,en
enhare
hareraadselachtige
raadselachtige
geeft
Fel trekt
trekt het
het leven
levenhaar
haar telkens
telkens naar
naar zich
zich toe,
toe,en
enhet
hetpijnigt
pijnigthaar
haartot
tot
wreede ontgoochelingen. Fel
zij
tusschen
de
twee
sterke
.uiting
van
subtielste
gevoelservaringen.
Op
andere
momenten
zweeft
uiting
gevoelservaringen. Op
zweeft zij tusschen de twee sterke
driften
in haar
haar wonen:
wonen: de
de drift
drift van
vanhet
hetkunstenaarschap
kunstenaarschap en
en die
die der
der redelijke
redelijke bezinning.
bezinning.
driften die in
Haar beide uitvoerige
uitvoerige Studies „Prometheus"
"Prometheus" en de
de „zelfvermomming
"Zelfvermommingdes
desAbsoluten",
Absoluten",geven
geven
-de
innerlijke wederspraak
noodwendigheid van eb en
en vloed
vloed in
inhet
hetcultuurleven.
cultuurleven.
-de innerlijke
wederspraakder
der idee,
idee, de
de noodwendigheid
hevig:en
magistraal, zooals
z:ooalseenmaal
eenmaalBOLLAND
BOLLAND zezemanifesteerde
gedachtensymphonieën,
hevig en magistraal,
manifesteerde in
in zijn gedachtensymphonieën,
Zij blijft echter,
echter, ook
ookininhaar
haarwijsgeerig
wijsgeerigwerk,
werk,dedekunstenares.
kunstenares.
heeft
minder
dan
BOLZij
ZijZij
heeft
minder
dan
BOL?1.AND de
kristalheldere abstractie,
abstractie, haar
haar gedachtenvoering
toevalliger. maar
maar ze
ze illusillusLAND
de gave, kristalheldere
gedachtenvoering is toevalliger,
en
"treert
cultuurhistorische voorbeelden,
phoenomenale kennis
kennis en
treert haar
haar betoogen
betoogen met cultuurhistorische
voorbeelden, die
die een phoenomenale
:grenzelooze
intuïtie
verraden.
grenzelooze intuïtie verraden.

Hoofdrichtingen van
van het
hetheden.
hed~n.De
DeStem.
Stem.Coster,
Gaster,
Havelaar
andere
essayisten.
De Hoofdrichtingen
Havelaar
en en
andere
essayisten.
TegeJlover
redelijke sceptiek
Larensche school
school verschijnt
verschijnt de
de Stem-groep,
Stem-groep,
Tegenover de redelijke
sceptiek van
van de Larensche
-die
19~I haar
haar eigen
orgaan stichtte,
een geheel
geheel andere
andere wereldwereld- en
enlevensopvatting.
levensopvatting.
<diein
in 1921
eigen orgaan
stichtte, met een
wijzien,
zien,dat
dateen
eenharer
harerleiders,
leiders,
Moet men
men bij
bij haar
haar van Russische
Russische beïnvloeding
beïnvloedingspreken,
spreken,wanneer
wanneerwij
DIRK COSTER
COSTER van
FLAUBERT over
overSTENDHAL
STENDHAL tot DOSTOJEWSKY
DOSTOJEWSKY kwam
enininDOSTOJEWSKY
DOSTOJEWSKY de
de
-DIRK
van FLAUBERT
kwam en
-eigenlijke,
dat uit
uit een
eenininhaar
haar
'eigenlijke, diepere,
diepere, voorbe.reiding
voorbereiding vond
vond van
van een Europeesch geestesleven, dat
.gevolgen
onvoorzienbare katastrophe
katastrophe als
Vijf en
en twintig
twintig
gevolgen nog onvoorzienbare
als de wereldoorlog zou voortvloeien? Vijf
j aar letterkundige
jaar
ontwikkeling
hebben
ons
de
meening,
als
zou
het
toevallig
geestesleven
van
letterkundige ontwikkeling hebben ons
als zou het toevallig geestesleven van
besten van
van ons
ons volk,
volk, de
degroote
grooteverschuivingen
verschuivingenininde
de
·een
.een enkeling,
enkeling, al
al behoort
behoort die
die dan
dan tot de besten
literatuur
teweegbrengen, ontnomen.
ontnomen. Dat
Dat een
een periode
periode van
van uiterste
uiterste wanhoop
wanhoop en
enellende,
ellende,het
het
literatuur teweegbrengen,
contact met de
dediepere
dieperewaarden
waardendes
deslevens
levenszou
zouherstellen,
herstellen,die
diezelfs
zelfsdedeverfijndste
verfijndstecultuur
cultuurniet
niet
kon bereiken,
bereiken, was te
te voorspellen
voorspellen door
door ieder,
ieder, wiens
wiensaandacht
aandacht door
door de
deoppervlakte
oppervlakteder
derdingen
dingen
Hetvinden
vindenvan
vanDOSTOJEWSKY
DOSTOJEWSKY was
nasporingenofof
scheen.
scheen. Het
wasniet
niethet
hetgevolg
gevolg van letterkundige nasporingen
gedachtengangen, maar
maarDOSTOJEWSKY
DOSTOJEWSKY waswas
dedeeenige
die
intellectueele gedachtengangen,
eenigeEuropeesche
Europeesche geest, die
in alle volkomenheid
volkomenheid de
detwee
tweegroote
grootelevenswaarden
levenswaardenhad
haduitgesproken
uitgesprokenenenverwerkelijkt,
verwerkelijkt,waarom
waarom
moderne Nederlandsche
Nederlandsche literatuur
literatuur had
had geworsteld,
geworsteld, eerst
eerst half-onbewust,
half-onbewust,later
laterininmachmachook de moderne
COSTER
en HAVELAAR
tigen verlossingsdrang:
verlossingsdrang: het
hetgeweten
gewetenenen
eenheid
menschheid.
de de
eenheid
der der
menschheid.
COSTER
en HAVELAAR
verkondigden hunne
een volkomen
volkomen voorbereide
voorbereide spheer.
spheer. Van
Van passieve
passieve gewaargewaarverkondigden
hunne inzichten
inzichten in een
tot actieve
actieve verbeeldingskracht
verbeeldingskracht gelouterd
gelouterd door
door de
de„Beweging",
"Beweging",stond
stondonze
onzeletterkunde
letterkunde
wording tot
voor
een intellecintellecivoor het
het vraagstuk:
vraagstuk: waarheen
waarheendie
die actieve
actieve verbeeldingskracht
verbeeldingskrachtzou
zouleiden.
leiden. Niet
Niet tot een
aperçu, niet
niet tot
totnieuwe
nieuwestellingen
stellingenen
enovertuigingen,
overtuigingen,maar
maartot
toteen
eenaanvaardend
aanvaardend besef
besef
tueel apercu,
I007
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van geestelijke
geestelijke armoede,
armoede, tot
tothet
hetbewustzijn
bewustzijnvan
vandedeonmacht
onmachtder
dercultureele
cultureelehoovaardij.
hoovaardij .Tot
Tot
van
een aanvaardend,
aanvaardend, dat
dat wil
wil zeggen:
zeggen:tot
toteen
eenstrijdbaar
strijdbaarbesef,
besef,tot
toteen
eenbewustzijn,
bewustzijn,dat
bewustzijn,dat
dathet
hetvagevuur,
vagevuur,
een
wij ons
ons leven
leven zagen,
zagen, thans
thansniet
nietdoor
doorindividueele
individueelesmarten,
smarten,maar
maardoor
dooreen
eenalgemeene
algemeene
waarin wij
waarin
wankeling in
feitelijk gebeuren,
wegwas
wastot
toteen
een
wankeling
in het feitelijk
gebeuren,door
doorden
denondergang
ondergangeener
eenerwereld,
wereld,- dedeweg
dan
dieper,essentieeler
essentieel ergeluk.
geluk.Zoo
Zookwam
kwam
DIRKCOSTER
COSTER met
"Marginalia",als
alseen
eenmoderne
moderne
dieper,
dan
DIRK
met zijn „Marginalia",
flagellant, onze
onze geheele
geheelebeschaving
beschavingals
alseen
schijnbeschavingverdoemen,
verdoemen,en
aan
eenschijnbeschaving
entoonde
toondehijhijaan
flagellant,
een ontstellende
ontstellende duidelijkheid,
hoe de
negentiende eeuw
eeuw uit
boozeschijnen
schijnenhad
hadgeleefd.
geleefd.
met een
duidelijkheid, hoe
de negentiende
uitbooze
met
ethicisme, noch
maar het
het Goede
Goede Leven
Leven
noch aesthetisme
aesthetisme werd
werd de
de leuze
leuze der
der „Stem"-groep,
,,stem"-groep, maar
Noch ethicisme,
zich boven
boven ethiek
ethiek en
enaesthetiek
aesthetiek verheft.
verheft. Deze
Deze overtuiging
overtuiging bracht
bracht mede
mede een
eengeheel
geheelnieuwe
nieuwe
dat zich
het internationalisme,
internationalisme, dat
omtrent het
dat niet
niet een
eenwisselwerking
wisselwerkingvan
vanbeschavingen,
beschavingen,maar
maar
opvatting omtrent
diepere ziels-eenheid
ziels-eenheid werd
werd van
van alal het
Leeden
enVerlossing
Verlossingniet
hetmenschelijke,
menschelijke, een
eenbesef
besefdat,
dat,Leed
niet
een diepere
individueele,maar
maar algemeene
algemeene menschheidswaarden
menschheidswaarden vertegenwoordigden,
vertegenwoordigden, dat
dat het
hetdiepste
diepste
de individueele,
Het feit
feitdat
dat„de
"deStem"
Stem"het
heteerste
eersteNoord-Nederlandsche
Noord-Nederlandsche
den mensch:
mensch: de
de menschheid
menschheid was.
was. Het
in den
waar de
de radicale
radicale vlaamsche
vlaamsche nationalisten
nationalisten onbelemmerd
onbelemmerd aan
aan het
woord konden
was, waar
het woord
konden
tijdschrift was,
dieperenaard
duidt meer
meer dan
dan duizend
duizendkleinigheden
kleinighedenden
dendieperen
aardvan
vandit
ditinternationalisme
internationalismeaan.
aan.
komen, duidt
bepalen, wie
wievan
vandedebeide
beideleiders
leidersder
der„Stem",
.,stem",
"Stem",
COSTER of
of
Te bepalen,
COSTER
HAvELAAR, hethet
HAVELAAR,
welsprekendst
gedachte aangaven,
aangaven, waar
waar
HAVELAAR,
welsprekendstdedegroote
groote gedachte
samenleving naar
naar hunkerde,
hunkerde, is een
een questie
questievan
vanvoorkeur.
voorkeur. JUST.
onze samenleving
HAVELAAR, die
die (wij
(wij denken
denken o.m.
o.m.aan
aanzijn
zijnEssay
Essayover
overden
denArbeid)
Arbeid)
HAVELAAR,
proza geschreven heeft,
heeft, dat
dat een
een spierkracht
spierkracht en
en gedragenheid
gedragenheid vertoont,
vertoont,
die ons
onsaan
aanCARLYLE
CARL YLE herinneren,
herinneren, is onzes
onzes inziens
inzienstetedualistisch
dualistisch
die
DIRK
COSTERals
alseen
eenklaarder
klaarderfiguur.
figuur.
literair-wijsgeerig, --..:...
literair-wijsgeerig,
wijwij
zienzien
DIRK
COSTER
Maar beiden hebben
hebben dingen
dingengezegd,
gezegd,die
diediep
diepzijn
zijndoorgedrongen
doorgedrongeninin
Maar
ons
volk en
en hunne
hunnesamenwerking
samenwerking heeft
heeft ons
onsvoor
voorimmer
immervastgevastgeons volk
schakeld
aan
het
nieuwe
internationale
geestesleven,
dat
juist
onder
schakeld aan het
internationale geestesleven, dat juist onder
ontzettende verwarringen
de ontzettende
verwarringen en
bezig is
is te
te
en misdaden
misdaden van
van onzen
onzen tijd, bezig
ontluiken.
DIRK COSTER.
zicl}
aan de
de„Stem"-beweging
"Stem"-beweging
Een
dichters heeft
heeft zich
Een stroom van dichters
zic4 aan
zeniet
nietafzonderlijk
afzonderlijk(vermelden
(vermelden slechts
slechts
komen
toevoegen. Wij
Wij noemen
noemenze
komen toevoegen.
Dop
BLFs),
BLFS), omdat
omdat ze
ze behooren
behoorentottotdede
actuee1e
actueeleliteratuur,
literatuur,omdat
omdat„de
"deStem"
Stem"zal
zalblijken
blijkendede
actueele
DOP BLES),
aanvang
ons geestelijk
leven, en
enwij,
wij,liever
lieverdan
danhaar
onvolledigtete
geestelijk leven,
haaronvolledig
aanvang van
van een
een nieuw gebeuren in ons
binnen de
de grenzen
hetalgemeen
behandelen,
grenzen eener
eener strakke
strakke historiciteit.
historiciteit. Maar
Maar in
inhet
algemeen
behandelen, ons houden binnen
willen
wij hier
hiervaststellen,
vaststellen,dat
dathet
hetdoordringen
doordringen tot
tot gebieden,
gebieden, waar
waar het
het louter
louter gevoelsgevoels-en
en
willen wij
geestesleven
armelijk
verschijnt,
het
onze
dat
nieuwe,
gelouterde,
mer.schheidsbesef,
op
geestesleven armelijk verschijnt, dat het nieuwe, gelouterde, merschheidsbesef, op onze
totuiting
modernste
"de Stem"
Stem" tot
uitingkwam,
kwam,een
eenongekend
ongekendbevruchtenden
bevruchtenden
modernste poëzie,
poëzie, zooals
zooals die
die in
in „de
invloed
gehad.
invloed heeft gehad.
Besluit.
DIRK
COSTER heeft
de ontwikkelingsgang
ontwikkelingsgang van
van onze
onze moderne
moderneliteratuur
literatuur gekenschetst
gekenschetst
heeft de
DIRK COSTER
als
lijkt ons, gegeven
gegeven de
de veelheid
veelheid van
van facetten,
facetten, die
die de
de momoals een groei
groei van
van natuur
natuur tot
tot geest.
geest. Dit lijkt
derne
algemeene stelling. Wij
Wij zien
zien de
de ontwikkeling
als een
een
ontwikkeling vooral
vooral als
derne literatuur
literatuur vertoont,
vertoont, een
een te algemeene
individu uit
uit den
dengemeenschapsband,
gemeenschapsband,en
endaarna
daarnaeen
eenzoeken
zoekennaar
naarnieuwe
nieuwe
zich losmaken van den individu
gemeenschapse.enheid
hoofdrichtingen van
komenden tijd
tijd
gemeenschapsunheid
gemeenschapseenheidof
of gemeenschapsbegrip.
gemeenschapsbegrip.De
De hoofdrichtingen
van den komenden
1008
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zullen naar
naar onze overtuiging
overtuiging zijn
zijn het
het nieuwe,
nieuwe,verdiepte,
verdiepte,maar
maargesloten
geslotenlevensgeloof,
levensgeloof,dat
datwij
wij
eenerzijdsininHENRIETTE
HENRlETTE ROLAND
ROLAND HOLST,
COSTER en
HAVELAAR zich
eenerzijds
HOLST,anderzijds
anderzijds in COSTER
en HAVELAAR
zichzien
zien uituitspreken, en, daartegenover,
daartegenover, een
begrip, waarvan
waarvan wij
wij de
de aanwijzing
aanwijzing
een levens-aanvaarding
levens-aanvaardingin
in het begrip,
tevinden
vindeninin
CARRYVAN
VAN BRUGGEN.
BRUGGEN. Gothiek
zullennaast
naastelkander
elkander
meenen te
CARRY
Gothieken
en humanisme zullen
oplossing en verklaring
verklaring zoeken van de
de onzekere
onzekere en
en thans
thans nog
nogverwarrend
verwarrend schijnende
schijnende cultuurcultuurperiode, die wij
wij tegemoet
tegemoet gaan.
gaan.
periode,
Wij kunnen
kunnen terugzien
terugzien op
op een
eenkwarteeuw
kwarteeuw vol
volongekenden
ongekend enrijkdom
rijkdom van
vangeestelijken
geestelijken
Wij
en geestelijke
geestelijke ontwikkeling.
ontwikkeling. Holland
Holland isiseen
eenliteratuurland
literatuurlandgeworden,
geworden,dat
dattusschen
tusschende
de
inhoud en
andere
literatuurlanden
der
wereld
geldt.
andere literatuurlanden der
geldt.

1009
I009

DE PERS
DOOR

DR.
EASTON, Oud-Hoofdredacteur
het Nieuws van
van den
den Dag.
Dag.
DR. C.
C. EASTON,
Oud -Hoofdredacteur van het

I

s het
hetmogelijk?
mogelijk?..
Is het
al bijna
vijf
twintig
jaargeleden,
geleden,dat
datininde
deNieuwe
NieuweKerk
Kerk
... Is het
nu nu
al bijna
vijf
enen
twintig
jaar
Amsterdam de jonge
jonge Koningin
Koningin die
diewoorden
woordensprak,
sprak, „schooner
"schoonerdan
danmuziek":
muziek":
te Amsterdam
"Oranje
ja nooit genoeg
genoeg doen
doen voor
voor Nederland!"
Nederland!"
„Oranje kan
kan nooit,
nooit, ja
Koningin zei dit
dit - zoo lezen we
we in
in de
depersverslagen
persverslagen - „met
tImet grooten
grooten nadruk
nadruk en
en
De Koningin
trillend diep gevoel", met
met een
een stem
stem „even
"evenmelodieus
melodieusals
alskrachtig".
krachtig". En
Enwij
wij weten
wetenvan
vandeftige
deftige
trillend
oude heeren
heeren die,
toen de Koningin
Koningin het
het eedsformulier
eedsformulier uitsprak
niet
machinaalmaar
maarals
als
oude
die, toen
uitsprak- niet
machinaal
en voelende
voelendewat
watde
de woorden
woordenbeteekenen
beteekenen - "zooals
een goed
goed koning
koning schuldig
schuldig
„zooals een
volle meenende
meenende en
ten volle
is te doen",
doen", zóó onder den indruk
indruk waren,
waren, dat de
de tranen
tranen hun
hun over
over de
de wangen
wangen liepen.
liepen.
tusschen den
den dag
dag van
van heden
heden en
en dat
dat onveronverLigt er alweer het vierde deel van een eeuw tusschen
getelijke tooneeltje
Dam (,,dáár
("dáárklopt
klopthet
hethart
hartvan
van't'tLand")?
Land")?
getelijke
tooneeltje op den Dam
„Toen de
"Toen
de deuren
deuren van
van het
het
Paleis opengingen"
zooherinnert
herinnert
Paleis
opengingen"- zoo
ons een van
zoo
van die
die verslagen,
verslagen, die
die nu zoo
ouderwetsch
aandoen
tIen
tegen
ouderwetsch aandoen „en tegen
die grijze
grijze steenmassa
steenmassa een
een slank
slank
die
figuurtje verscheen,
hoe ontroerde
ontroerde
figuurtje
verscheen, hoe
toen die
die volksmenigte!
volksmenigte! Een
Een oogenoogentoen
blik
van
stilte,
maar
dan
dreunde
blik van stilte, maar dan dreunde
D~ menigte
menigte voor
voor een
eender
dercourantenbureaux
courantenbureaux teteAmsterdam,
Amsterdam, een vreugdegejuich, steeg
De
steeg een
een gejubel
gejubel
den uitslag der Kamerverkiezingen.
Klmernrkiezingen.
wachtend op den
op, dat
dat maar
maar geen
geen einde
op,
einde nam
nam•...
... .
Het volk
volk werd
werd niet
niet moede,
moede, zijn
zijn
Het
Koningin
te juichen,
juichen, en
en de
deKoningin
Koninginevenmin
evenminom
omwuivend
wuivendenengroetend
groetendtetedanken
dankenvoor
voor
Koningin toe te
hulde!'
die hulde."
"Blij
gelukkig stond de
de jonge
jonge Koningin
Koningindaar
daar naast
naast Hare
Hare Moeder."
Moeder."
„Blij en gelukkig
Het is genoeglijk
genoeglijk en profijtelijk
profijtelijk tevens,
te bladeren
bladeren in
in die
dieoude
oudekranten
krantenvan
van
tevens, nog eens te
September
18g8, die vol
vol staan
staan met
metverslagen,
verslagen, schetsen,
schetsen, plattegronden:
plattegronden: de
de inrichting
inrichtingvan
vande
de
September 1898,
Kerk, de
de Dam,
Dam, later
later de
de Legerrevue
Legerrevue op
op de
deRenkummerheide
Renkummerheide en
en de
de Vlootschouw
Vlootschouw op
op
Nieuwe Kerk,
de pers,
pers, tusschen
niets
laat
onszoo
zooduidelijk
duidelijkden
denafstand
afstandvoelen,
voelen, ook in de
Hollandsch diep
diep-enen
niets
laat
ons
het Hollandsch
toen en nu.
nu. Laat
Laat eens
eens zien
zien waar
waar we
we in
indie
diedagen
dagenvan
vanspraken
sprakenen
en lazen:
lazen:
toen
De Kroning,
Kroning, de
de feesten
feesten ....
....
natuurlijk.Ook
Ookdede
Rembrandt-tentoonstelling,schitteschittenatuurlijk.
Rembrandt-tentoonstelling,
render
gedachtenis, de
tentoonstelling van
Vrouwenarbeid en
een en
enander.
ander.Maar
Maar
render gedachtenis,
de tentoonstelling
van Vrouwenarbeid
en nog
nog zoo een
hoe zacht
zacht kabbelde
kabbelde 's's levens
levens watertje
watertje langs
langs den
denvaderlandschen
vaderlandschen akker,
akker, hoe
hoe weinigen
weinigendachten
dachten
geen twee
twee decenniën
decenniënlater
later nagenoeg
nagenoegde
deheele
heele menschenmenschenaan de
de mogelijkheid,
zelfs ooit aan
mogelijkheid, dat nog geen
wereld uiteen
uiteen zou
zou splijten
splijten in
in twee
twee vijandige
vijandige doelen,
deelen,die
diejaren
jarenachtereen
achtereen naar
naar niets
niets anders
anders zouden
zouden
trachten
hutje op
op een
een open
open plek
plektetemidden
midden
trachten dan
dan elkaar
elkaartete vernietigen;
vernietigen;dat
dat ons
ons land
land als
als een
een hutje
van een brandend
brandend bosch
bosch telkens
telkens opnieuw
opnieuw gevaar
gevaar liep
liep te
te worden
wordenaangetast
aangetast door
door den
denoorlogsoorlogs1010
IO IO

wonder ! Integendeel, het
brand en slechts behouden
b~houden bleef
bleef door
door een
een wonder!
het jaar
jaar '98
'98 was
was een
eenvredesjaar
vredesjaar
brand
als geen jaar
jaar te
D~ Tsaar,
Tsaar, gebiedend
g~biedendover
overden
denvolkrijksten
volkrijksten staat
staat der
der westersche
westersche wereld,
wereld,
te voren. De
de wedijver
wedijver in
inbewapening
bewapeningzou
zouworden
worden
opgeroepen,om
om te
te overleggen, hoe de
had alle regeeringen opgeroepen,
gestaakt; een
een aera
van universeelen
vrede scheen aan
gestaakt;
aera van
universeelen vrede
aan te breken,
breken, en
en het
het was
was boven
bovenden
denHaag
Haag
dat die dageraad
dageraad gloorde
welke
een
voorrechtvoor
voorons
onskleine
kleineNederland!
Nederland!
dat
gloorde-welke
een
voorrecht
Toch wees
wees ook
ook toen
toenwaarlijk
waarlijk niet
niet alles
alles op
oppeis
peisen
envree.
vree.De
DeEgyptische
Egyptische„sirdar",
"sirdar",
Toch
KITCHEKITCHENER, had
troepen
NER,
hadzoo
zoopas
pasOmdoerman
Omdoermanveroverd,
veroverd,bij
bijhet
het oude
oude Chartoem,
Chartoem, waar
waar de
de heldhaftige troepen
van
dm
Mahdi
verpletterd
werden
onder
den
kogelregen
••.•
hier
kwamen
voor
eerst
van den Mandi verpletterd werden onder den kogelregen .... hier kwamen voor 't't eerst
de
dum-dum's in actie.
actie. President
- President
MAC
KINLEY leefde
leefde nog,
nog, maar
maar de
de moord
moord op
op keizerin
keizerin
de dum-dum's
MAC
KINLEY
ELISABETH vanvan
Oostenrijk
te teGenève
anarchisten (van
(vanbolsjebolsjeELISABETH
Oostenrijk
Genèvewekte
wekteafschuw
afschuwen
en haat
haat tegen
tegen de anarchisten
van NIOE-TSJWANG,
wantde
deChineesch-Japansche
Chineesch-Japansche
wisten was
was nog
noggeen
geensprake)
sprake).. We
- lezen
We lezen
van NIOE-TSJWANG,want
lag nog
nogkort
kortachter
achter
ons;
de namen
LI-HOENG-TSJANGenen........
CHAMBERLAIN.
oorlog lag
ons;
wewe
zienzien
de namen
LI-HOENG-TSJANG
CHAMBERLAIN.
Enkele maanden
Zuid-Mrika zou uitbreken,
uitbreken, die
ons land
land
Enkele
maanden nog
nog slechts,
slechts, en
en de oorlog in Zuid-Afrika
die ook in ons
de gemoederen
gemoederen in
inzoo
zooheftige
heftigeberoering
beroeringzou
zoubrengen;
brengen;maar
maarererwas
wàsnog
nogeen
eenZuid-Afrikaansche
Zuid-Mrikaansche
R!publiek. We
We lezen
lezen van
vandedezooveelste
zooveelste
Kreta-kwestie,
FÉLIX
FAUREenen
HENRIBRISSON,
BRISSON,
Republiek.
Kreta-kwestie,
vanvan
FELIX
FAURE
HENRI
vooral: van
van DREYFUS.
DREYFUS. Ha,
Ha,die
dieD REYFUS-zaak,
DREYFus-zaak, l'A
l'Affaire!
Hoe bekend
bekend klinken
klinken ze
ons nog
nog
f f aire! Hoe
ze ons
en vooral:
dàt is wel is waar
waar niets dan 'n
'n episode geweest
geweest in
in 's's werelds
werelds gang,
gang, maar
maar hoe
hoe spannend,
spannend,
in 't oor: dat
hoe
opwindend was
was dat
dat drama,
drama, waarvan
waarvan de
de hoofdpunten
hoofdpunten ons vaster
vaster in
in 't'tgeheugen
geheugenzitten
zitten
hoe opwindend
dan de
d~ gewichtigste
g~wichtigste
politieke
kwesties!
Generaal
ZURLINDEN,
LABORI,DUDUPATY
PATYDE
DECLAM,
CLAM,
politieke
kwesties!
Generaal
ZURLINDEN,
LABORI,
wdk een gerucht
g~rucht om
omdie
dienamm!
nam~n!Luitenant-kolonel
Luitenant-kolonel
PICQUART was
in hechtenis,
hechtenis,
welk
PICQUART
was sedert
sedert maanden in
d~ hoofdpersoon
hoofdpersoon zelf
Maarweldra
weldrazal
zalde
dekans
kans
de
zelf leed
leed en
en wachtte
wachttenog
nogop
op het
het Duivelseiland
Duivelseiland....
.... Maar
keeren: "la
vérité est en
en marche",
marche", toch
toch was
wasESTERHAZY
ESTERHAZY nog
keeren:
„la vérité
nogbijbijweinigen
weinigenbekend
bekend....
... .
eigen land
landCORT
- CORT
VAN
DERLINDEN
LINDEN en
en CREMER
CREMER die
regeering zaten,
zaten,
Ons eigen
VAN
DER
dietoen
toen in
in de regeering
zijn nog
nog onze
onzetijdgenooten,
tijdgenooten,PIERSON
PIERSON en
en BORGESIUS
BORGESIUS echter
uit
echterzijn
zijnlang
lang gestorven.
gestorven. Brieven uit
doen ons
onsdenken
denkenaan
aanAtjeh,
Atjeh,destijds
destijdsnog
nogniet
niet
rust
gekomen,
naam
KARELVAN
VAN
Pedir doen
tottot
rust
gekomen,
denden
naam
KAREL
DER
ontmoeten
wewe
onder
DERHEIJDEN
HEIJDEN
ontmoeten
onderdedehooge
hoogewaardigheidsbekleeders
waardigheidsbekleedersbij
bijde
de KroningsplechtigKroningsplechtigh~id, maar
maar óók
van kolonel VAN
VAN HEUTSZ.
Ja,Ja,
vijf-en-twintig
'n heel
heel
heid,
óók lezen we van
HEUTSZ.
vijf-en-twintigjaar
jaarisistoch
toch wel 'n
tijdp~rk
om
te
overzien!
tijdperk
te overzien!
We slaan nog
nog een
een kranteblad
kranteblad om,
om, en
en lezen:
lezen:
We
"D~ ontwikkeling
ontwikkeling en de bloei
bloei van
van een
een land
land zijn
zijn slechts
slechts mogelijk
mogelijk onder
onder vrede,
vrede, en
en deze
deze
„De
kan slechts
kan
slechts worden
worden g!waarborgd
gewaarborgddoor
dooreen
eenslagvaardig,
slagvaardig,steeds
steedstot
totden
denstrijd
strijdgereed
gereedleger
leger....
...." "
Oude v~rtrouwde
En hoe
hoe
Oude
vertrouwdeklanken
klankenzijn
zijndit!
dit!Ja,
Ja,ja,ja,wewekennen
kennendat:
dat:sisivis
vispacem
pacem....
.... En
prachtig isis het
hetuitgekomen,
uitgekomen,nietwaar
nietwaar - zie
den vrede-na-den-oorlog,
vrede-na-den-oorlog, ook
ook wel
wel te
te noemen
noemen
prachtig
zie den
oorlog-na-den-oorlog, dien we
we thans
thans nog
nog genieten!
genieten! Hoe
Hoe is
is het
het hem
hem vergaan,
vergaan, den
den zelfbewusten
zelfbewusten
monarch, die
S~ptemb~r 1898
1898 aan
aan de
dePorta
PortaWestphalica
Westphalica deze
dezetrotsche
trotschewoorden
woordensprak
sprakmonarch,
die in September
ex-Keizer nu
ex-Keizer
nu....
... .
Laat ons de kranten
kranten zelf eens
eens aankijken
aankijken en ze vergelijken bij
bij de tegenwoordige.
tegenwoordige. Terwijl
Terwijl
hij
steller dezes
dezes zeer
zeer pijnlijk, dat hij
opdracht heeft
heeftaanvaard,
aanvaard,
hij dit schrijft voelt steller
hij een onuitvoerbare opdracht
to~n de redacteur
redacteur van dit Gedenkboek
G~denkboekhem
hemverzocht,
verzocht,om
omeenoverzicht
vandedePers
Persinindede25
25jaren
jaren
toen
een overzicht van
Harer Majesteit's
Majesteit'sregeering.
regeering.En
Endat
datmaar
maareventjes
eventjesininenkele
enkelebladzijden.
bladzijden.Enkele
Enkelehonderde
honderde
van Harer
zouden zulk
zulk een
een overzicht,
overzicht, behoorlijk
b~hoorlijk opgevat,
opgevat, ternauwernood
ternauwernood kunnen
kunnen bevatten.
bevatten. Erger:
Erger: de
de
g!gevens voor
voor zulk een boek
boek zouden
zouden niet
niet eens
eens tetekrijgen,
krijgen, ofofslechts
slechtsna
najaren
jarenvan
vanmoeitevol
moeitevol
gegevens
verza
brengen zijn.
zijn.
verza melen
melen bijeen
bijeen te brengen

Ion
IOI I

surrogaat dus
van wat
wat misschien
misschien verwacht
verwacht wordt,
wordt, maar
maar hier
hier niet
niet gegeven
gegeven kan
kàn
Als surrogaat
dus van
de eerste
eerste plaats
plaats een
eenvergelijking.
vergelijking. We
We kiezen
kiezeneen
eencourant,
courant,de
deomvangrijkste,
omvangrijkste, een
een
worden, in de
worden,
invloedrijkste en
de overige
overige wereld
wereld kan
kan gelden
gelden als
als representant
representant van
van de NederNederder invloedrijkste
en die voor de
dagbladpers: de Nieuwe
Nieuwe Rotterdamsche
RotterdamscheCourant.
Courant. Denk eerst
eerst aan
aan de
de twaalf
twaalf of
of zestien
zestien
landsche dagbladpers:
gedrukte bladzijden van elk avondblad,
avondblad, waarbij
waarbij dan nog verscheiden
verscheiden pagina's
pagina's ochtendochtendcompres gedrukte
blad van
van die
die courant,
courant, zooals
zooals ze nu
nu is.
is.Daarentegen
Daarentegen vinden
vinden we
we in
inde
deveelbewogen
veelbewogenweek
weekvan
van
blad
2 tot 8
8 September
September 1898
1898 niet
niet meer
meer dan
dan 76
76 blz.
blz. tekst
tekst in
in de
deN.R.Ct.,
N.R.Ct.,veel
veelminder
minder„compres"
"compres"
gedrukt dan
dan nu.
nu. Nog
Nogopmerkelijker
opmerkelijker isis de
debetrekkelijk
betrekkelijk geringe
geringe plaats,
plaats, die
diede
debuitenlandsche
buitenlandsche
gedrukt
met inbegrip
inbegrip van
van telegrammen
telegrammen en
en brieven
brieven niet
niet meer
meer dan
dan een
eenkolom
kolom
gebeurtenissen opeischen: met
zes, gemiddeld,
gemiddeld, iederen
iederen dag.
dag. Maar
Maar dat
dàt ligt nu
nu niet
niet alleen
alleen aan
aan den
den groei
groei van
van het
hetRotterRotterof zes,
nd,
damsche blad,
aanaan
de de
zooveel
ruimere
plaatsplaats
- helaas!
- die
nl;nd,
damsche
blad,doch
dochevenzeer
evenzeer
zooveel
ruimere
helaas!
die het
hetbuitf
buit€
al zijn
zijn politieke
politieke verwikkelingen
verwikkelingen na-den-oorlog,
na-den-oorlog, wel
welmoet
moetinnemen
innemenininonze
onzebelangstelling.
belangstelling.
met al
de meeste
meeste andere
andere bladen
bladen is
is 't'tgegaan
gegaan als
als met
metde
deNieuwe
NieuweRotterdammer:
Rotterdammer:ze
zezijn
zijn
Met de
aanzienlijk in
nog veel
veel sterker
sterker in
in beteekenis,
beteekenis, want
wantde
de
aanzienlijk
in omvang
omvang toegenomen
toegenomen sedert
sedert 1898.
1898. En nog
voortdurend in
in de
de richting
richting van meerdere openbaarheid en inniger
maatschappij ontwikkelt zich voortdurend
inniger
belangstelling van
steeds grooter
grooter publiek
publiek in
in de
dezeer
zeeringewikkelde
ingewikkeldevertakkingen
vertakkingen van
van de
de
belangstelling
van een steeds
Dat beteekent,
beteekent, hoeveel
hoeveeldonkers
donkers er
erthans
thans tegenover
tegenovermoge
mogestaan,
staan,zeer
zeerbepaaldelijk:
bepaaldelijk~
samenleving. Dat
vooruitgang.
wat lateren tijd. In
In 1909
1909 ververpreciseeren, enkele
enkele cijfers
cijfers noemen,
We kunnen preciseeren,
noemen, zij
zij 't van wat
scheen
het rapport
rapport eener
eenerstaatscommissie
staatscommissie (voor
(voor dedespelling),
spelling),met
met
medewerkingvan
vanden
den
scheen het
medewerking
opgemaakt, waarin
waarin de
de omvang
omvangder
dertien
tiendestijds
destijdsgrootste
grootste
Nederlandschen Journalisten-Kring opgemaakt,
Nederlandsche bladen
bladen zoo goed
goed mogelijk
mogelijk werd
werd geschat,
geschat, over
over een
een jaar
jaar tijds,
tijds, gereduceerd
gereduceerd tot
tot
Nederlandsche
bladzijden van
van 2000
2000 letters:
Rotterd. Ct.
Ct.
N. Rotterd.
57.40 5
Telegraaf . . .
48.347
Handelsblad . . ..
Handelsblad
47. 297
47.297
Courant
Nieuwe Courant
39·975
39.975
Nieuws v.v. d.
29.811
Nieuws
d. Dag
Dag .
Echo . . . . . .
27.540
27·54°
Rotterd.
Nieuwsblad
27.314
Rotterd. Nieuwsblad
27.3 1 4
26.783
26.783
Vaderland . . . . .
Utrechtsch Dagblad
Dagblad
25.322
25.322
De Tijd
Tijd. . . . . .
15.757
1 5.757
Het gemiddelde
gemiddelde ligt
tusschen de
Nieuwe Courant
Courant en
van den
den Dag.
Dag. Daar
Daar
ligt tusschen
de Nieuwe
en het
het Nieuws van
steken,
eeneen
heel
eind
boven
uituit
- de
de N.R.Ct.
N.R.Ct.
steken, naar
naarhun
hunomvang,
omvang,dededrie
driegroote
grootecouranten
couranten
heel
eind
boven
't hoogst
hoogst! ! —;
- ; er
er beneden
beneden blijven
Nieuwsblad en
en Vaderland
Vaderland met
met niet
niet zeer
zeer verblijven Echo,
Echo, Nieuwsblad
schillenden omvang,
omvang, dicht
dichtnadert
nadert hen
hende
degrootste
grootsteprovinciale
provincialecourant,
courant, het
het Utrechtsch
Utrechtsch Dagblad,
Dagblad,
maar
achteraan komt
komt het
het(toen)
(toen)omvangrijkste
omvangrijkstepartijblad,
partijblad,dedeTijd,
Tijd,
jaarlijkszijn
zijnlezers
lezers
maar ver achteraan
datdat
jaarlijks
letters,
niet veel
deel kan
kan voorzetten
voorzetten van
van de
de ver
ver over
overde
de honderd millioen
millioenletters,
veel meer dan een vierde deel
die de N.R.Ct.
N.R.Ct. voor
voor 'n'nluttel
luttelaantal
aantal guldens
guldens aan
aan zijn
zijn lezers
lezers opdischt
opdischt .....
Te vragen, hoeveel millioenen
millioenen van
van die
die letters
letters zonder
zonder veel
veel schade
schade ongeschreven
ongeschreven hadden
kunnen blijven (niet alleen in het Rotterdamsche blad), zou te veel op een hatelijkheid lijken.kuneblijv(tanheRordmscbla),zutevopnhalijkde.
Nader kunnen
kunnen we dat geestelijke voedsel hier niet
niet analyseeren.
analyseeren. Als
Als we
we echter
echter aannemen
aannemen
1012
1012

het bij
bij de
de meeste
meeste bladen
bladen sedert
sedert 1908
1908 nog
nogwel
welmet
metmeer
meerdan
daneen
eenvierdepart
vierde partzwaarder
zwaarder isis
dat het
geworden, dan
dan voelt
voelt men
men toch
tocheen
eenzekeren
zekerentrots
trotsopop
intellectueele
verteringsvermogen
geworden,
hethet
intellectueele
verteringsvermogen
e~n beschaafden
beschaafden westerling.
w~sterling.
van een
Van de bladen
bladen die
die hier
hier op
op'n'nrijtje
rijtjestaan
staan - behalve deze
deze voornaamste,
voornaamste, verschijnen
verschijnen er
er
Van
in ons
ons kleine
kleine land
land nog
noghonderden!
honderden! - was
was de
de Nieuwe
Nieuwe Courant
Courant nog
nog niet
niet geboren
geboren toen
toen de
de
in
de regeering
regeeringaanvaardde.
aanvaardde. En
Enthans
thansverschijnt
verschijntze
zeenkel
enkelnog
nogals
alsHaagsch
Haagsch avondavondKoningin de
Koningin
blad, met
met het
hetochtendblad
ochtendblad der
derN.R.Ct.
N.R.Ct.als
alsaanvulling.
aanvulling.Staatkundig
Staatkundig en
eneconomisch
economischisis ze
blad,
belang geweest en onder
onder de
de bekwame
bekwame leiding
leiding van
van Mr.
Mr. PLEMP VAN
VAN DUIVELAND
DUIVELAND heeft
heeft
toch van belang
een grooten
grooten invloed
invloed uitgeoefend
uitgeoefend op de
de politiek
politiek en de cultuur van
het nu
nu afgeafgeze een
van ons
ons land
land in
in het
sloten tijdvak.
tijdvak.
sloten
Verdwenen is de Echo.
Echo. Daarentegen
Daarentegen verschijnen
verschijnen zoowel
zoowel de Maasbode
Maasbode als het
het Nieuws
Nieuws
Verdwenen
Hetligt
ligtoverigens
overigensvoor
voorde
dehand
handdat
datwe
we
Dag thans
thans met
met een
een ochtendochtend-en
enavond-uitgaaf.
avond-uitgaaf. Het
van den Dag
kunnen zeggen van
van de
de verspreiding,
verspreiding, den
den bloei
bloei of
ofden
denachteruitgang
achteruitgang van
van alal deze
dezekranten,
kranten,
niets kunnen
zijn inwendige
inwendige aangelegenheden
aangelegenheden der
der ondernemingen.
ondernemingen. In
In 't'talgemeen
algemeengesproken
gesprokenstaan
staandede
dat zijn
Nederlandsche bladen,
ondervinden ook
crisis-tijden den
den terugslag
terugslag daarvan,
daarvan, er
niet
Nederlandsche
bladen, al
al ondervinden
ook zij
zij in crisis-tijden
er niet
slecht voor;
voor; zeker
zeker wordt
wordt hun
hun inhoud
inhoud belangrijker
belangrijker en meer
meer gevarieerd,
gevarieerd, de
de berichtgeving
berichtgeving sneller
sneller
slecht
en moderner
moderner 1).
en
1) .
Wat hier
hier gezegd
gezegd is, geldt
geldt niet
niet minder
minder van
van de
deprovinciale
provinciale pers,
pers, althans
althans van
van de
de voorvoorWat
naamste provinciale
beteekenis tegenover
tegenover de
de leiding,
leiding, die
die de
de groote
groote
naamste
provinciale organen,
organen, wier
wier invloed
invloed en beteekenis
bladen aan
geven, al
al tetevaak
vaakonderschat
onderschat wordt.
wordt.
bladen
aan de openbare meening geven,
wij hier
hier nauwlijks
nauwlijks ininbijzonderheden
bijzonderhedenkunnen
kunnentreden
tredenten
tenaanzien
aanzienvan
van de
dedagdagZoo wij
Zoo
karaktervan
vandie
diein
in't'tmoemoevan de
Indische pers
verschillend
de Indische
pers -zoozoo
verschillend
inin
karakter
bladpers in Nederland; van
enkel
woord,
van
weekbladenniet
nietdan
danterloops
terloopsworden
worden
derland
kan
slechts
met
derland -kan
slechts
met
'n 'n
enkel
woord,
enen
van
dede
weekbladen
aanzien aan
aan eenige
eenige efemere
efemere blaadjes
blaadjes en
en o.m.
o.m.aan
aanhet
hetweekblad
weekbladDe
De
gewaagd.
oorlog gaf
gaf 't't aanzien
gewaagd. De oorlog
Toekomst,
vooral
bedoeld
als
tegenwicht
tegen
de
Telegraaf
~
overigens
is,
wat
de
weekToekomst, vooral bedoeld als tegenwicht tegen de Telegraaf --.overigens is, wat de weekbladen betreft, in 't't bijzonder
bijzonder te
te vermelden
vermelden de
deondergang
ondergangvan
vande
dezeer
zeerradicale,
radicale,ten
tenslotte
slottezelfs
zelfs
communistisch
Nieuwe Amsterdammer,
Amsterdammer, de
"Mosgroene", die
die de
deconcurrentie
concurrentie
communistisch getinte
getinte Nieuwe
de „Mosgroene",
met de
de andere
andere „Amsterdammer",
"Amsterdammer", de
de meer
meer gematigde,
gematigde, nog
nogsteeds
steedsfloreerende
floreerende „Groene"
"Groene"
met
van
een
omvangrijk
niet
kon
volhouden;
tegenover
dit
verlies
stond
de
snelle
opkomst
van
een
omvangrijk
niet kon volhouden; tegenover dit verlies stond de snelle opkoms t
en zeer
zeer verbreid
verbreid nieuw
nieuw weekblad:
weekblad: dedeHaagsche
HaagschePost.
Post.
Overigensheeft
heeftdede
geïllustreerde
Overigens
geïllustreerde
pers, als
als Het
HetLeven,
Leven,
Wereldkroniek,
Buiten,
Panorama,Prins,
Prins,de
deR.R.K.K.Week
Weekbladen
pers,
de de
Wereldkroniek,
Buiten,
Panorama,
bladen
ûch sterk
sterk ontwikkeld
ontwikkeld in
in de
de laatste
laatste decenniën,
decenniën, ook
ook in
in kwaliteit,
kwaliteit, terwijl
terwijl ze,
ze, voor
voor
enz.,
enz., zich
zooveel ze
de
actueele
gebeurtenissen
op
den
voet
volgt,
in
vlugheid
niet
achterstaat
bij
de
ze
actueele gebeurtenissen op den voet volgt, in vlugheid niet achterstaat bij de
de dagbladpers
dagbladpers heeft
heeft de
de illustratie
illustratie als
alsvaste
vasterubriek
rubriekhaar
haar intree
intreegedaan
gedaan
buitenlandsche;
buitenlandsche; ook in de
in Nederland.
Nederland.
Met den
den wereldoorlog
wereldoorlog kwam
kwam een voorbeeldelooze
voorbeeldelooze opleving
opleving der
der belangstelling
belangstelling van
van het
het
publiek
de pers.
pers. Ook
Ook in
inde
degeïllustreerde
geïllustreerde pers:
pers:men
mendenke
denkemaar
maar aan
aan de
depolitieke
politiekeprenten
prenten
publiek in de
heftig partijkiezend,
partij kiezend, uitbundig
uitbundig geprezen
geprezen en door
door het
het
van
den teekenaar
teekenaar RAEMAEKERS,
van den
die, heftig
RAEMAEKERS, die,
buitenland
bdoond, elders
elders en
enook
ookbinnenslands
binnenslandsscherpe
scherpeafkeuring
afkeuringvond
vondbuitenland bewierookt
bewierookt en
en beloond,
een strijd,
strijd, die
nog zeer kort
geleden opnieuw
opnieuwontbrandde.
ontbrandde. Het
Hetniet
nietzelden
zeldenheftig
heftigpartijkiezen
partijkiezen
die nog
kort geleden
I)
Toendedeproef
proefvan
vanditdit
artikel
gecorrigeerdwerd,
werd,had
hadook
ookhet
hetNieuws
Nieuwsvan
vanden
denDag
Dagopgehouden
opgehouden
1) Toen
artikel
gecorrigeerd
te bestaan
bestaan (het
(het laatste
laatste nummer
nummer verscheen
verscheen 5 Mei
Mei 1923).
1923)'
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sommige kringen
kringen van
volk spiegelde
spiegelde zich
zich natuurlijk
natuurlijk ook
de pers
pers af;
af; met
metenkele
enkele
van sommige
van ons volk
ook in
in de
geprononceerde uitzonderingen
uitzonderingenkan
kan men
menechter
echterzeggen,
zeggen,dat
datdedeNederlandsche
Nederlandsche
persvooral
vooral
zeer geprononceerde
pers
Nederlandsch, een
een nationaal,
nationaal, standpunt
standpunt innam;
innam; over
over 't't algemeen
algemeen vond
vondbijv.
bijv.de
detoepassing
toepassing
een Nederlandsch,
het z.g.
z.g. „recht
"rechtvan
vanangarie"
angarie"(inbeslagneming
(inbeslagnemingonzer
onzerkoopvaardijschepen)
koopvaardijschepen) door de
de AmeriAmerivan het
kanen even scherpe
scherpe afkeuring
afkeuring als
als het
hettorpedeeren
torpedeeren van
vanNederlandsche
Nederlandschevaartuigen
vaartuigenen
enandere
andere
kanen
zijde. De
Debladen
bladensteunden
steundenininden
denregel
regeldederegeering
regeeringbij
bijhaar
haar
daden van willekeur van Duitsche zijde.
aankwam,naar
naaralle
alle zijden
zijden ons
ons goed
goed
lastige taak
taak in
in dien
dienhachelijken
hachelijkentijd,
tijd,waarin
waarinhet
hetererop
uiterst lastige
op aankwam,
recht te doen gelden en toch, zoo eenigszins mogelijk, buiten den oorlog te blijven. Wat derechtdongl ch,zeigsnmoljk,butedrglijvn.Watde
der regeering
regeering tegenover de
de bladen
bladen betreft,
betreft, deze
deze liet
lietniets
nietstetewenschen
wenschenover.
over.Enkele
Enkele
houding der
militair-bureaucratische zijde,
als censuur
censuur uit te
te oefenen
oefenen (Tielsche
(Tielsche
pogingen van militair-bureaucratische
zijde, om
om zoo
zoo iets
iets als
Eindhovensche Ct.)
Ct.) werden
werden van
van hoogerhand
hoogerhand spoedig
spoedig onderdrukt.
onderdrukt. Zelfs
Zelfs vond
vond de
de lankmoediglankmoedigen Eindhovensche
heid der
der regeering
regeering jegens het
het ééne
ééne groote
groote blad,
blad, dat
datde
debelangen
belangenvan
vaneen
eender
deroorlogvoerende
oorlogvoerende
partijen in
voorgaan, geenszins onverdeelde
onverdeelde instemming bij
bij de
de pers
pers zelf,
zelf,maar
maar toen
toen
partijen
in alles liet voorgaan,
hoofdredacteur van
van dat
datblad,
blad,nadat
nadathij
hijopenlijk
openlijkde
deregeering
regeeringvan
vangehuichelde
gehuicheldeneutraliteit
neutraliteit
de hoofdredacteur
beschuldigd had,
had, op 4 December
December 1915
I9I5 in
inhechtenis
hechteniswerd
werdgenomen,
genomen,meenden
meendenzeer
zeervelen,
velen,dat
dat
beschuldigd
minister van
. ..Zoo
Zooisishet
hetmoeilijk,
moeilijk,zoowel
zoowelvoor
voorde
de
de minister
van justitie
justitie daarmee
daarmeenu
nuweer
weertetever
verging.
ging ....
Pers als voor
voor de
de overheid,
overheid, de
deininoorlogstijd
oorlogstijdzoo
zooprikkelbare
prikkelbare openbare
openbare meening
meening eenigszins
eenigszinstete
Pers
bevredigen, laat staan
staan iedereen tevreden
tevreden te
te stellen.
stellen.
bevredigen,
algemeen intusschen
intusschen kan
kan worden
worden getuigd,
getuigd, dat
dat conflicten
conflictentusschen
tusschenOverheid
Overheid
Over
Over 't algemeen
Pers hier
hier te
te lande
landezeldzaam
zeldzaam zijn.
zijn.Daarentegen
Daarentegen zijn
zijn ininons
onsland
landènènoverheidspersonen
overheidspersonen in
èn
en Pers
publiek nog zonderling halstarrig ten aanzien der waardeering van hen, die het journalismepublieknogzdrhastienzdrwaingvhe,dtjournalism
als beroep.
beroep. Misschien wordt
wordt aan
aan de
de „heergin
"heeren van de pers"
pers" in
in het
hetbuitenland
buitenlandvaak
vaak al
uitoefenen als
groote aandacht
aandacht gewijd;
gewijd; Nederland
Nederland maakt
maakt zich
zich ongetwijfeld
ongetwijfeld aan
aan het
hettegenovergestelde
tegenovergestelde
te groote
schuldig,
dat mannen
mannen en
de verantwoordelijke
verantwoordelijke taak
rust, het
het publiek
publiek
schuldig, en
en dat
en vrouwen,
vrouwen, op
op wie
wie de
taak rust,
vlug en
en naar
naar waarheid
waarheid voor
vQortete lichten,
lichten, - en die deze
deze taak,
taak, in
in 't't algemeen
algemeengesproken,
gesproken, eerlijk
eerlijk
vlug
als „persgeschuwd, ten
ten hoogste
hoogste geduld,
geduld, als
"persdikwijls nog worden geschuwd,
nauwgezet volbrengen - dikwijls
en nauwgezet
muskieten" of „nieuwtjesjagers",
"nieuwtjesjagers", zal wel
wel toegeschreven
toegeschreven moeten
moeten worden
wordenaan
aanhetzelfde
hetzelfdetekort
tekort
muskieten"
aan
opvoeding, aan
aan urbaniteit,
urbaniteit, bij
bij ons
ons volk,
volk, dat
dat ook
ook tot
tot uiting
uiting komt
komt in
inde
deberuchte
beruchtestraatstraataan opvoeding,
baldadigheden en het
het molesteeren
molesteeren van
vanvreemdelingen.
vreemdelingen.
baldadigheden
Eenige
verbetering is er
er wel,
wel, meer
meer nog
nogbij
bij't'tpubliek
publiekdan
danter
terambtelijke
ambtelijkezijde.
zijde.Het
Het
Eenige verbetering
I6 en
en 17
I7
kon
als iets
iets bijzonders
bijzonders beschouwd
beschouwd worden,
worden, dat
dat het
het Journalistiek
Journalistiek Congres
Congres van
van 16
kon nog als
October 1920
I920 te Rotterdam de onderscheiding genoot,
genoot, drie ministers,
ministers, onder
onder wie
wie den
denpremier,
premier,
in zijn eere-comité
eere-comité te
te mogen
mogen opnemen.
opnemen.
Zoo
zijn we vanzelf
vanzelf gekomen,
gekomen, van de
de ondernemingen
ondernemingen die
die aan
aan 't't publiek
publiek het
hetnieuws
nieuws
Zoo zijn
verschaffen
menschen, die
diehet
hetnieuws
nieuwsvergaren
vergarenenenvoor
voorverspreiding
verspreidingklaarmaken.
klaarmaken.Zullen
Zullen
verschaffen tot de menschen,
we
nu den
dengeduldigen
geduldigenlezer
lezer
hoofdstuk
binnenleideninin
keukenvan
vandedekrant?
krant?
we nu
vanvan
ditdit
hoofdstuk
binnenleiden
dede
keuken
Hij
meenen we,
we, prettiger
prettigeren
enleerrijker
leerrijker lectuur
lectuur elders
elders in
indit
ditboek.
boek.Laat
Laatmij
mijdus
dusmogen
mogen
Hij vindt, meenen
de ontwikkeling
ontwikkeling der
der positie
positievan
vandeze
dezetoch
tochniet
nietonbelangrijke
onbelangrijke
volstaan met enkele woorden over
over de
maatschappelijke
het achter
achter ons
ons liggend
liggendtijdvak.
tijdvak.
maatschappelijkegroep:
groep: de
de journalisten,
journalisten, in
in het
Toen
KoninginWILHELMINA
WILHELMINA de regeering
Nederlandsche jourjourregeering aanvaardde,
aanvaardde, waren
waren de Nederlandsche
Toen Koningin
nalisten
jaren (van
georganiseerd in
"kring", die
die zich
zichechter
echterlang
lang
nalisten sedert
sedert vele
vele jaren
(van 1884 af) georganiseerd
in een „kring",
conflicten
had
gehouden.
Maar
juist
in
I898
buiten
de
vakbeweging
en
de
economische
buiten de vakbeweging en de economische conflicten had gehouden. Maar juist in 1898
kwam,
K. ELOUT
ELouT en
kring een
kwam, onder
onder leiding van
van C. K.
enenkele
enkeleanderen,
anderen,in
in den
den boezem
boezem van
van dien kring
IOI4
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streven tot uiting,
uiting, om
omaan
aandie
dievakbelangen
vakbelangeneen
eenruimere
ruimereplaats
plaatsteteverzekeren;
verzekeren;deze
dezehervorming
hervorming
kwam tot stand
hetaftreden
kwam
stand en
enleidde
leiddezelfs
zelfstot
tothet
aftredenals
als
Kringbestuursleden van
CHARLES
Kringbestuursleden
van
CHARLESBOISSEVAIN,
BOlSSEVAIN, den
directeur-hoofdredacteurvan
van het
het Handelsblad,
directeur-hoofdredacteur
Handelsblad, en
en
anderen. Het zou echter nog eenige jaren
jaren duren voordat
voordat
de evolutie van den -nu
—nu verscheiden honderden
de
honoerden leden
tellenden-Nederlandschen
tellenden
NederlandschenJournalisten-Kring
Journalisten-Kringtoteen
tot een
vakvereeniging haar beslag kreeg. Dit geschiedde pas navakernighbslake.Ditgchdpasn
tusschen twee
langdurigen strijd tusschen
twee richtingen,
richtingen,waarvan
waarvande
de
een den kring geheel en al tot een
een strijdbare
strijdbare vakvereenivakvereeniging wilde hervormen, de andere samenwerking
samenwerking met
metde
de
directeuren
wenschelijkbleef
bleefachten
achtenals
alsmeer
meer in overeendirecteuren wenschelijk
overeenstemming
metde
de eigenaardige
eigenaardige verhoudingen
verhoudingenin
inhet
het vak,
vak,
stemming met
voor zooveel
zooveel deze
deze directeuren niet uitsluitend
uitsluitendals
althans voor
als
uitsluitendals
rnalist beschouwd mochwerkgever maar tevens als
als jou
journalist
ten worden. Een middenweg,
middenweg,die
dietoch
tochveel
veeldichter
dichtertot
totde
de
eerstgenoemde richting
richting naderde,
naderde,werd
werdtenslotte
tenslottebetrebetreden en in
in 1918
1918
I9I8 werd het „scherper
"scherper economische
economischekarakkarakrnalisten-Kring in de
rlandschen Jou
ter" van den
den NedE
Nedt
Journalisten-Kring
de
Nedf rlandschen
statuten vastgelegd, tevens
statuten
tevens het
hetOndersteuningsfonds
Ondersteuningsfonds
omgezet
een Weerstandskas
Weerstandskas die,
de toekomst
toekomst
omgezet in
in een
die, in de
CHARLES
BOlSSEVAIN.
CHARLES BOISSEVAIN.
althans, ook wel als strijdkas bij economische
conflictm
conflicttn
economische conflicten
zal kunnen dienen.
dienen.Niet
Nietzonder
zonderverband
verbandmet
metde
destroominge
stroomingt
strooming€n,
n,
den Nederlandschen
NederlandschenJourdie leidden
leiddm tot deze hervormingin
hervorming
in den
Jourhervormingin
nalisten-Kring,
1909,
I909, van „De
"De Ne
Nedernalisten-Kring, stond de oprichting, in Igog,
de rlan<kche
lanm:che Dagbladpers"
Dagbladpers" (directeuren-vereeniging),
(directeuren-vereeniging),terwijl,
terwijl,
landsche
behalve eenige
eenige bijzondere
bijzonderegroepen,
groepen,een
eenpaar
paarjaren
jarengelede
geledf
geledtnn
ook nog de Vereenigingvan
VereenigingvanHoofdredacteuren
gevormd.
d.
Vereeniging van Hoofdredacteuren
Hoofdredacteuren werd gevorm
gevormd.
de vele
velejournalisten,
journalisten, die
diemet
meteere
eeregenoemd
gmoerrd
genoerrd
Uit de
dt:ze kwart-eeuw, worden hier
hier een
een viertal
viertal
mogen worden in deze
aan den
lezer voorgesteld
voorgesteld - dedekeus
keuswas
wasmoeilijk,
moeilijk,maar
maar
aan
den lezer
bestejournalistieke
wij meenen, dat
dat de
debeste
journalistiekeauteurs
auteurs zoowel
zoowel als
als
wij
vakbf.weging goed
de voornaamste
voornaamste figuren
figuren in
in de
de vakbeweging
vakbt.weging
goed vertegenvertegenz;ijndoor
woordigdzijn
zijn
door
ABRAHAMKUYPER,
KUYPER, den
voortreffelijken
woordigd
ABRAHAM
den voortreffelijken
politiekenleider
van
de Standaard;
leider
CHARLES
BOlSSEVAIN,
politieken
van
de Standaard;
CHARLES
BOISSEVAIN,
"Van dag
dag tot
tot dag"
dag" in het Handelsblad
gedurendebijna
bijna
wiens „Van
Handelsblad gedurende
tijdvak zijn
zijn nooit
verflauwenden ijver
belangdit tijdvak
nooitverflauwenden
verflauwt:nden
ijver en
en belanggeheel dit
stelling in alle
alle takken
takken van
van het
hetopenbare
openbareleven
levenweergeeft;
weergeeft;
stelling
Mr.
J. PLEMP
PLEMP VAN
VAN DUIVELAND,
DUIVELAND,
Mr. L. J.
PLEMP VAN
even
keurig
stylist
orgaPLEMP
VANDUIVELAND,
DUIVELAND,
even
keurig
stylistals
als goed
goed orgaNederlandEere-Voorzitter van den Nederlandvan
het
"krantewerk"
en
daarbij
tien
jaren
lang
de
nisator
van
het
„krantewerk"
en
daarbij
tien
jaren
lang
de
schen
sehen Journalisten-Kring.
JJournalisten-Kring.
ournalisten-Kring.
zeer representatieve
representatieve voorzitter
van den
den Nederlandschen
Nederlandschen
voorzitter van
Journalisten-Kring; ten
D.HANS,
HANS, den
dentegenwoordigen
tegenwoordigenvoorzitter
voorzittervan
vande
degrootste
grootstejournajournaten slotte
slotteD.
Journalisten-Kring;
listen-vereeniging,krachtig
krachtigbevorderaar
bevorderaar van
van de
de economische
economischebelangen
belangenzijner
zijnervakgenooten.
vakgenooten.
listen-vereeniging,
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Ging vóór
vóór den
den wereldoorlog
wereldoorlo g het altijd
Ging
altijd drukke
drukke leven
leven van
van den
den journalist in
in Nederland toch
zonder
de periodieke
periodieke ververzonder sterke
sterke afwisseling
afwisseling zijn
zijn gangetje
gangetje --- de
kiezingsherrie,
zooals
een
van
onze
afbeeldingen
(zie
kiezingsherrie, zooals
van onze afbeeldingen (zie blz.
1010)
die vastlegt,
nog tot
totdedeevenementen
evenementen op
op
lom)
vastlegt, behoorde
behoorde nog
ioio) die
detaak
taak van
van
binnenlandsch
sedertden
denOorlog
Oorlogisis de
binnenlandschgebied
gebied- sedert
onze
door het
het somtijds
somtijds overwegende
overwegende belang
onze persmenschen, door
der gebeurtenissen buitenslands, niet onbelangrijk ver- dergbutnis lad,etonbgrijk
de eerste
eerste Augustusdagen
Augustusdagen van
van
zwaard. Van
Van den
den schok, die in de
1914
waeld
1914 door
doorde
de wadd
wereld ging,
ging, zijn
zijn de bulletins, die op de meeste
redactie-bureau
x bewaard
een zeer treffende
redactie-bureaux
bewaard zullen
zullen zijn, een
herinnering.
de wisselwerking
de redactiën
redactiën
wisselwerking tusschen
tusschen de
herinnering. Ook de
en hun lezerskring
lezerskring is
of negen
negen jaren
jaren van oorlog
oorlog
is in die acht of
en crisis
en
crisis zeker sterker
geheel
sterker geworden,
geworden, hetgeen
hetgeen over 't't geheel
een
voordeel is
ons zeer verantwoordelijk
Want
een voordeel
is in ons
verantwoordelijk vak.
vak. Want
behalve
om
inlichtingen
en
verlichting
te
brengen
dienen
behalve
inlichtingen en verlichting te brengen dienen
de
scherpe wapenen,
wapenen, waarvan
waarvan helaas
helaas vaak
vaak
de kranten
kranten ook
ook als scherpe
misbruik
gemaakt. Het publiek
publiek vergete
vergete daarbij
daarbij
misbruik wordt
wordt gemaakt.
persafkeurend,
afkeurend,
echter
nooit dat
dat het,
het,dedefeilen
feilenvan
vandedepers
echter nooit
met
zijn
eigen
fouten
bezig
is:
de
pers
toch
van
onzen
tochvan
zijn
eigen
fouten
bezig
is
:
de
pers
toch
van
onzen
D. HANS.
tijd brengt
ook de
Voorzitter
van den
den Nederlandschen
Nederlandsehen tijd
brengt alle, ook
de slechtste
slechtstegeestesstroomingen
geestesstroomingen in
in
Voorzitter van
haar omgeving
omgeving tot uiting.
Journalisten-Kring.
haar
uiting.
Het symbool van
van de
de pers
pers kan
kan zijn
zijn een
een fakkel, maar
spiegel.
zwaard en bovendien
ook een zwaard
bovendien - een

I
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DE
DE NEDERLANDSCHE
NEDERLANDSCHE TAAL
TAAL IN
IN DE
DE LAATSTE
VIJF
INTIG JAAR
VIJF EN
EN TW
TWINTIG
JAAR
DOOR
DOOR

J. TE WINKEL,
WINKEL, Oud-Hoogleeraar
Oud-HoogleeraaT

PROFESSOR DR.
PROFESSOR
DR. J.

aan
aan de
de Universiteit
UnivfTsiteit van
van Amsterdam.
Amsterdam.
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edere taal
taal isisaan
aanvoortdurende
voortdurendeveranderingen
veranderingenonderhevig.
onderhevig.Soms
Somsgaat
gaatdie
dieverandering
verandering
edere
soms langzamer
langzamer ininzijn
zijnwerk.
werk.Soms
Somsvalt
valtzij
zijduidelijker
duidelijkerininhet
hetoog,
oog,soms
somsonttrekt
onttrekt
sneller, soms
zij
zij zich
zich min
minofofmeer
meeraan
aanonze
onzewaarneming.
waarneming.Met
MetdedeNederlandsche
Nederlandschetaal
taalisishet
hetdus
dusinin
laatste 25
25 jaar,
jaar, die
die wij
wij beleefden,
beleefden, niet
nietanders
andersgegaan
gegaanen
enbij
bijdedeonrust
onrustder
dertijden,
tijden,waarin
waarin
de laatste
alles naar
naar verandering
verandering haakt,
haakt, in den
den waan
waan dat
dat iedere
iedereverandering
verandering ook
ookverbetering
verbetering zal
zalzijn,
zijn,
dien tijd
tijdgrooter
grooterwijzigingen,
wijzigingen,dan
danininvroegere
vroegere
kwamen er waarschijnlijk
waarschijnlijk ook
taal in dien
kwamen
ook in
in onze taal
harer ontwikkeling.'
ontwikkeling:
perioden harer
eenekwarteeuw
kwarteeuwtetekort,
kort,om
ommet
met
juistheid
kunnen
aanwi;zen,
welkeververToch isiseene
juistheid
te te
kunnen
aanwi;
zen, welke
slechtstijdelijk
tijdelijk zullen
zullenblijken
blijkentetezijn
zijngeweest
geweesten
enwelke
welkeeen
eenmeer
meerstandvastig
standvastigkarakter
karakter
anderingen slechts
Vandaar dat
dat eerst
eerst in
inlater
latertijd
tijd met
metmeer
meerzekerheid
zekerheiddan
dannu
nuzal
zalkunnen
kunnenworden
wordenuituitbezitten. Vandaar
jaar uit
Niettemin
gemaakt, wat in deze 25 jaar
uit onze
onze taal
taal is
is verdwenen
verdwenen en wat er
er nieuw
nieuw is ingevoerd. Niettemin
het reeds
reedsnu
nuwel
welmogelijk
mogelijkopopenkele
enkeleverschijnselen
verschijnselenopmerkzaam
opmerkzaam tetemaken
makenenensommige
sommige
is het
wij zelf
zelf beleefd
beleefd hebben,
hebben, voor
voorhet
hetnageslacht
nageslachtmin
minofofmeer
meerchronologisch
chropologisch
veranderingen,
die wij
veranderingen, die
te leggen.
leggen.
.
vast te
Wie van de
de taal
taal eener
eener beschaafde
beschaafde natie
natie spreekt,
spreekt, heeft
heeft echter
echter minstens
minstEnStwee,
twee,met
metelkaar
elkaar
spreektaal en schrijftaal.
schrijftaal. De
De laatste
laatste
nauwkeurig te
te onderscheiden:
onderscheiden: spreektaal
in nauw verband staande, talen nauwkeurig
niet eenvoudig
eenvoudig de
deininschriftteekens
schriftteekensafgebeelde
afgebeelde spreektaal.
spreektaal. Immers
Immers op
op zich
zichzelf
zelfreeds
reeds
toch is niet
eene juiste
juiste afbeelding
afbeelding van
van uitgesproken
uitgesproken woorden
woorden of
of zinnen
zinnm niet
niHmogelijk
mogelijk zijn,
zijn,althans
althans
zou eene
niet zonder
zonder diepgaande
diepgaande wetenschappelijke
wetenschappelijke taalkennis,
taalkennis, maar
maar bovendien
bovendien hebben
he bben van
van beide
beide
eenzelfstandig
zelfstandig
karakter
elk hare
hare eigene
eigene eigenaardige
eigenaardigeontwikkelingsgeschiedenis,
ontwikkelingsgeschiedenis,waarin
waarinzijzijeen
karakte
r
hebben
aangenomen. Ieder
Ieder mensch
mensch leert
leert zijne
zijnespreektaal,
spreektaal, als
als moedertaal,
moedertaal, van
vanzijne
zijneouders
ouders
hebben aangenomen.
en vervolgens van al wie hij
hij hoort spreken. Hij leerde van
vanhen
henzelfs
zelfsmeer
meerdan
danééne
éénetaal,
taal,waarvan
waarvan
al naar
naar gelang
gelang van
van de
de kringen,
kringen,waarin
waarinhij
hij verkeert.
verkeert. Zijne
Zijne schrijftaal
schrijftaal daarentegen
daarentegen
hij zich bedient,
bedient,al
vormt
erininvroeger
vroegertijd
tijdgeschreven
geschreven is,
is,maar
maar het
hetmeest
meestdoor
doorwat
wathem
hem
vormt hij
hij door
door lezen van wat er
dagelijks
komt. Hij
Hij neemt
neemt daaruit
daaruit over,
over, wat
wat hij
hij het
het meest
meest
dagelijks opnieuw
opnieuw op
op schrift
schrift onder
onder de oogen komt.
tenzij hij
hij van
van zulk
zulkeen
eenaard
aardis,
is,dat
datjuist
juisthet
hetzeldzame
zeldzamehem
hemaantrekt.
aantrekt.Bovendic
BovendiEn
hoort
hoort of ziet, tenzij
n
drukt
meer een
een eigen
eigen stempel
stempel op
open
envult
vulthet,
het,alsalshet
hethem
hemniet
nietaan
aanoriginaliteit
originaliteit
drukt hij
hij er
er min of meer
ontbreekt,
door eigen
eigen taalscheppingen,
taalscheppingen, natuurlijk,
natuurlijk, om
omverstaanbaar
verstaanbaar tete blijven,
blijven,naar
naar
ontbreekt, ook aan door
analogie
de algemeen
algemeen gebruikelijke
gebruikelijke taal.
taal.
analogie van de
om origineel
origineel te
te wezen
wezen isisininden
deneenen
eenentijd
tijdgrooter
grooterdan
danininden
denanderen,
anderen,
Neiging
Neiging nu om
als
beschaafd
gestemaarom als
evenals vrees, om, door opzettelijke afwijking van het gewone en
en ddaarom
pelde, voor onbeschaa
onbeschaafd
zonderling door
door te gaan.
gaan. Nu komt
komt het
het mij
mij voor,
voor, dat
dat in
in de
de laatste
laatste
fd of zonderling
jachtopopoorspronkelijkheid
oorspronkelijkheid isis toegenomen.
toegenomen.
kwarteeuw
vrees sterk
sterk isisverminderd
verminderd en
endedejacht
kwarteeuw die vrees
Ook
waar overigens
allen tijde
tijde het
het individueele
individueele en
enhet
hetgemeenschappelijke
gemeenschappelijke
overigens te allen
Ook op
op taalgebied,
taa lgebied, waar
in wisselwerking verkeeren. Vandaar
dat
het
Nederlandsch
van
dien
tijd
meer
nieuws vertoont,
vertoont,
Vandaar dat het
dan
periode van
van gelijken
gelijken duur.
duur. Maar
Maar daar
daar nabootsing
weer
dan vroeger
vroeger in
in eene periode
nabootsing van
van dat nieuwe weer
nog als
als
van
van geringer
geringer originaliteit
originaliteitzou
zou getuigen,
getuigen, dan
dan het
het gebruik
gebruik van
van wat
wat alal te
te gewoon
gewoon is, om nog
I017
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conventioneel in
in h~t
het oog te vallen,
conventioneel
vallen, heeft
heeft dat
dat nieuwe
nieuwe veel
veel kans,
kans, al
al even
even spoedig
spoedig weer
weer te
te ververgekomen
gàomen is.
is. Zoo zijn er dan in
taalsterren gezien,
gezien,
in den laatsten tijd meer vallende taalsterren
dan nieuwe vaste
vaste sterren
sterren ontdekt
ontdekt en die vallende sterren hebben dus onze
dan
onze taal
taal in
in dien
dien tijd
tijd niet
niet
wezenlijk veranderd.
w~zmlijk
Het spreekt
van zelf, dat
veelvuldiger zijn
zijn op
op het
Het
spreekt van
dat taalnieuwigheden
taalnieuwigheden veelvuldiger
het gebied
gebied van
van de
de
schrijftaal,
van de
de
schrijftaal, waarop
waarop de
de taalscheppende
taalscheppende woordkunstenaars
woordkunstenaarswerken,
werken,dan
danop
op het
het gebied van
spreektaal d~s
des dagelijkschen
dagelijkschen levens.
levens. Wie alle nieuwigheden
nieuwigheden der
der kunsttaal
kunsttaal zou willen
willen opsommen:
opsommen:
spreektaal
nieuwgevormde of
of in
in gewijzigde
gewijzigde b~teekenis
beteekenis gebruikte
gebruiktewoorden,
woorden,nieuwe
nieuweof
of uit
uit vreemde
nieuwg~vormde
vreemde talen
talen
overgenomen stijlonrg~nom~n
stijl-en
enzinvormen,
zinvormen,zou
zouniet
nietspoedig
spoedigaan
aaneen
eeneind
eindkomen,
komen,enenikikzal
zalmij
mijhier
hierdus
dus
b~palen
zich daarbij
daarbij wat
wat nauwer
nauwer aansluitende
aansluitende eenvoudige
eenvoudigeschrijftaal.
schrijftaal.
bepalen tot dd~e spreektaal
spreektaal en
en de zich
H~t
eerste, wat ons dan
dan in
in het
het oog
oogvalt,
valt,isisdedegrootere
grooteretoenadering
toenaderingvan
vandeze
dezebeide,
beide,
Het eerste,
waardoor dus
dus de
de kunsttaal
geïsoleerd is geraakt,
wat haar
haar voor
voor menigeen min of
waardoor
kunsttaal geïsoleerd
geraakt, wat
of meer
meeronveronverstaanbaar heeft
heeft gemaakt. In
staanbaar
In de
de alledaagsche
alledaagscheschrijftaal
schrijftaal ddaarentegen
te schrijven,
schrijven,
aarentegen durft men nu te
wat
of te
te familiaar
familiaar heette,
heette, terwijl
terwijl bovendien,
bovendien,wat
watvroeger
vroegerook
ookinindedespreektaal
spreektaal
wat vro~ger
vroeger te plat of
als
mind~r beschaafd
beschaafd gold,
daarin nu
angstvallig wordt
misschien
als minder
gold, daarin
nu minder angstvallig
wordt vermeden.
vermeden. Dat is misschien
wd
meest het
het gevolg
gevolg van
van den
den democratischen
democratischen geest
geest des
des tijds,
tijds, waardoor
waardoor al wie kennis
kennis en
en
wel het meest
bekwaamheid
b~zit meer
meer in
in de
de gelegenheid
gelegenheidisisgesteld
gesteldnaar
naarvoren
vorentetetreden
tredenen
enzich
zichdaar
daarteteuiten
uiten
bekwaamheid bezit
in de minder
minder beschaafde
b~schaafde spreektaal,
spreektaal, die
die in
inde
dejeugd
jeugdwas
wasaangeleerd
aangeleerden
enmoeilijk
moeilijkafafteteleeren
leerenvalt.
valt.
Toch moet
moet men
men van
van den
den anderen
anderen kant
kant erkennen,
erkennen, dat
dat menigeen
menigeen zijn
zijn best
best heeft
heeftged
gedaan,
aan,
zichookinzijne
door het
het aannemen
aannemen van
van de
de z.g.
zich ook in zijnetaal
taalaan
aanzijne
zijnenieuwe
nieuwe positie
positie aan
aan te passen, ook door
beschaafde
uitspraaken
en het afwennen van
b~schaafde uitspraak
van eigenaardigheden
eigenaardigheden uit dialect
dialect en
enpatois.
patois. Zoo
Zoo heb
heb
van f en s
d~n indruk gekregen, dat de
de Friesche
Priesche(ook
(ookwel
welAmsterdamsche)
Amsterdamsche)scherpe
scherpeuitspraak
uitspraakvanfens
ik den
voor de meer
zachte van
van v en
voor
meer beschaafd
b~schaafd geachte
geachte zachte
en z tegenwoordig minder gehoord
gehoord wordt
wordt dan
dan
vroeger en
en dat
o, ei
vroeger
dat ook
ook ou voor 0,
ei voor ee, ê voor ij, minsch
de algemeene
algemeene
mensch voor
voor mensch, enz. in de
taal zeldzaamheden
zddzaamheden geworden
zich alleen
alleen inindedegemeenzame
gemeenzametaal
taalder
derachterbuurten
achterbuurten
taal
geworden zijn
zijn en zich
blijven handhaven.
handhaven.
Woorden uit
bentspraak, tot uit
uit de
dedieventaal
dieventaal
uit de
deachterbuurten
achterbuurtenofofuit
uit de
de eene
eene of andere bentspraak,
to~, zijn
zijn er echter wel,
wd, meer
meer dan
dan vroeger
vroeger het
het geval
geval was,
was, in
in de
de algemeene
algemeenespreektaal
spreektaal opgenomen.
opgenomen.
toe,
Menigeen zal
zal zich zeker
zeker nog kunnen
kunnen herinneren,
herinneren, hoe
hoe en bij
bij welke
welke gelegenheid
gelegenheid in
in de
de eerste
eerste
Menigeen
jaren der
20~ eeuw
eeuw voor
voor het
heteerst
eerstinindedeStaten-Generaal
Staten-Generaalde,
de,oorspronkelijk
oorspronkelijk in
in de
deDuitsche
Duitsche
jaren
der toe
studententaal
thuis behoorende,
behoorende, uitdrukking
uitdrukking paf
paf staan
staan werd aangehaald,
aangehaald, grappig gevonden
gevonden
studententaal thuis
Hetzelfde
zelfdegeldt
geldtvan
vaneene
eenevroeger
vroeger
werd en nu, als niet eens meer grappig, in zwang is
is gekomen. Het
uitdrukking als
als maling hebben
hebben aan iets
iets of
ofiemand,
iemand, die ook
ook wel,
wel, zelfs
zelfsals
alsparlementair,
parlementair,
platte uitdrukking
geschreven wordt,
ook al, ten
ten minste
minstedoor
doorAmsterdammers,
Amsterdammers, met
met lef voor „durf"
"durf" en
geschreven
wordt, zooals
zooals ook
gijntjes
gijntjes voor „grapjes"
"grapjes" wordt
wordt gedaan.
gedaan. Jij en jou
jou behooren nu ook
ook al
al tot
totde
deparlementaire
parlementaire taal
taal
volk3nrtegenwoordigers of
of gemeenteraadsleden,
gemeenteraadsleden, vooral
vooral bij
bij interrupties.
interrupties.
van sommige
somm ~ge volksvertegenwoordigers
van
Uit het
h~t West
Westvlaamsch
schrijftaal zoo sommige woorden
woorden als
als daas
vlaamsch dialect
dialect drongen
drongen in de schrijftaal
voor „dwaas"
"dwaas" of „dom"
"dom" en
en gezapig
gezapig voor „bezadigd"
"bezadigd" of „kalm"
"kalm" door.
door. In
In den
denlaatsten
laatsten tijd
tijd isis
woord als
als broodroof
broodroof overgekomen, met
met het
hetdaarvan
daarvan gevormde
gevormde gebroodroofd
gebroodroofd
vandaar uit ook een woord
voor „uit
"uitzijn
zijnambt
ambtontslagen."
ontslagen."
Hinderlijk plat
is ook
ook het
hetbijna
bijnaonbeperkt
onbeperktgebruik
gebruikvan
vanhet
hetwoord
woord fijn
Hinderlijk
plat voor
voor menigeen is
voor alles wat
wat bijzonder
bijzonder goed
go~d of
of aangenaam
aangenaam wordt
wordt gevonden.
gevonden. Daarop
Daarop heeft
heefthet
hetHoogduitsch
Hoogduitsch
de onze
onz~ afwijkende
afwijkende beteekenissen
b~teekenissen van
van fein
fein zeker eenigen invloed gehad,
gehad, evenals
evenals
van de
met zijne van
dwijnen als het
dwijn~n

roI8

h~t banale
banale misbruik
misbruik van samenstellingen met
met reuze
reuze (dikwijls als
als ruize
ruize uitgesproken),
uitgesproken), zooals
zooals
op het
alleen reuzelang,
reuzelang, maar ook reuzeklein.
reuzeklein. Een nog
nog verschrikkelijker
verschrikkelijker germanisme,
den
germanisme, dat in den
niet alleen
laatsten tijd wel
wd geschreven
g~schrznn wordt,
wordt, maar
maar waarvan
waarvan „het
"het te
te hopen
hopen is",
is",dat
dathet
hetweldra
weldraweer
weerzijn
zijn
hebben,, isis het
hetverknoeide
verknoeideHoogduitsche
Hoogduitsche hopelijk,
hopelijk, en
en 25 jaar "vroeger"
(of „voor"
"voor"
„vroeger" (of
tijd gehad zal hebben
jaar) kon
kon men nog
nog niet,
niet, zooals
zooals nu
nutelkens,
telkens,het
hetgermanisme
germanisme,,25
,,25jaar
jaar terug"
terug" aantreffen dat
dat
25 jaar)
maar liever aan
aan onze
onze Oostelijke
Oostelijke buren
buren moesten
moestenteruggeven.
teruggeven.
wij maar
met taalbederf
taalbederf en geen
geen isiszeker
zekerergerlijker
ergerlijker en
en hand
hand over
over hand
hand
Ook gallicismen dreigen met
dan hoedanigheidsbepalingen
hoedanigheidsbepalingen met
met van,
van, b.v. „Dat
"Dat woord
woord was
was van
van eene
eene onbeonbetoegenomen, dan
enz."Van
VanFranschen
Franschenkant
kantisiszeker
zekerook
ookhet
hetwoord
woord mentaliteit
mentaliteit binnenbinnenschaamdheid als
schaamdheid
als....
.... enz."
gedrongen, dat
dat men tot
tot vervelens
vervelens toe
toe telkens
telkens weer
weer voor
voor„geestgesteldheid"
"geestgesteldheid"leest.
leest. Noot voor
gedrongen,
"toon" (b.v. een
een vroolijke
vroolijke of een
een eernstige
noot) isis een
eennog
nógminder
minderverdragelijk
verdragelijk gallicisme
gallicisme
„toon"
rn stige noot)
den laatsten
laatsten tijd.
tijd.
van den
betrekkelijk jong is ook
ook het
het veelvuldig
veelvuldiggebruik
gebruikvan
van verbluffend
verbluffend voor „verbazend",
"verbazend",
Nog betrekkelijk
beslist voor „zeker",
"zeker", van
van recht zetten
zetten (zelfs rechtzetting)
rechtzetting) enz. De
De uitdrukking
uitdrukking „met
"met verlof
verlof
van beslist
naar valsche
valsche analogie
analogie ook
ook met vacantie
vacantiegaan
gaan doen vormen en de
de uitdrukking
uitdrukking het
het
gaan" heeft naar
eens zijn
zijn met
metiemand
iemand heeft door
door herhaald
herhaald gebruik nu reeds
reeds alle
alle spottende
spottende bijgedachte
bijgedachte
roerend eens
daarmee alle
alle karakter
karakter verloren.
verloren. Zoo
Zoo maakt
maakt overdadig gebruik zelfs de
de sprekendste
sprekendstewoorden
woorden
en daarmee
laf en
en ongenietbaar.
ongenietbaar.
voor ons laf
zinsvorming treft
treft men
men soms
soms nieuwigheden
nieuwighedenaan
aanvan
van bedenkelijk
bedenkelijk
Ook op het gebied van de zinsvorming
Men denke
denke b.v.
b.v.aan
aan het
hetgebruik
gebruikvan
van het
hetvoegwoord
voegwoord want
want in zinnen als „de
"de stijl
stijl van dien
allooi. Men
kunstenaar vereischt,
vereischt, want
want beknopt,
beknopt, veel
inspanning bij
bij het
het lezen."
lezen." Blijkbaar
Blijkbaar is het
het eene
eene
veel inspanning
kunstenaar
het Hoogduitsch,
Hoogduitsch,waarin
waarin weit
weil ook wel zoo voorkomt,
voorkomt, wat
wat dan
dan ook
ook soms
soms door
door
nabootsing van het
wijl wordt nagevolgd.
nagevolgd.
ons met
met wijl
ons
Opmerkelijk
verdringen van
van woorden
woorden op
op st, nis
nis en ing, als
als b.v. kunst,
kunst,
Opmerkelijk isis zeker
zeker ook
ook het verdringen
gebeurtenis
en
beweging
door
infinitieven
als
het
kunnen,
het
gebeuren
als
of
verbaalstammen,
als
kunnen, het gebeuren
als
gebeurtenis
beweging
beweeg, en dat is taalverarmend,
taalverarmend, omdat
die ze
ze gebruiken,
gebruiken, blijkbaar
blijkbaar het
het onderscheid
onderscheid
omdat velen, die
het beweeg,
niet
meer voelen
vodentusschen
tusschendede
beteekenisvan
vandeze
dezeenen
doorhen
henten
tenonrechte
onrechtevermeden
vermeden
niet meer
beteekenis
dede
door
wo:>rden.
wo ord hn.
Dat nieuwe
nieuwe toestanden
toestanden en vindingen
vindingen het
het invoeren
invoeren van
van nieuwe
nieuwewoorden
woordenten
tengevolge
gevolge
Dikwijls kunnen
kunnen wij
wij ze als
als goede
goede taalwinst
taalwinst beschouwen
beschouwen en
en er
er
hadden,
hadden, spreekt
spreekt wel
wel van
van zelf. Dikwijls
zelfs voorloopig genoegen mede
mede nemen
nemen ook
ook alalzijn
zijnzij
zijonveranderd
onveranderd uit
uitvreemde
vreemdetalen
talenovergeovergenom:m,
de hoop,
hoop, dat
dat er
er later
later nog
nog wel
wel eens
eensgoede
goedevertalingen
vertalingen van
van zullen
zullengevonden
gevondenworden.
worden.
nomen, in de
D~
nieuwe grondwet
grondwet van
van 1918
1918 verrijkte
verrijkte ons
ons met
metwoorden
woorden als
als evenredige
vertegenwoordiging
evenredige vertegenwoordiging
De nieuwe
en stemplicht.
bdastingwetten gaven
gaven ons
ons rentezegels
tabaksvergunning, naar analogie
rentezegels en tabaksvergunning,
Nieuwe belastingwetten
stemplicht. Nieuwz
Het finantiëel
finantiëel beheer
beheer deed
deedoude
oudewoorden
woordenals
als
van „drankvergunning",
"drankvergunning", dat
dat wij
wij reeds bezaten. Het
giro-biljet
nog postgiro
postgiro bij.
Met het
hetnieuw
nieuwingestelde
ingestelde Ministerie van
van
bij. Met
giro biljet herleven
herleven en
en voegde
voegde er nog
ontstond uit
uit denArbzid
w.:>ord achturendag
officiëel en
en vervroegde winkelsluiting
winkelsluiting ontstond
achturendag officiëel
Arbeid werd
werd het woord
zdfden
g~est
van
ontspanningszucht.
z elfd
pest van ontspanningszucht.
km
Zuiderz·ee doet denken,
denken, zijn
zijn wij
wij in
in de
de moderne
moderne AmeriAmeridat ons aan
aan de Zuiderzee
Aan droogleggen, dat
woord reeds
reeds in die
die
kaansche
toe, maar
maar iedereen
iedereen kent
kent en gebruikt
gebruikt nu het woord
kaansche b!teekenis
b eteekenis nog
nog niet toe,
b!teekenis. Groeiden
Groeiden voor
voor 25
25 jaar
jaar de
de samenstellingen
samenstellingenmet
met-bond
-bondals
alskool,
kool,waar
waarnu
nunogenkele,
nog enkele,
als vrijh2idsbond
bijg!komen zijn, in de laatste kwarteeuw is het gaan
gaan wemelen
wemelen
s e d !rt 19~2,
1922, bijgekomen
vrijheidsbond sed!rt
voogdijraad
v.:>xniet
nietaltij
altij:i
raldg!V.!nd! commissies.
cam missies. Onder
Onder deze
deze treedt
treedtde
de voogdijraad
van r:ldm,
i raadgeve,nde
red hn, O),{
0D1 vox:
-
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zijne voogdijkinderen
voogdijkinderen als staatsinstelling
staatsinstelling op
op den
denvoorgrond.
voorgrond.Op
Oprechtsge
recht~gebied
bied vormden
vormden
met zijne
samenstellingen als
als politie
politie-- en kinderrechter
kinderrechter en werd
werd ook
ook voorwaardelijke
voorwaardelijkeveroordeeling
veroordeeling
zich samenstellingen
en meer
meergebruikelijk.
gebruikelijk.
meer en
De wereldoorlog
wereldoorlog van
van 1914
Ig14gaf
gafaan
aanwoorden
woordenals
als zomer
zomer-- en wintertijd
wintertijd eene geheel
geheel andere
andere
De
vroeger alleen
alleen hadden,
hadden, en
en deed
deed woorden
woorden als
als steuncomité,
steuncomité,huurcommissie
huurcommissie
beteekenis, dan
dan zij vroeger
beteekenis,
zilverbon ontstaan.
ontstaan. Ook
Ook begon
begon men meer
meer en
en meer
meer te
te spreken
spreken van
van het
hetdalen
dalender
der valuta's
valuta's
en zilverbon
- ërs of oorlogswinstmakers
dedaarvan
daarvan profiteerende
profiteerende O
0-- Lee
Wee-ërs
oorlogswinstmakers met de
de oorlogswinstbelasting
oorlogswinstbelastir;g
en de
gevolg. Van
Van allerlei
allerlei namen
namen voor
voordikwijls
dikwijlsduur
duurverkochte
verkochte surrogaten
surrogaten (b.v. de
de beruchte
beruchte eenals gevolg.
heui:;worst) zullen wij
wij nu
nu maar
maar zwijgen,
zwijgen, omdat
omdat zij
zij gelukkig
gelukkig reeds
reeds tot
tot het
hetverleden
verledenbehooren.
behooren.
heuiworst)
waren 25 jaar
jaar geleden wel bekend,
bekend, maar
maar de
de oorlog
oorlog maakte
maakte ze
ze tot
totdagelijksch
dagelijksch
Onderzeebooten waren
hun naam
naam verwisselden
verwisselden (en
(en verbeterden)
verbeterden) met
metdien
dienvan
van
onderwerp van
gesprek, waarbij
waarbij ze
onderwerp
van gesprek,
ze hun
duikbooten.
Met
deze
wedijverden
de
als
't
ware
voor
den
oorlog
uitgevonden,
maar
nu
nuttiger
Met
deze
wedijverden
de
als
't
ware
voor
den
oorlog
uitgevonden,
maar
nu
nuttiger
duikbooten.
vliegtuigen (een(een- en tweedekkers
tweedekkers en ook watervliegtuigen),
watervliegtuigen), bestuurd door vliegeniers,
vliegeniers,
aangewende vliegtuigen
vliegkamp,vlieghaven
l'lieghaven en wat
wat nog
nog verder
verder tot
tot de
de luchtvaart
luchtvaart behoort.
met vliegdienst, vliegkamp,
Daarmee zijn
gekomen tot de
de vele
vele uitvindingen
uitvindingen op
opmechanisch
mechanisch gebied,
gebied,met
metde
de
Daarmee
zijn wij
wij nu gekomen
automobiel in de
de eerste
eerste plaats,
plaats, die
die wel
welreeds
reedseenige
eenigejaren
jaren vóór
vóór 1898
18g8werd
werduitgevonden,
uitgevonden,maar,
maar,
automobiel
aanvankelijk een
zeldzaam voertuig,
voertuig, ininde
delaatste
laatstekwarteeuw
kwarteeuwzoozeer
zoozeeriningebruik
gebruikisisgekomen,
gekomen,
aanvankelijk
een zeldzaam
dat de straatwegen,
straatwegen, ja,
zelfs de
de straten
straten er
er van
van wemelen.
wemelen. Telkens
Telkens genoemd,
genoemd, werd
werd hun
hunwat
wat
dat
ja, zelfs
zijn Fransch
Fransch als
als oto uitgesproken, met de
de jongere
jongere samensamenlange naam verkort tot auto, meest op zijn
stelling vrachtauto
vrachtauto en de
de Amsterdamsche
Amsterdamsche synoniemen
synoniemen atax en taxi. Met of
of zonder
zonder aanspanbehoeft te
te zijn
bestuurd door
door den
den chauffeur,
chauffeur, die nog geen
geen Franschman
Franschman behoeft
zijn om
om
wagen worden zij bestuurd
motorfietsen in snelheid
snelheid wedijveren,
wedijveren,
dezen naam
naam te
te dragen.
dragen. Met
Met deze
dezekwamen
kwamenallengs
allengs de
de motorfietsen
dezen
„eenmansmeest zonder,
zonder, maar
maar vaak
vaak ook met
met aanhangwagen
aanhangwagen of duozit,
duozit, terwijl
terwijl in de
de nieuwe
nieuwe "eenmansmeest
wagens", waarbij
dezelfde persoon
persoon zijn,
zijn, 20 reizigers
waarbij wagenbestuurder
wagenbestuurder en
en conducteur
conducteur één en dezelfde
kunnen plaatsnemen.
plaatsnemen. De
hooge vlucht,
vlucht, die
die de
deelectrotechniek
electrotechniek in
indeze
dezekwarteeuw
kwarteeuw nam,
nam,
kunnen
De hooge
bracht de invoering
invoering van
van allerlei
allerlei nieuwe
nieuwe vakwoorden
vakwoorden mee,
mee, waarvan
waarvan sommige
sommige zelfs
zelfstelkens
telkens
bracht
het dagelijksch
dagelijksch leven
leven worden
worden gehoord,
gehoord, zooals
zooals op
op het
hetgebied
gebiedder
derelectrische
electrischeverlichting,
verlichting,
in het
kortsluiting, zekering
zekering en stopcontact.
stopcontact. Monteur
Monteur werd zoo ook,
ook, als
als naam
naam van
van een
een beroep,
beroep,een
eenbij
bij
kortsluiting,
ieder
bekend woord.
woord.Verder
Verderdagteekenen
dagteekenen nog
noguit
uitdedelaatste
laatstekwarteeuw
kwarteeuwwoorden
woordenals
als radioradioieder bekend
telegrafie,
draadloozetelegrafie
telegrafie en op medisch gebied:
Röntgenstralen. Ook is deze
deze tijd de bloeitijd
bloeitijd
gebied: Róntgenstralen.
telegrafie, draadlooze
rolprent ook
ook reeds
van de kinema of bioscoop,
afgerold en
en in
in rolprent
reeds zijne
zijne Nederwaar de film wordt afgerold
bioscoop, waar
landsche
benaming heeft gevonden.
gevonden.
landsche benaming
Van
bioscoop heeft
heeftmen
menreeds
reedsmeermalen
meermalenvoor
voorhet
hetonderwijs
onderwijspartij
partijgetrokken
getrokken en
en
Van de bioscoop
dat onderwijs zelf heeft zich in dezen tijd ook in groote belangstelling mogen verheugen. De datonerwijszlfhcndetijokgrbelanstimogvrheun.D
wijziging der
der H. O.
O. wet
wet van
van 1905
Ig05 bracht
bracht ons
ons o.a.
o.a.naast
naast de
debuitengewone
buitengewonehoogleeraren
hoogleeraren ook
ook de
de
bijzondere
voor den
den naam
naam hoogeschool
hoogeschool meer en meer
meer die
die van
van universiteit
gebruik
universiteit in gebruik
bijzondere en deed voor
werd verin technische hoogeschool
hoogeschool werd
komen,
Delft in
komen, waarbij
waarbij tevens
tevens de
de polytechnische
polytechnische school
school te
te Delft
doopt. Later
Later kreeg
kreeg men ook
ook nog
nog handelsen
landbouwhoogescholen
en
in
den
laatsten
tijd zijn
zijn
landbouwhoogescholen
den laatsten tijd
handels er
allerlei nieuwe
namen voor nieuw ingestelde doctoraten,
doctoraten, o.a. in de
de moderne
moderne talen
talen en
en
er ook allerlei
nieuwe namen
gekomen. Daarentegen
meester als vroeger
Daarentegen is het
het woord
woord meester
de handelswetenschappen, in zwang gekomen.
gebruikelijke
de rechten
rechten gepromoveerd
gepromoveerd waren,
waren, nu,
nu,door
doorveranderde
veranderdetoetoegebruikelijke eeretitel
eeretitel voor
voor wie in de
kenning van bevoegdheid,
bevoegdheid,eenigszins
eenigszinsininminachting
minachtinggeraakt,
geraakt,en
enverkiest
verkiestmenig
menigadvocaat
advocaatdaarvoor
daarvoor
doctor.
nu weder den
den hem
hem bij
bij zijne
zijne promotie
promotie toegekenden
toegekenden titel
titel van
van doctor.
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Ook nieuwe
nieuwe onderwijsinrichtingen
onderwijsinrichtingen zijn
zijn gesticht
gestichtmet
metnieuwe
nieuwenamen,
namen,zooals
zooals lyceum,
lyceum,
Ook
waarvan de naam aan Frankrijk
Frankrijk of België ontleend
ontleend is,
is,en
ende
deop
ophet
heteerste
eerstegezicht
gezichtraadselachtige
raadselachtige
waarvan
waarvan men
dat zij
zij de
de verkortingen
verkortingen zijn
zijn van
van UitUitwoorden Ulo- en Muloschool, waarvan
men moet weten dat
woorden
gebreid-Lager-Onderwi;s- en
en Meer-Uitgebreid-Lager-Onderwijsschool.
M!er-Uitgebreid-Lager-Onderwi;sschool.Een
Eeneeigenaardigheid
eeigenaardigheid
gebreid-Lager-Onderwijsen vereenigingen
vereénigingen te
te noemen
noemen met
meteen,
een,meestal
meestal
onzen tijd
tijd is
is het,
het,allerlei
allerlei instellingen
instellingen en
toch van onzen
bijeenvoeging der
der beginletters
beginletters van
van de
de verschillende
verschillende
volkomen zinledig, woord,
woord, gevormd door bijeenvoeging
waarmee zij
zij verstaanbaar
verstaanbaar konden
konden worden
worden aangeduid.
aangeduid. Een
Een zeer
zeerbekend
bekendvoorbeeld
voorbeeld
woorden, waarmee
N.O.T.voor
voorNederlandsche
Nederlandsche Overzee-Trust.
Overzee-Trust.
daarvan tijdens
was daarvan
tijdins den oorlog het woord N.O.T.
Niet alleen
alleen de
de bioscoop,
bioscoop, maar
maar ook
ook het
het openluchtmuseum
openluchtmuseum werd in onzen
onzen tijd
tijd voor
voor onderonderNiet
nieuw onderwijsvak
onderwijsvak werd o.a.
o.a. de
de rhythmische
rhythmische gymnastiek
gymnastiek
wijsdoeleinden aangew~nd
wijsdoeleinden
aangewend en
en als nieuw
Allerlei sport
sport werd
w~rdmeer
meeren
enmeer
meerbeoefend,
beoefend,ook
ookvan
vanwege
wege de
de school,
school,b.v.
b.v.het
het korfbalkorfbalingevoerd. Allerlei
spel, maar
maar het
onbegonnen werk
werk zijn,
alle nieuwe
nieuwe woorden
woorden op te
te sommen
sommen voor
voor de
de
spel,
het zou een onbegonnen
zijn, alle
van hetgeen
hetgeen nu
nu door
door water-,
water-, wandel-,
wandel-,winterwinter- en zomersport
zomersport enz. wordt
wordt
verschillende soorten van
Menkan
kan er
er ook
ook de
de padvinderij
padvinderij toe rekenen, met het
het woord
woord hier
hier kort
kort na het
het begin
begin
aangeduid. Men
der 20e eeuw
eeuw uit
uitEngeland
Engdand ingevoerd.
ingevoerd.
der
kunst in gebruik
gebruik gekomen
gekomen voor
voor „kunst
"kunst in
in
kunstgebied zijn woorden
woorden als
als intieme kunst
Op kunstgebied
een gezellig
gezdlig zaaltje",
zaaltje", waar
waar b.v. het
het levenslied
levenslied wordt
wordt gezongen
en
ook
wel
de
carbaretzanger
carbaretzanger
gezongen en
de
café's een
een strijkje
strijkje te hooren
hooren en worden
worden dan
dan soms
soms nieuwe
nieuwedansen
dansen gestept,
gestept,
optreedt. Elders is in café's
zooals de
de two-step
two-step en tango die
die echter
echter nu al
al begint
begint te
te verouderen.
verouderen. Dat er
er ook
ook hier
hier veel
veel
zooals
prikkellectuur wordt
wordt uitg~g~ven,
niets nieuws,
nieuws, maar
maar het
woord zelf
zelf isis toch
tochwel
weleene
eene
prikkellectuur
uitgegeven, isis niets
het woord
nieuwe vinding.
vinding.
opzichte van
van de
de groote
groote „maatschappij",
"maatschappij", waarvan
waarvan de naam
naam meer
meer en
enmeer
meer begint
begint
Ten opzichte
gemeenschap, zijn ook verscheidene nieuwe woorden
woorden in
in gebruik
gebruik
van de gemeenschap,
plaats te maken voor dien van
er vele
veleininzwang
zwanggebracht,
gebracht,
gekomen. Het socialisme en de
de stakingen
stakingen der
der vakbonden
vakbonden hebben
hebben er
gekomen.
1903 pesten,
pesten, posten
posten en hinderlijk
volgen. Ook een woord
woord als
hinderlijk volgen.
zooals sinds de spoorwegstaking van 1903
besmet voor werk, dat
dat een
een staker
staker niet
niet mag
magverrichten,
verrichten, isiseerst
eerstinindien
dienzin
zininindedelaatste
laatstekwartkwartbesmet
bekend. Een
Een van
van de
de jongste
jongste is
is het
het Russische
Russischewoord
woord bolsjewiek,
beteekenis
eeuw bekend.
bolsjewiek, dat nu bij ons de beteekenis
heeft van „wildeman".
"wildeman". De
De raden,
waarvan wij
op sociaal
sociaal gebied,
gebied,
wij reeds
reeds spraken,
spraken, tieren
tieren welig op
raden, waarvan
woning-inspectrices
van
maatschappelijk
werk
en
woning-inspectrices
gekregen.
maar
men
heeft
daar
ook
zusters
van
maatschappelijk
werk
maar men
daar ook
Ook
van tuindorpen
dezen tijd.
tijd.
dagteekent met het woord van dezen
Ook de aanleg van
tuindorpen dagteekent
In den
den bescheiden
bescheiden kring
kring van
van het
hethuishouden
huishoudenzijn
zijnnieuwe
nieuwewoorden
woordenzeldzamer,
zeldzamer,vooral
vooral
de oorlogssurrogaten
oorlogssurrogaten uit den
den hamstertijd
bijna alle
het verleden
verleden behooren.
behooren. De
De
weer bijna
alle tot het
hamstertijd weer
nu de
grootste aanwinst is daar
daar wel
wû de
de stofzuiger,
de huisvrouw
huisvrouw
bijna even onmisbaar geworden voor de
stofzuiger, bijna
als
mannen. Nieuwe
Nieuwedranken
dranken zijn
zijner
ernauwelijks
nauwelijks ingevoerd.
ingevoerd.Alleen
Alleen
als de vulpenhouder
voor de mannen.
vulpenhouder voor
en verder
verder onder
onder de
de bij
bij massa's
massa's verkochte
verkochte versnaperingen
versnaperingen
osco en ranja zou ik kunnen noemen en
tfosco
de volkslekkernij
volkslekkernij kwatta-reep.
die 's'smorgens
morgens of
of's'savonds
avondsgedronken
gedronkenwordt,
wordt,
Naast de
de thee, die
kwatta-reep. Naast
is ook de middagthee,
middagth::e opg!komen,
maar onderscheidt
Engelschen
opgekomen, maar
onderscheidt zich
zich van de andere door den Engelschen
herkomst van het gebruik
gebruik verraadt.
verraadt. De
deze tea
tea ergens
ergens gaan
gaan gegenaam tea, die de herkomst
De dames, die deze
bezigheid,voor
bruiken, duiden dat aan
aan met
met het
h::t nieuwe
nieuwewerkwoord
werkwoord tea-ën,eene bezigheid,
voor velen
velen de
de aangenaamste, die zij kennen en daarom waardig om er de, natuurlijk
opsomming
natuurlijk lang
lang niet
niet volledige, opsomming
van
nieuwe woorden
woorden mee te
te besluiten.
besluiten.
van nieuwe
Nu nog
nog een
een en
en ander
ander over
over de
de spellingsbeweging
spellingsbeweging van
van de
delaatste
laatste kwarteeuw.
kwarteeuw. Eigenlijk
Eigenlijk
houden pogingen,
pogingen, om
om op
op de
de meest
meestpractische
practischemanier
manierwoorden
woordenen
engedachten
gedachtendoor
doorschriftteekens
schriftteekens
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af te beelden,
beelden, geen
geen verband
verband met
methet
heteigenlijk
eigenlijktaalleven,
taalleven, dat
datvan
vandien
dienschriftvcrm
schriftvcrmnauwelijks
nauwelijks
wij er
er hier
hier niet
niet over
over zwijgen,
zwijgen, omdat
omdat zij
zij zooveel
zooveel
ondergaat. Maar
Maar toch mogen wij
eenigen invloed ondergaat.
hoofden
warm. gemaakt en zooveel
hoofden hebben.
hebbezr.warmgem.aakt
.2;ooveelgeschrijf
hebben uitgelokt.
uitgelokt. Geen
Geenwonder
wondertrouwens.
trouwens.
geschrijf hebben
der 16e
16e eeuw
eeuw af
af isis in
inons
onsland
landde
despelling
spellingeen
eentroetelkind
troetelkindgeweest,
geweest,zeowd
van
Al van het einde der
zcowcl van
te letterkundige
letterkundige letterkunde,
letterkunde, als
als van
van de
de alaltetepietluttige
pietluttigeschoolmeesterij,
schoolmeesterij,en
endikwijls
dikwijlsontontde al te
brandde daarover
even belangwekkend
belangwekkend als
als de
de storm
storm in
ineen
eenglas
glas
brandde
daarovereen
een hevige
hevige strijd,
strijd, voor
voor ons even
water, door
door een
een vergrootglas
vergrootglas bekeken.
bekeken.Toen
Toeninin1864,
1864,
terwille
van
hetgroote
grooteWoordenboek
Woordenboekder
der
terwille
van
het
Nederlandsche
Taal,
eene
nieuwe
spelling
werd
vastgesteld,
door
DE
VRIES
en
TE
WINKEL,
ten
Nederlandsche Taal, eene nieuwe spelling werd vastgesteld, door DE VRIES en TE WINKEL, ten
einde
eenheidte
te brengen
brengen in
in de
de van elkaar
dtr NoordNoord- en
en der
der Zuid-NederZuid-Nedereinde eenheid
elkaar verschillende
verschillende spellingen
spellingen der
landers, waarvan
waarvan de eene
eene niet
nietvoor
voorde
deandere
anderewilde
wildewijken,
wijken, maar
maar die
die zich
zichwel
welwilden
wildenververlanders,
eenigen om eene
eene derde
derde spelling
spelling te
te schrijven,
schrijven, kon
kon men
men de
de hoop
hoopkoesteren
koesteren voor
voor langen
langen tijd
tijd van
van
spellingtwisten
verlost te
te zullen
zullen zijn,
zijn, temeer,
temeer, daar
daar die
die spelling
spelling reeds
reeds terstond
terstond in
in België
België als
als
spellingtwisten verlost
officiëele werd
werd ingevoerd
ingevoerd en
enook
ookininNederland
Nederlandspoedig
spoedig
zóó
algemeen
werdgebruikt,
gebruikt,dat
datde
de
de officiëele
zóó
algemeen
werd
Nederlandsche regeering,
regeering,die
dienog
nog
lang
aan
oude
staatsspelling
SIEGENBEEK had vastgevastgeNederlandsche
lang
aan
dede
oude
staatsspelling
vanvan
SIEGENBEEK
houden,
erook
ookin
in1883
1883toe
toemoest
moestkomen,
komen,haar
haar voor
voor alle staatsambtenaren verplicht te stellen.
Niet
houden, er
stellen. Niet
lang echter heeft
heeft de
de spellingsrust
spellingsrustmogen
mogenduren.
duren.De
Denieuwe
nieuweregeling,
regeling,die,
die,alsalsaanvankelijk
aanvankelijkdoor
door
punt
de redacteurs
redacteurs van
Woordenboek voor
voor zich zelf
zelf gemaakt,
gemaakt, daarom
daarom ook
ook geen
geen enkel
enkel punt
van het Woordenboek
facultatief kon
kon laten, was
spitsvondig en alzoo voor den
den leek
leek in
in haar
haar geheel
geheel
was in menig opzicht te spitsvondig
te moeilijk
moeilijk en dat gaf
gaf in
in 1891
18g1 Dr.
Dr.R.
R.A.A.KOLLEWIJN
KOLLEWI]N aanleiding,
vaardigen,
aanleiding,om
omeen
een manifest
manifest uit te vaardigen,
waarin op vereenvoudiging van „onze
"onze lastige
lastige spelling"
spelling" werd
werdaangedrongen.
aangedrongen. Aan
Aan zijn
zijnoproep
oproep
waarin
Spellingwijziging werd
werd door
door een
een genoegzaam
genoegzaam aantal
aantal geestverwanten
geestverwanten gehoor gegeven,
gegeven, om
om
tot spellingwijziging
1893 de
destichting
stichtingeener
eenerVereeniging
Vereenigingtot
totvereenvoudiging
vereenvoudigingvan
vanonze
onzeschrijftaal
schrijftaalmogelijk
mogelijktete
in 1893
nueen
eenspellingsontwerp
spellingsontwerpuit,
uit,dat
dataanvankelijk
aanvankelijk echter
echter
maken en van
van deze
deze Vereeniging
Vereeniging ging
ging nu
maken
grooten tegenstand
tegenstand vond, m
maar
waarover ik
kortheidshalve niet zal
zal uitweiden,
uitweiden, alalkomt
komt
grooten
aa r waarover
ik hier kortheidshalve
het mij
mij voor,
voor, dat
dater
erwel
welbetere
beterevereenvoudigingsvoorslagen
vereenvoudigingsvoorslagenhadden
haddenkunnen
kunnengedaan
gedaanworden.
worden.
Eindelijk
verklaring van een
een schoolopziener,
schoolopziener, dat
dat deze
dezevereenvoudigde
vereenvoudigdespelling
spelling
Eindelijk gaf de verklaring
ook op de
de staatsscholen
staatsscholen door
door hare
hare aanhangers
aanhangers zou
zou mogen
mogenonderwezen
onderwezenworden,
worden,de
deRe
Regeering
geering
aanleiding, aan
aanleiding,
aan deze zzaak
Zij benoemde bij
bij besluit
besluit van
van 22
22 Juni
Juni 1909
1909
aa k hare
hare aandacht
aandacht te
te schenken.
schenken. Zij
eene staatscommissie,
staatscommissie, om de
de gedragslijn
gedragslijn vast
vast te
te stellen,
stellen,die
diededeRegeering
Regeeringbijbijhet
hetaannemen
aannemen
of gene
gene spelling
spelling als
als officiëele
officiëele spelling
spelling zou
zoumoeten
moetenvolgen,
volgen,en
entevens
tevensuit
uittete maken,
maken, of
of
van deze of
reeds nu eene
eene verandering
verandering in de
de heerschende
heerschende spelling
spelling noodig
noodig was.
was.Deze
DezeStaatscommissie,
Staatscommissie,
reeds
onder voorzitting
voorzitting van
vanDr.
Dr.A.A.KUYPER
KUYPER vergaderde,
vergaderde, bracht
bracht in
in Januari
Januari 1912
1912haar
haarrapport
rapport
die onder
en verklaarde
verklaarde daarbij
daarbij als
nauwkeurig onderzoek,
een
uit en
als uitkomst
uitkomst van
van een
een nauwkeurig
onderzoek, dat
dat nog
nog slechts
slechts een
klein aantal
aa ntal Nederlanders
Nederlanders spellingverandering
spellingverandering wenschte, maar
maar dat,
dat, indien
indienlater
latervan
vangrootere
grootere
de heerschende
heerschende spelling
spelling bleek,
bleek, eene
eene Staatscommissie
Staat'5commissiezou
zoumoeten
moetenuitmaken
uitmaken
ontevredenheid met de
wat
veranderen viel en
en dat
dat de
deRegeering
Regeeringzich
zichdaarnaar
daarnaar dan
dan ook
ookhad
hadteterichten.
richten.
wat er te veranderen
De Vereeniging
Vereeniging tot
tot vereenvoudiging
vereenvoudiginglegde
legdezich
zichbij
bijdie
dieuitspraak
uitspraakniet
nietneder
nederen
enna
naverloop
verloop
De
de
Regeering,
om
aan
de
spellingtwisten
een
eind
te
maken
en de
de
van
eenige
jaren
besloot
van
jaren besloot de Regeering,
aan de spellingtwisten
eind te maken en
strijdende
partijen te
verzoenen, tot
tot het
hetbenoemen
benoemen(16
(16Juni
Juni1916)
1916)
van
eer.etweede
tweedeStaatsStaatsstrijdende partijen
te verzoenen,
van
eer_e
commissie, die
dieonder
onderleiding
leidingvan
vanDr.
Dr.A.A.KLUYVER
KLUYVER bijeenkwam
eenstemmigheid
commissie,
bijeenkwam en
en wel
wel niet tot eenstemmigheid
geraakte, maar
ontwierp. Deze
Dezebracht
bracht
geraakte,
maar toch
toch bij
bij meerderheid
meerderheid van
van stemmen
stemmen eene nieuwe regeling ontwierp.
verschillende wijzigingen
wijzigingen in
inde
despelling
spellingvan
vanDE
DEVRIES
VRIES en TE
TEWINKEL
WINKEL aan
aan zonder zich geheel
bij die van
van de
de Vereenvoudigers
Vereenvoudigers aan
aan te
te sluiten,
sluiten,en
enhet
hetgevolg
gevolgwas,
was,dat
datgeene
geeneder
derbeide
beidepartijen
partijen
bij
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er eene
eene eindbeslissing
eindbeslissing in
in wilde
wilde zien,
zien,zoodat
zoodatdit
ditderde
derdespellingsontwerp
spellingsontwerpaan
aanden
denstrijd
strijdgcen
gEen
maakte.
einde maakte.
radicalespellingvereenvoudiging,
spellingvereenvoudiging,
Ernstige protesten
protesten tegen de
de invoering
invoering eener
eeneralalteteradicale
Ernstige
zooals het
I9I7,reeds
reedsinin1910
1910voorafgegaan
voorafgegaandoor
dooreen
eendergelijk
dergelijk
het Amsterdamsche
Amsterdamsche protest
protest van
van 1917,
van 70
70 letterkundigen,
letterkundigen, bewogen
bewogen den
dentegenwoordigen
tegenwoordigen Minister
Minister van
vanOnderwijs
Onderwijsaan
aandede
van
Dr.A.
A.KLUYVER
KLUYVER en
W. MULLER
MULLER op
eensteteonderonderhoogleeraren Dr.
en Dr.
Dr. J. W.
optete dragen,
dragen, de zaak nog eens
zoeken, en deze
deze kwamen
kwamen ddaarop
nog een
een vierde
vierde ontwerp
ontwerp voor
voor den
den dag,
dag,dat,
dat,naar
naar
aa rop onlangs met nog
zoeken,
Dat isisnu
nudedeuitkomst
uitkomstvan
vaneen
eendertigjarigen
dertigjarigenstrijd
strijden
en
schijnt, slechts
slechts enkelen
enkelen bevredigt.
bevredigt. Dat
het schijnt,
in 't'tvervolg
vervolgwel
welniet
nietteteverwachten.
verwachten.Ware
Warehet
heteen
eenDemccritus
Demccritus
veel betere
betere uitkomst
uitkomst isis ook
ook in
eene veel
op zijne
zijne wijze
wijze advies
advies te
te geven,
geven,dan
danzou
zouhij
hij zeker
zeker ook
ook in
in dezen
dezende
depanacee
panaceevan
vanonzen
onzen
geoorloofd, op
de evenredige
evenredige vertegenwoordiging,aanraden,
vertegenwoordiging, aanraden, zoodat,
zoodat, in
inovereenstemming
overeenstemmingdaarmee,
daarmEe,een
een
tijd, de
deze spelling, een
een ander
ander procent
procent gene spelling, en zoo
zoo
procent onderwijzers
onderwijzers en
enleeraars
leeraars deze
zeker procent
Dan zou
zou ook
ook ieder
ieder
derde of
of vierde,
vierde, aan
aan de
de leerlingen
leerlingen zou
zou moeten
moeten inprenten.
inprenten. Dan
noodig ook eene derde
Nederlander verplicht
spellinggebied partij
partij te kiezen,
kiezen, zooals
zooals hij
hij dat
datnu
nu
Nederlander
verplicht moeten
moeten worden,
worden, op spellinggebied
reeds op politiek
politiek gebied
gebied moet
moet doen.
doen.
reeds
Jammer is het voor
voor de
devereenvoudiging,
vereenvoudiging,dat
datDr.
Dr.KOLLEWIJN
KOLLEWI]N en
beJammer
ende
de zijnen
zijnen zich
zich niet betechnischen
wijzigingen in
in de
de spelling
spelling alleen, die
die als
als van
van zuiver
zuiver
aard, menigeen
paald hebben tot wijzigingen
kunnen laten,
laten, maar
maar dat zij
zij bovendien
bovendien en
en tegelijk
tegelijk daarmee
daarmee eene
eene meer
meeringrijingrijonverschillig zou kunnen
grammaticaal gebied
gebied hebben
hebben willen invoeren, die
die het
het taalgebruik
taalgebruik zelf
verandering op
op grammaticaal
pende verandering
n.1.het
hetonderscheid
onderscheid
betreft
dus met
met recht
recht de
de menschen
menschen meer
meer ter
ter harte
harte gaat.
gaat. Zij
Zij wilden
wilden n.l.
treft en dus
be
tusschen het z.g.
z.g. mannelijk
mannelijk en vrouwelijk
vrouwelijk geslacht
weglaten van
ook
tusschen
geslacht door
door het
het weglaten
van de buigings-n ook
de schrijftaal
schrijftaal doen
doenvervallen,
vervallen,omdat
omdatinindede
spreektaaldoor
doorhet
hetallengs
allengsonhoorbaar
onhoorbaarworden
worden
in de
spreektaal
alle toonlooze
toonlooze lettergrepen
lettergrepen het
het voo
voornaamste
verbuiging verdwenen
verdwenen
rn aamste kenmerk der verbuiging
der slot-n van alle
al minder en minder
was, terwijl ook de
de tweede
tweede naamval
naamval op
op s, met de lidwoorden
lidwoorden des en der, al
minder
in gemeenzame
gemeenzame omgangstaal
omgangstaal wordt
wordt gebruikt.
gebruikt.
Zij zagen daarbij
daarbij echter over het
het hoofd,
hoofd,dat
datspreektaal
spreektaalen
enschrijftaal
schrijftaaluit
uithaar
haaraard
aardeen
een
Zij
zeer verschillend
verschillend karakter
karakter hebben
dat, wat
watmen
meninindede
spreektaalgemakkelijk
gemakkelijkontbeert,
ontbeert,
hebben en dat,
spreektaal
voor de geschreven
geschreven taal en vooral
vooral voor de taal
taal der
der kunst, als hulpmiddel,
hulpmiddel, dat
dat de
de duidelijkheid
duidelijkheid
bevordert en bepaalde zin- en stijlvormen mogelijk maakt,
maakt, niet
niet roekeloos
roekeloos mag worden
worden prijsprijs-bevordtnpalzi-esjvormnglik
gegeven, zoolang het nog gehandhaafd
gehandhaafd kan
kan worden,
het ten
ten koste
koste van
van eenige
eenige moeite
moeite
worden, ook
ook al
al is het
en inspanning. Daar nu de buigingsvormen geschikte
ge'Schikte middelen zijn,
zijn, om
om het
het onderling
onderling verband
verband
der woorden
aan te
te duiden,
duiden, zou
zou men,
men,als
alszij
zijniet
nietmeer
meergebruikt
gebruiktwerden,
werden,ze
zemoeten
moeten
woorden in den zin aan
vervangen door andere beschikbare hulpmiddelen,
hulpmiddelen,zooals
zooalsb.v.
b.v.door
doorvoorzetsels
voorzetselsiningrooter
grooteraantal
aantal
te gebruiken,
gebruiken, wat
wat den stijl
stijl zou
zou verlammen,
verlammen, of
of door
door vereenvoudiging
vereenvoudiging aan
aan te
te brengen
brengen in
in het
het
weinig aan
aan veelkleurigheid
veelkleurigheid en
en welluidendheid
welluidendheid zou
zou
aantal
aantal zinvormen,
zinvormen, waardoor
waardoor de
de taal
taal niet weinig
verliezen.
Dat is het
het vooral,
vooral, wat
wat menigeen
menigeen tegen
tegende
devereenvoudigingsvoorstellen
vereenvoudigingsvoorstellen in
inhet
hetharnas
harnas
vooralvoor
voorwie
wieliefst
liefstover
overeen
eengrooten
grooten woordenwoordenjaagt,
jaagt, ook
ookalalwil
wilmen
menwel
welerkennen,
erkennen,dat
dathet,
het,- vooral
schat beschikt
moeite
kost,
aan
allewoorden
woordenhet
hetjuiste
juistegeslacht
geslachttoe
toetetekennen,
kennen,dat
datnu
nueenmaal
eenmaal
beschikt -moeite
kost,
aan
alle
met het handhaven
handhaven der
der verbuiging
verbuiging historisch
historisch samenhangt.
er wel
wel op
op de
dewereld,
wereld,
samenhangt. Doch
Doch wat is er
waarbij
niet gepaard
gepaard gaan!
gaan! Mij zou
zou het
het't'tbeste
bestevoorkomen,
voorkomen,vele
velewoorden,
woorden,waarvan
waarvan het
waarbij lief
lief en leed
leed niet
geslacht niet onder bepaalde eenvoudige regels, zonder veel uitzonderingen, te brengen isgeslachtniodrbpevuigls,zonderuit gn,ebris
gemeenslachtig
of zich niet
niet door
door veelvuldig
veelvuldiggebruik
gebruikgemakkelijk
gemakkelijk in
in het
hetgeheugen
geheugenlaat
laatprenten,
prenten, gemeenslachtig
IO23
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te verklaren,
verklaren, waaronder
waaronder dan
waarvan het
het inderdaad,
inderdaad,
te
dan ook
ookdie
diewoorden
woordenzouden
zoudenkunnen
kunnen vallen,
vallen, waarvan
oorspronkelijkhebben
hebbengehad
gehadofof
zelfs voor
voortaalbeoefenaars,
taalbeoefenaars, twijfelachtig
twijfelachtig is,
is,welk
welkgeslacht
geslachtzijzijoorspronkelijk
zelfs
later hebben
hebben behouden.
behouden.
later
De moeilijkheid,
moeilijkheid, om
om tot
toteenstemmigheid
eenstemmigheid in
indezen
dezentetegeraken,
geraken,wordt
wordtnog
nogvergroot,
vergroot,
De
nuheerschende
heerschendespelling
spellingverworven
verworvenovereenovereendoordat men
men ongaarne
ongaarne de
de met
met het
hetinvoeren
invoerender
dernu
doordat
stemming ininspellingspelling-enengeslachtregeling
geslachtregelingtusschen
tusschenNoordNoord-enenZuid-Nederland
Zuid-Nederlandweer
weerzalzal
stemming
welgeene
geeneregeling
regelingzal
zalkunnen
kunnentreffen
treffenzonder
zonderdaarover
daarover
willenprijsgeven,
prijsgeven,zoodat
zoodatonze
onzeRegeering
Regeeringwel
willen
vooraf ook
ook met
met de
de Belgische
Belgische Regeering
Regeeringtetehebben
hebbenoverlegd.
overlegd.
vooraf
Bovendien nog
nog overleg
overleg te
te plegen
plegenmet
metde
deRegeering
Regeeringder
derUnie
Unievan
vanZuid-Afrika,
Zuid-Mrika,zooals
zooals
Bovendien
wenschelijk
zou
1902
dat
tijdens
het
bestaan
der
beide
Zuid-Mrikaansche
republieken
vóór
1902
wenschelijk
zou
dat tijdens het bestaan der beide Zuid-Afrikaansche republieken vóór
deverovering
veroveringvan
vangeheel
geheelZuid-Afrika
Zuid-Mrikadoor
doordedeBritsche
Britscheovermacht
overmachtwel
wel
geweest zijn,
zijn, isis na
nade
geweest
overbodiggeworden.
geworden.Niet
Nietalleen
alleentoch
tochheeft
heeftde
deRegeering
Regeeringder
derUnie
Unievoor
voorhaar
haarnaast
naasthet
hetEngelsch
Engelsch
overbodig
als officiëele
officiëele taal
taal aangenomen
aangenomen Zuidafrikaansch
Zuidafrikaansch reeds
zelfstandig eene keus
keus gedaan
gedaan door
door het
het
als
reeds zelfstandig
Zuidafrikanersmeer
meer
invoeren eener
eener eigen
eigen spelling,
spelling,maar
maar bovendien
bovendienvertoont
vertoontzich
zichonder
onderdedeZuidafrikaners
invoeren
en meer
meer de
de neiging
neigingom
omniet
nietmeer
meerhet
hetz.g.
z.g.Hoog-Hollandsch
Hoog-Hollandschte teschrijven,
schrijven,maar
maareen
eenmeer
meerbij
bij
spreektaal aansluitend
aansluitend Zuidafrikaansch,
Zuidafrikaansch, waarvan
waarvan het karakter
karakter (o.a. door
door het
hetgeheel
geheel
hunne spreektaal
van het
het onzijdig
onûjdig woordgeslacht)
woordgeslacht) zóó
zóó in
in het
hetoog
oogvallend
vallendvan
vanhet
hetNederlandsch
Nederlandsch
verdwenen zijn van
verschilt, dat
datook
ookzelfs
zelfsdederegels
regelsder
derNederlandsche
Nederlandsch~vereenvoudiging
vereenvoudigingdaarop
daaropniet
nietmeer
meervan
vantoetoeverschilt,
passing zijn.
ûjn. Daardoor
Daardoor wijkt
wijkt het
hetZuidafrikaansch
Zuidafrikaansch nu
nu veel
veel verder
verder van
vanhet
hetNederlandsch
Nederlandschafaf
dan het
het Amerikaansch
Amerikaansch Engelsch
Enge1sch van
van het
hetEuropeesch
Europeesch Engelsch,
Engelsch, die
die nog
nogeene
eenegemeengemeendan
schappelijke spelling kunnen
kunnen handhaven.
handhaven.
schappelijke
wij ongaa
ongaarne
alleen dáárom
dáárom ophouden
ophouden in
indedeZuidafrikaners
Zuidafrikaners vertegenvertegenToch zouden
zouden wij
rn e alleen
woordigers te zien
zien van
van den
denNederlandschen
Nederlandschen stam,
stam,voor
voorwier
wieraaneensluiting
aaneensluitingreeds
reedsvele
velejaren
jaren
woordigers
Nederlandsch Verbond,
Verbond, dat
dat juist
juist ook
ook in
in ditzelfde
ditzelfdejaar
jaar
lang geijverd wordt door het Algemeen Nederlandsch
het
zilveren feest
feest van
van zijn
zijn bestaan
bestaan heeft
heeft g!vierd.
g~vierd. Wel
Welheeft
heeftdedewereldoorlog,
wereldoorlog,waarin
waarin
het zilveren
wij
het geluk
geluk hadden
haddenonze
onzeneutraliteit
neutraliteitte te
mogen
handhaven,dede
werkzaamheidvan
van dat
dat
wij het
mogen
handhaven,
werkzaamheid
Verbond
min
of
meer
verlamd
en
de
betrekkingen
met
onze
Vlaamsche
taalgenooten
een
Verbond min of meer verlamd en de betrekkingen met onze Vlaamsche taalgenooten een
deZuidnederlanders
Zuidnederlanders van
van Vlaanderen,
Vlaanderen, Brabant
Brabant en
en Limburg
Limburg
tijd
lang verstoord;
verstoord; maar
maar nu
nu de
tijd lang
hunne onafhankelijkheid
onafhankelijkheid mochten
mochten herkrijgen
herkrijgen en
endaarvan
daarvan reeds
reeds gebruik
gebruik hebben
hebben gemaakt
gemaakt om
om
de
- vaak
vaak te
te zeer
zeer miskende
miskende --- rechten
rechtenhunner
hunnertaal
taal teteherwinnen,
herwinnen, nu
nu isisde
detijd
tijdgekomen,
gekomen, om
om
de -ons met
m~t hen weer nauwer te verbinden,
verbinden, ter
ter bevordering
bevordering van
van den
den bloei
bloei hunner
hunnertaal,
taal, die,
die,bij
bijeenig
eenig
taal is.
onwezenlijk
toch inderdaad
inderdaad in
in aard
aard en
enkarakter
karakter ook
ook onze taal
onwezenlijk verschil, toch
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VIJF EN TWINTIG JAAR
JAAR SCHILDERKUNST, ENZ.l)
ENZ.I)
DOOR
PLASSCHAERT.

A

Z
Z

elden
er in
vijfenentwintig
waren er
invijf
twintig
jaar
schilderkunstzooveel
zooveelschakeeringen
schakeeringen vast
vast tete
elden waren
jaar
schilderkunst
1898tottot1923.
1923.Want
Wanthierin
hierinwerd
wad
werd
stellen,
als in
in het
hettijdperk,
tijdperk, dat
datons
onsbrengt
brengtvan
van1898
stellen, als
niet
d'eene wijze
wijze van
van uiten
uiten vervangen
vervangen door
door een
een tweede
tweede alleen;
alleen; ge
gezaagt
zaagt niet
niet de
de
niet d'eene
Haagsche
moede kenteren,
Amsterdamm!rs
kenteren, en d'Alleb
d'Allebésch!
Amsterdamm~rs
Haagsche School moede
ésch e Amsterdammers
Holland tot nieuwen
nieuwen roem
- in
in deze
dez~vijf
vijfen
entwintig
twintigjaar
jaarwerd
werd
roem voeren
voeren —
dez'!
Haagsche School
School tot
tot een
verledenvol
volkracht
krachten
enzwier;
zwier;ge
geziet
ziet
ûetvan
van
de Haagsche
eenverleden
eentetegroot
grootaantal
aantalverarmen
verarmen en
verde genoemde
genoemde Amsterdammers
Amsterdammers een
en verg~ vindt
vindt
starren, alsof het
het procédé
procédé een
een eindelijke
eindelijke vrijheid
vrijh!id verhinderde,
verhinderde,ge
BREITNER en
en SUZE
SUZE ROBERTSON,
ROBERTSON, naast
invlo~d
van
naast
naast BREITNER
naastBAUER,
BAUER,den
deninvlo!d
invloed van
rn ationale kunst; VINCENT
velerlei inte
internationale
VINCENT isisals
wier werking,
werking,
alseen
een gist, wier
lang latent,
spaansch!n,franschen
fransch!n
bespwrteen
eenspaanschen,
spaansch'!n,
latent, zich
zichopenbaart;
openbaart;gegebespeurt
ong~m!rktvoorbij;
voorbij;
en duitschen
duitschen invloed;
invloed;het
hetcubisme
cubismegaat
gaatniet
niet
ongemerkt
het romantische
romantischeopenbaart
openbaartzich
zich
TOOROP
VANKONIJNENKONIJNENsterk
sterk
in in
TooROP
en en
VAN
BURG
bloûde
bloeide en
en verloor
verloor
BURG(hoe
(hoeverschillend
verschillend van
van wezen!);
wezen!); de pointillé bloeide
ûch;expressionisme
haar
belang; het
het luminisme
luminisme handhaaft
handhaaft zich;
zich;
expressionisme en
en
haar belang;
abstracte kunst
kunst verdedigen
abstracte
verdedigen zich;
zich;een
eendécoratieve,
décoratieve,werkelijk-verwerkelijk-versierende
zin
wordt
sierende
zin
wordt
(Beschikbaaretelling door
fBeachtkbaantelllDr
door Mr.
fB.ch1kbunteJllDl
Mr. Dr.
Dr.
8. VAN
HOUTEN.)
duidelij8.
VAN HourBN.)
HOUTBN.)
duidelijk
duidelijk en
en duidelijH. W.
H.
W.MESDAG.
MESDAG.
ker. Grootere excessen,
excessen,
onzekerheden, ongeongeonzekerheden,
schoolder wenschen,
wenschen, tuchteloozer
tuchteloozergeestdrift
geestdrift zijn
zijn
ooit te
te voor; diepzinnigmeer te constateeren dan ooit
diepzinnigwisseltmet
stuggeoppervlakkigheid;
oppervlakkigheid;phanphanmetstugge
heid wisselt
Hollandsche zin
zin voor
voor de
dewerkelijkheid
werkelijkheid
ûn
taisie en Hollandsche
schermutselen . . . • .•
Het is, hoe
hoe ge
ge 't'took
ook keeren
keeren wilt
wilt een
een
Het
het isis onjuist,
onjuist, en
en
rijke tijd,
tijd, en
bewogen, een
bewogen,
een rijke
en het
strijdig met
met de
de waarheid,
waarheid, om,
om, gekeerd
gekeerd met
metde
de
strijdig
aandacht naar
naar een nationale school als
als de
de HaagHlagJ. H.
H. WEISSENBRUCH.
WEISSENBRUCH.
HaagJ.
d'eeneAmsterdamsche
Amsterdamschehad
hadkunnen
kunnen
was, en
en d'eene
d'eeneAmsterdamsche
sche was,
zijn, te
te beweren
beweren op
op levenswijzen
levenswijzen toon,
eind minder
minder is dan
dan het
het begin
begin was.
was.
toon, dat
dat het
het eind
I) Meerdere portretten
portretten en schilderijen, waarvan
waarvan men in dit
dit artikel
artikel de
dereproducties
reproductiesaantreft,
aantreft,werden
werden
1)
welwillend ter
ter beschikking
beschikking van
van de
deredactie
redactie gesteld
gestelddoor
door ..de
firma FRANS BUFFA
BUFFA &
& ZONEN,
ZONEN, Kunsthandel en
en
welwillend
de firma
Uitgevers,
Uitgevers, Kalverstraat
Kalverstraat 39, Amsterdam.
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Pink op
ophet
hetstrand,
strand,
door
]ACOBH.
H.
MARIS.
Pink
op
het
strand,
door
]ACOB
H.
MARIS.
door
JACOB
MARIS.

Meisje aan
bron,
Meisje
aan de
aän
de bron,
door MATHIAS (THIJS) MARIS.
MANIS.

Vrijage,
ALBERT
NEUHUYS.
doorALBERT
ALBERT NEUHUYS.
NEUHUYS.
door
Vrijage, door

Schapen in
in
de duinen,
duinen, door
door ANTON
MAUVE.
ANTON MAUVE.
in de
de
Schapen

B
De Haagsche
Haagsche School
School was
was een school
school van
van het
hetlandschap
landschap bovenal;
bovenal;zij
zijwas
wasdaarenboven
daarenboven
een
zuivere uitdrukking
uitdrukking van
van onzes
onzes landes
landes aard.
aard.
een zuivere
Dat zij
zij een
eenlandschapschool
landschapschool was,
was,beteekent
beteekent niet,
niet,
dat haar
haar beste
beste verdedigers
verdedigers nooit
nooitiets
ietsanders
anders schilschildat
derden:
WEISSENBRUCH, DE
DE MARISSEN,
MARlSSEN, MAUVE
MAUVE en
en
derden: WEISSENBRUCH,
NEUHUYS waren te ras-zuiver, te rasecht
NEUHUYS
rasecht om zich
te beperken;
beperken; lust
lust tot
totschilderen
schilderen was
was hun
hun eigen
eigenals
als
hun
adem. Maar
Maar zij
zagen den mensch
mensch niet als
als het
het
hun adem.
zij zagen
centrum
dingen; hun
hun stadsgezichten
stadsgezichten wijzen
wijzen dat
dat
centrum der dingen;
uit (die
(die steenen
steenenlandschappen
landschappen zijn
zijn bij
bij hen!);
hen!);de
de
uit
mensch was
der deelen
deelen der
derademende
ademende
mensch
was slechts
slechts een der
natuur. Door
hun werken
werken gaat
gaat de
debries
briesvan
van het
het
natuur.
Door hun
leven,
de bries
bries van
van de
de natuur.
natuur. Zij
Zij willen
willen die
die ten
ten
leven, de
eerste geven;
geven; wolken
wolken en waters,
waters, welke
welke die
diewolken
wolken
eerste
weerspiegelen,
steden
staande
in
de
vlagen
van
weerspiegelen, steden staande in de vlagen van een
licht, dat
dateen
eenstemming
stemmingis;is; hemels klaar
klaar of
of bewolkt;
bewolkt;
dieren waar
waar het
het licht
lichtop
opschampt,
schampt,en
enschampt
schamptaf,
af,
dieren
schilderden
zij soms niet
niet zonder
zonder majesteit,
majesteit,dikwijls
dikwijls
schilderden zij
nu en
en dan
dan verfijnd;
verfijnd; altijd
altijd trillend.
trillend.
met weidschheid, nu
kunst isisininhaar
haaroorsprong
oorspronghartstochtelijk;
hartstochtelijk; de
de
Deze kunst
sterke schets
schets leidt het
sterke
het schilderij
schilderij in;
in; de
dedrift
driftisishier
hier
WILLEM MARIS.
WILLEIVI
MARIS.
be
begin,
waarvan het
einde, hoe
hoe zeer
zeerverstild,
verstild, altijd
altijd
gin, waarvan
het einde,
dezichtbare
zichtbaretoets
toetsbewijst
bewijstde
de
getuigt; de
de open
openschildering,
schildering, de
getuigt;
waarheid
waarheid dezer stelling.
Deze Haagsche
Haagsche School,
School, die
diealleen
alleengroot
groot kon
kon zijn
Deze
bij ongeschonden
ongeschonden hartstocht,
hartstocht, vond
vond een
een tegenstander
tegenstander inin
bij
ALLEBÉ. Omstreeks
leering,een
een
ALLEBÉ.
OmstreeksI8ge
18gobegint
begint het
het doel zijner leering,
nauwkeuriger,
geslotener weergave,
weergave, zich
zichteteopenbaren
openbaren in
in
nauwkeuriger, geslotener
werk zijner
de nog
nog
het werk
zijner leerlingen.
leerlingen. Natuurlijk
Natuurlijk werden
werden toen de
schilderende
plotschilderende voorgangers
voorgangers der
der Haagsche
Haagsche School
School niet plotseling
uitgeschakeld (niets gebeurt
gebeurt plotseling),
plotseling), noch
noch was
was
seling uitgeschakeld
JOZEF
ISRAËLs,
de
romanticus,
in
techniek
de
meeganger
JOZEF ISRAËLS, de romanticus, in techniek meeganger
der
Haagsche School, ineens
ineens onnut,
onnut, opeens
opeensvervallen
vervallen van
van
der Haagsche
meer zeldzaam
zeldzaam vindt
vindt in
in zijn werk
de
grootheid, die
de grootheid,
die ge
ge meer
tijdgenooten meenden.
meenden.Maar
Maarer
erwas
waseen
eenwijziging;
wijziging;
dan vele tijdgenooten
de
Haagsche School
School bestond
bestondniet
nietalleen.
alleen.De
DeAmsterdamAmsterdamde Haagsche
gebleken dan de
de
mers,
geleerd door
door ALLEBÉ,
mers, geleerd
ALLEBg,zijn
zijn kleiner
kleiner gebleken
Naar
Nu.r een schilderij
IchIlderU van
VAn P.
van
P. 1110UTHAAN
MOUTHAAN
Professor A.
Professor
A.ALLEBÉ.
ALLEBÉ.
Hagenaars -— maar
maar zij
zij waren
warenevenzeer
evenzeerals
alsdie
dieHagenaars,
Hagenaars,
Hagenaars
was hun
hunstreven
strevenanders.
anders. Zij
Zij zijn stoffenHollandsch, al
al was
schilders,
schilders van
van figuren,
figuren,gekarakteriseerd
gekarakteriseerd naar
naar den verschillenden
verschillenden aard
aard der
der stoffen;
stoffen;
schilders, schilders
IO27
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K. H.
JULIANA,
Portret van
H. Prinses
Prinses JULIANA,
Portret
van H. K.
ELISABETH GEORGINA
GEORGINA ANSINGH
door MARIA ELISABETH
(LIZZY
ANSINGH).
(LIZZY ANSINGH).

IJsse!
bij
yOERMAN.
door
Ijssel
bij Hattem,
door J.J.
J._VOERMAN.
yOERMAN.
Hattem, door
IJssel bij

H. M.
M. Koningin WILHELMINA,
TP.ÉRÈSE VAN
VAN DUYL-SCHWARTZE.
DUYL-SCHWARTZE.
door Mevrouw TEÉRÈSE

Paarden, door
door
G.
H. BREITNER.
BREITNER.
door G.
G. H.
Oude
Paarden,
Oude Paarden,

daaruit werden
werden zij,
zij, de
de realisten,
realisten,tot
totrealistische
realistischepsychologen,
psychologen,tottotportrettisten.
portrettisten.Zóó
Zóó
was
VETH,
daaruit
was
VETH,
portrettist 1).
zóó was
wasHAVERMAN
HAvERMAN portrettist
1). Het
Hetstadsstadszóó
gezicht van
van den
denAmsterdammer
Amsterdammer erkent
erkent meer
meer
gezicht
mensch, dan
dan dat
datder
dervroegere
vroegereHagenaars;
Hagenaars;
den mensch,
zich
WITSEN'S Amsterdam
WITSEN'S
Amsterdamisiseen
eenAmsterdam,
Amsterdam, dat zich
trekin
herinnert. Het anekdotische
anekdotische (een
(een trek
in ALLEBÉ)
ALLEBÉ)
herinnert.
vindt ge,
ge, gemengd
gemengd met
met het
het psychologische,
psychologische, in
in
vindt
Looy;
VAN LooY;
LoOY; DIJSSELHOF
DI]SSELHOF vindt
en
VAN
vindtinin de
de visschen en
gedierten een
doel van
van een
eenleven,
leven,zooals
zooals THEO
THEO
gedierten
een doel
't wit
wit vond
zijn
VAN HOYTEMA
HOYTEMA in
in andere
ander~ 't
vond voor
voor zijn
VAN
en voor
voor zijn
zijn geest,
geest,en
en't'tAmsterdamsche
Amsterdamsche
teederheid en
vereent met
met het
het Japansche.
Japansche.
den Haag als centrum,
centrum,
Amsterdam vervangt den
toe;'t hart
blijft dat
dat tot
totnu
nutoe;
't hartvan
vanHolland
Holland isis
en blijft
JOZEF
ËLS.
pulseerend hart
hart der
der schilderkunst.
schilderkunst.
JOZEF ISRA
ISRAËLS.
't pulseerend

C
De Allebésche
Alle bésc heAmsterdammers
Amsterdammersverstarren;
verstarren;het
hetisisalsof
alsofde
degesloten
geslotenfactuur
factuureen
eenklem
klemwordt
wordt
De
(voor de romantischen)
romantischen) tegen
tegen verderen
verderen voortgang.
voortgang. Moet
Moet
(voor
LIzzY
methaar
haar moraliseerende
moraliseerende of
of eigen leven
LIZZY ANSINGH
ANSINGH met
leven
bekennende
bekennende phantaisie
phantaisie niet fel vechten
vechten om
om iets,
iets,wat
haar,
wathaar,
niet meer
meer beklemd
beklemd door
door den
dentrant
harerschooljaren,
schooljaren,
niet
trantharer
d'eindelijke
bevrijding zal
zal blijken?
blijken?
d'eindelijke bevrijding
GABRIËL, de
strakke, op
op eigeneigenZóóals GABRIËL,
de puntige
puntige en strakke,
aardige
wijze,
mèt
den
romantischen
JOZEF
ISRAËLS,
de
JOZEF
ISRAËLS,
de
aardige
mèt den romantischen
Hagenaars begeleidt,
begeleidt,zóó
zóóbegeleiden
begeleiden
BREITNER (met hem:
hem:
BREITNER
in
SUZE ROBERTSON,
SUZE
ROBERTSON, FLORIS
FLORIS VERSTER
VERSTER en
enCOBA
COBARITSEMA)
RITSEMA) èn
BAUERen
en allicht ISAXc
de Allebeeërs.
Allebeeërs. Een volBAUER
ISAÄc ISRAËLS
IsRAËLs
ISRAËLs de
A1lebeeërs.
volstrekt
bestaat natuurlijk
natuurlijk tusschen
tusschen de
deAllebeeërs
Allebeeërs
strekt één-zijn bestaat
den schilder
schilder der
der te
VOERMAN, den
te „droge"
"droge"
niet (denk
(denk aan
aanVOERMAN,
bloemen, daarna
daarna den
den schilder
schilder van
van wolk
wolk en
en kaatsend
kaatsend water)
water)
schildersverhouden
verhoudenzich
zichveel
veel
maar de
de drie genoemde
- maar
genoemde schilders
vrijer
Amsterdammers; het
zijn AmsterAmstervrijer tegenover
tegenover de
de Amsterdammers;
het zijn
THOLEN dat
wezen); hun
hun
damsche Hagenaars
Hagenaars (zooals
(zooalsTHOLEN
dat kan
kan wezen);
schilderwijs,
merkt ze als
als zoodanig.
zoodanig.
schilderwijs, de
de toets,
toets, merkt
J. VOERMAN.
J.
VOERMAN.
BREITNER
is is
dedeimpressionist,
macht,
BREITNER
impressionist,zwaarst
zwaarst van
van macht,
bezaten na
verband, en er
er
dien we
MARIS. Er
Er is
is verband,
we bezaten
naJACOB
JACOB MARIS.
dien
is
verschil. Het
Het verschil
verschil is,
is, dat
dat voor
voor BREITNER
BREITNER dedestad
beweging; de
de
is verschil.
stadeen
eencentrum
centrumisis van
van beweging;
belangrijk geworden,
eenzaam belicht;
figuur
staä
niet, wordt
wordt niet
niet eenzaam
belicht; zij
zij leeft,
leeft,
figuur isis belangrijk
geworden,de
de stad
stad peinst
peinst niet,
1)
I)
I)

MAN
MAN o.
o. a.

Zie
voor de
de portretten
portretten van
van Prof.
Prof. Dr.
Dr.
Zie voor
982.
blz.
en 982.
blz. 99
99 en

o. a.
a.
JAN
O.
JAN VETH o.

blz. 427
van
HAVER427 en
enblz.
blz.437
437enen
van
HAVER1029
I029

doet,
van trams
trams op
op pleinen;
pleinen; er
er wordt
wordt geheid,
geheid, gegedoet, en
en wordt
wordt gedaan.
gedaan.Zij
Zij leeft
leeft van
van volk,
volk, en van
broken;
werkzaamheid van menschen.
menschen.
broken; zij
zij spiegelt de werkzaamheid
Soms
bij BREITNER
B REITNE R de
figuur hoofdzaak;
hoofdzaak; zij
de figuur
zij is
Soms wordt bij
,, :
^•
dat (èn
dat
vrouwen, in
in de
de sneeuw;
sneeuw;>
in de vrouwen
( psychologisch) in
in
groote naakten;
naakten; in een
een intérieur
intérieur isiszezeschilder's
schilder's
schilde
r's
in groote
geschakeerd,
hartstochtelijke
Hartstocht, anders
anders geschakeerd,
hartstochtelijke lust. Hartstocht,
vindt ge
ge ininSUZE
SUZE ROBERTSON,
COBA
ROBERTSON, FLORIS
FLORIS VERSTER,
VERSTER, COBA
RITSEMA. Naar
innerlijk isisSUZE
SUZE ROBERTSON het
Naar 't't innerlijk
grootst;
de tragische
tragische schilderes
schilderes der
der werkenden,
werkenden,
wakenden,
grootst; zij
zij is de
wevenden,
hen, die slapen
slapen ten nieuwen
nieuwen dagdagwevenden, en
en van
van hen,
taak. FLORIS
VERSTER, de
schilder der
der bloemen
bloemen en
en
FLORIS VERSTER,
de schilder
fO:1kelt in
deblo
in de
de
stillelevens, flonkt
flonkt en fonkelt
in de
blo!m!n,
!m gin, is in
stillevens
betoomde hartstocht;
RITSEMA kan
hartstocht; COBA
stillevens betoomde
COBA RITSEMA
een wijd-ademende
wijd-ademende kleur.
kleur.
edel-natuurlijk
edel-natuurlijk zijn
zijn in een
BAUER is tegenover
tegenover deze
deze hartstochtelijken
hartstochtelijken koel,
koel,
zooals
een
koel
kan
zijn
romanticus
bij
een
open
spel
zooals
romanticus koel kan
bij
lijnen. Hij
eenetser
etservan
vanpersoonp~rsoon
van
kleuren, en lijnen.
Hijisiseen
persoonvan kleuren,
lijke
kracht (hoewel
is,
(hoewel niet
niet zonder
zonder ilnvoeden);
ilnvoeden); hij
hij is,
lijke kracht
gezondheid, een
eennu
nuen
endan
danironisch
ironischteeketeeketeeken
teeken van gezondheid,
.._. _= naar; hij vereenigt
in een
en kleur
aquarel;hij
hijisis
naar; hij vereenigt
lijn en lijn
kleur
in een
aquarel;
groot
de
begrijpende schilder
schilder van
van het
het Oosten;
Oosten;van
van't'tgroot
de begrijpende
Aan de
Aan
de bron,
bron, door
door MARl
MARI A. BAUER.
gebouw,
van den
den stoet,
stoet,van
van't'tdralen
dralenbij
bij parasols
parasols op
op
gebouw, van
tempeltrappen
tempeltrappen....
... .
IsAAC ISRAËLS
ISAAc
ISRAËLS is met
met anderen
anderen verwant. Ge vindt
vindt bij
bij hem
hem geen
geen DAUMIER
DAUMIER als in BAUER;
BAUER;
ge
vindt
in
ge
in zijn geestige kleur
kleur de
de franschen
franschen van
van MANET,
ná MANET.
Hij is een
een verfijnd
verfijnd
MANET, en na
MANET. Hij
enschakeering;
schakeering;hij
hijheeft
heefteen
zeldzaamgevoelig
oogvoor
enactie;
actie;
bewegingen
eenzeldzaam
gevoeligoog
voorlicht
lichten
noteerder van beweging
in den
in
vorm herinnert
herinnert hij
meer dan
dan geden vorm
hij meer
gemeend
een
meend wordt
wordt aan
aan zijn
zijn vader.
vader. Hij
Hij is een
en lijnen
lijnen
neerschrijver; zijn
zijn kleur
kleur en
plotseling neerschrijver;
vibreeren
leven ..... .
vibreeren van leven
..

-^
r

_

D
VINCENT
VINCENT VAN
VAN GOGH,
GOGH, de Hollander,
Hollander,
stierf in
in Frankrijk,
Frankrijk, bij
bij 't't eerste
eerste reppen
reppen van
van
Hij kon
kon voor
voor 't'teigen
roem. Hij
eigenland
land eerst
eerst
den roem.
zonder belang
ethische
zonder
belang schijnen,
schijnen, maar
maar een
een ethische
van zulke
zulke macht,
macht, schildersmacht,
schilders macht,
hartstocht van
is altijd
altijdbevruchtend.
bevruchtend. Langzaam
Langzaam begint
begint zijn
zijn
werking
zich te
werking zich
te openbaren.
openbaren. De
tentoonDe tentoonWaschdag, door
door B. J.
J. BLOMMERS.
BLOMMERS.
Waschdag,
stellingen vermeerderden
vermeerderden zich,
zich, de
deerkenning
erkenning
glorie. Zijn
ernst blijkt
blijkt niet meer
zijn belangrijkheid
belangrijkheid krijgt
uitbundigheid van
Zijn ernst
van zijn
krijgt de
de uitbundigheid
van een glorie.
geefthij
verschillenden - tot op dit
TOOROP erkent
Verschillends geeft
hijaan
aanverschillenden
dit oogenblik.
oogenblik. TooROP
betwistbaar. Verschillends
1030
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hem
tottot
vlakvullend
hem in
in sommige
sommigefiguren
figurenuituitWalcheren;
Walcheren;dedelateren,
lateren,meer
meer
vlakvullendsieren
sierengeneigd,
gen:igd,
wenden zich
zich eer
teekeningen als
als die
die van
van den
den
wenden
eer tot
tot dedeteekeningen
Tuin uit
uit het
het gesticht
gesticht met
met de
de arkaden . . . . •
De kleur
De
kleur van
van VINCENT, ge
vindt ze
ze in
in het
het
ge vindt
begin
begin bij
bij JAN
JAN SLUYTERS
haar dracht
dracht is
is altijd
altijd
SLUMTERS haar
grooter dan die van de pointillisten (van den koelen grotedaniv
HART NIBBRIG
licht zijnde
zijnde
soberen
soberen HART
NIBBRIGtot
totdedezwaar
zwaar van
van licht
zeeuwsche voorstellingen
voorstellingen van
van den
denalles
alleswaardeerenwaardeerenTOOROP). Ge
Gezoudt
zoudtkunnen
kunnenzeggen,
zeggen,terwille
terwille van
van
den TooRoP).
volledigheid, dat
dat VINCENT Holland opent voor de
de
de volledigheid,
invloeden
van buiten,
buiten, met
met zijn
zijn toch
tochteekenende
teekenende
invloeden van
schilderkunst
schilderkunst....
... .

E
TOOROP voor het schilderij van
JAN TooRoP
Het
Het spel
spel der
derrichtingen
richtingeninindedeschilderkunst
schilderkunst
A. VAN
VAN GINNEKEN.
GINNEKEN.
Dr. JAC. J.
J. A.
steeds samengestelder.
samengestelder .
wordt steeds
TooROP, de gecompliceerde, de
TOOROP,
de psychologische
psychologische realist,
realist, de
de teekenaar
teekenaar van
van een
een symboliek,
symboliek,
die feitelijk
feitelijk een stemming
stemming is
is (in
(in de
devoorstelling
voorstellingeer
eerepisodisch
episodischdan
dangebouwd);
gebouwd);een
eengevoelige,
gevoelige,
door allerlei
allerlei trant;
trant; een onzer
onzer beste,
beste, nu
nuklassieke,
klassieke, portrettisten,
portrettisten, een
eenverzinner
verzinnervan
van
beïnvloed door
Dante en
enRoomsche
Roomscheheiligen,
heiligen,wint,
wint,zijn
zijneigen
eigenweg
weggaand,
gaand,dedewaardeering,
waardeering,die
diehem
hemzuiverlijk
zuiverlijk
toekomt. Hij
Hij assiaSSitoekomt.
mileert voortdurend,
voortdurend,
mileert
't eigen
eigen
maar
maar verliest
verliest 't
zelf nooit;
nooit; hij
hij voedt
voedt
zelf
ontaardt
dat, maar het ontaardt
nooit;TOOROP
TOOROP verrijkt
nooit;
zich,
maar hij
hij blijft
blijft
zich, maar
TOOROP;; hij
hij maakt
maakt
TooROP
TOOROP, die
alles tot
tot TooROP,
alles
een bruusk-gebrobruusk-gebroin een
ken lijn
lijn zijn
zijn kracht
kracht
ken
vertoont,
en
die
in
vertoont, en die in
velerlei techniek (in
(in de
de
beurs-sectielen, in de
de
beurs-sectielen,
gebrande
kerkramen,
gebrande kerkramen,
koperwerk etc.,
etc., in
in
in koperwerk
emails)
zijn juist
juist bebeemails) zijn
grip
en zijn
zijnvaardigvaardiggrip en
doet.
heid bewonderen doet.
door Professor
J. H. JURRES.
dood van JJoram,
oram, door
Professor J.
De dood
VAN KONIJNENis hij
hij hier
hier te
te noemen,
noemen, want
wantevenals
evenals TooRoP
TOOROP
langzamer bekend.
bekend. Toch is
BURG komt later, en wordt langzamer
hij een
een romanticus
romanticus (TooRoP
(TOOROP isis dat
dat zelfs
zelfs achter
achter zijn
zijn psychisch
psychischrealisme),
realisme),maar
maar VAN
VAN KONIJNENis hij
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BURG is
is dat
TOOROP dat
BURG
dat uit
uit het
hetintellect,
intellect, evenals
evenals TOOROP
gevoel is.
is.Naar
Naarverschillendeverschillendedat uit
uit het
het gevoel
perioden wijzen
wijzen zij
zij daardoor
vanzelf; de theoretiseerende
perioden
daardoor vanzelf;
theoretiseerende en bezinnende
bezinnende VAN
KONIJNENBURGKONI]NENBURGVAN KONIJNENBURGvindt een weerpartij
vindt
weerpartij in de Renaissance,
Renaissance, die
die idéaliseert;
idéaliseert; TOOROP
Gothici, die
diekarakterikarakteriTOOROP in
in de Gothici,
seeren. Constructiever dan TOOROP,
seeren.
TOOROP, is VAN
- hij
een
VAN KONI]NENBURG
KONIJNENBURG minder
hij is
is een
minderreê
reêtot
totvinden
vinden
scherp
in zijn
zijn portret,
portret, dat
dat graag
graag heroisch
heroisch wordt
wordt gegeven;
gegeven;zijn
zijnromantische
zwoelte
romantischezwoelte
scherp psycholoog in
andersgemakkelijk
gemakkelijk bevangt.
bevangt.
verhindert
mogelijke verstarring,
verstarring, die
die zulke
zulke bezinners
bezinnersanders
verhindert een
een mogelijke

F
Het
pointillisme was
vaneen
een„natuurlijkheid",
van een
was het
heteind
eindvan
"natuurlijkheid", eer
eer van
een natuurgetrouwnatuurgetrouwHet pointillisme
Het
was
het
oogenblik
van
verzadiging heid.
heid. Het was het oogenblik van verzadiging
tijd begint
te roeren.
roeren. Het
Het
een
nieuwe tijd
begint zich
zich te
een nieuwe
"natuurlijke"
„natuurlijke"wordt
wordtop
op zij
zij geschoven
geschoven door
door het vervlak versierende.
Een rijzende
rijzende bouwsierende,
bouwsierende, het vlak
versierende. Een
zij
kunst
zoekt
den
maker
van
wandschilderingen;
kunst
den maker van wandschilderingen; zij
vindt
vindt die
die in DERKINDEREN,
DERKINDEREN, in HOLST,
HOLST, in TOOROP
TOOROP
(sectielen).
bouwkunst wordt
wordt een
een dwingende
dwingende
(sectielen). De bouwkunst
kunst;
stijl wil
wil ontstaan;
ontstaan; een
een synthese
synthese wordt
wordt
kunst; een
een stijl
gezocht.
realisme
daardoor
niet
dood
(dat
Het
is
gezocht.
realisme is daardoor niet dood (dat
SLUYTERS.
kan
kinderteekeningen van
van JAN
SWYTERS.
kan nooit); de kinderteekeningen
JAN SLUYTERS.
bewijzen
dat door inlichtend voorbeeld.
voorbeeld.
bewijzen dat
SLUYTERS is na BREITNER
typische, de
de
BREITNER de
de typische,
door
door schilderlust
schilderlust gedrevene. Hij
Hij is kosmopolitischer
dan
de meeste
meeste der
derHollanders
Hollanders (TOOROP
dan de
(TOOROP uitgezondien
derd); hij
derd);
hij ondervindt
ondervindt een Spaanschen invloed, dien
ZUBIAURRÉS; hij
hij mijdt
mijdt het
het cubisme
cubisme niet;
niet; de
de
der ZUBIAURRÉS;
vreemd~
Franschen blijven hem
hem niet
nietvreemd
Duitschers en Franschen
r
de
zinnelijkheid
in
zijn
werk
geeft
soms
een
eende zinnelijkheid in zijn werk geeft soms een eenzaamheid aan
aan zijn
zijn figuur,
figuur, naar
naar vorm
vorm haast
haast achtachtzaamheid
Zelfportret, door J.
S. H.
H.
KEVER.
SPAKENBURG met ironisch
ironisch waargeJ. S.
H. KEVER.
tiendeeeuwseh; SPAKENBURG
waargetiendeeeuwsch;
typen fleurt
fleurt vol
voldonkere
donkere kleur;
kleur; een
een vrouwevrouwenomen typen
portret
wordt
tragisch
van
vicieuzen
rouw;
een
stilleven
is
een
levensrijke
arabesk.
Hij
portret wordt tragisch van vicieuzen rouw; een stilleven is een levensrijke arabesk. Hij
handhaaft zich
bewogen van
van kleur,
kleur, altijd
altijd zich schakeerend
schakeerend (te
tot nu
nu . . . . .
handhaaft
zich zóó,
zóó, bewogen
(te veel)
veel) tot
Cubisme vond
vond openbaarder
openbaarder uitdruk
uitdruk in
in LEO
LEo GEsTEL's
GESTEL'S werk.
werk. Hij
Hij isistegenover
tegenover den
den
't Cubisme
hevigen,
hevigen, jagenden
jagenden SLUYTERS
SWYTERS
SLUYTERS eer elegisch, en teeder
teederbeschaafd.
beschaafd. Hij is
is de
de teekenaar
teekenaar van
van de
de teederteederhevigen,jagenden
van het
het (cubistisch)
(cubistisch) landschap
landschap van
van de
deBalearen,
Balearen,schelpe-fijn
schelpe-fijnvan
vankleur
kleur
rouwende zonnebloem; van
uitBelgië");
hijisisnu
hij is
is een
een rap
rap noteerder
noteerder (zijn
(zijn „vlucht
"vlucht uit
België");hij
nueen
eenvolvoerder
volvoerdervan
vaneen
eenzich
zich
soms; hij
schakeerend, groot
tegenstelling met
met de
de
weer schakeerend,
groot gehouden
gehouden landschap.
landschap. Zijn
Zijn bewegingen
bewegingen zijn, in tegenstelling
rappe van
van SLUYTERS,
SLUYTERS, trager
trager en inniger, zooals
zoo
zooals
als ge
ge in
inzijn
zijnportretten
portretten tevens
tevenskunt
kuntzien.
zien.
.

G
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SLUYTERS
SWYTERS
SLUYTERS
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en
en GESTEL
GESTEL zijn de
de begeleiders
begeleiders der
der laatsten.
laatsten. De
Deschilderkunst
schilderkunstvertoonde
vertoonde

nooit in ons
nooit
ons land
land een
een zóó
zóó ongebonden
ongebonden veelheid.
veelheid. Het
Het naieve
naieve wordt
wordt gezocht;
gezocht; het
het groote
groote wil
wil
gegeven worden;
worden; het tragische
gegeven
tragische bespeurt
bespeurt ge
ge over
over de
degansche
ganschelinie;
linie;kennis,
kennis,verwarde
verwardekennis
kennis
en onkunde
en
onkunde vindt
vindt ge
getezaam.
tezaam. Het
Hetdécoratieve
décoratieve
ontaardt tot
tot het
<>ntaardt
"abstracte" (dat
(dat te
te veel
veel het
het
ontaardt
het „abstracte"
abstracte van één
één persoon
persoonis,
is, zie
zie b.v.
abstracte
b.v. MONMoNhet opgezweept
DRIAAN); het
opgezweept gevoel vindt ge in het
Expressionisme (zie
(zie den eersten DE
Expressionisme
DE WINTER) er is allerlei,
rijk in
er
allerlei, en
en er
erisistalent.
talent.De
Detijd
tijdisisrijk
in
haar zucht
zucht tot scheppen; ik
haar
ik herhaal:
herhaal: er
er is
is talent
talent
en toewijding,
~n
toewijding, tot
tot jegens
jegens het
het bizondere
bizondere toe.
toe. De
.tijd is
hij is
is een
tijd
is niet
nietkleiner
kleinerdan
danwat
watvooraf
voorafging;
ging; hij
tijd voor
tijd
voor de
de figuur,
figuur, die
die na
na den
dentijd
tijdvan
vanhet
het
landschapkomt;
komt;en
en- dede
figuur
landschap
figuurisishet
hetgrootste.
grootste.
niet te
te vreezen.
We behoeven
behoeven niet
vreezen. Een
Een periode
periode met
met
Rots bij Hutstad, door A. M. GORTER,
GORTER, geTOOROP, met VAN
VAN KONIJNENBURG,
KONIJNENBURG, met SLUYTERS,
TOOROP,
den zomer
zomer 1922, tijdens
schilderd in
in den
tijdens een reis
met GESTEL, is eene, die
die haar
haardeel
deelbrengt
brengtbij
bij den
waarbij hij H. M. de
naar
naar Noorwegen,
Noorwegen, waarbij
de Koningin
nationalenrijkdom
rijkdom
nationalen
- en
en zij
zijeindigt
eindigtniet
nietmet
met
mocht
vergezellen.
mocht vergezellen.
deze; er zijn talenten in opkomst;
opkomst; een
een MATTHIEU
WIEGMAN bel90ft;
verschillend wezen
wezen werken;
werken; het
het nieuwe
nieuweheeft
heefteen
eeneigen
eigenmerk
merk
belooft; graphici van verschillend
en een grootheid;
grootheid; het
het heeft
heeft kundigen
kundigenen
enbezielden
bezielden . . .
.

H
BEELDHOUWKUNST.
BEELDHOUWKUNST.
beeldhouw~rs, en
enrijker
Nooit was
was Holland
Hollandrijker
rijker aan
aan beeldhouwers,
rijker aan
aan ververNooit
schillende beeldhouwkunst.
beeldhouwkunst. MENDES
MENDES DA
DA COSTA
COSTA typeert;
ALTORF zet
typeert; ALTORF
een gevonden
gevonden styleering,
als zoodanig
zoodanig voordoende
voordoende uiting,
uiting,
styleering, of
of zich als
gemakkelijk voort.
voort. VERMEIREN
VERMEIREN werkt; RAEDECKER
RAEDECKER is de
de meeste
meeste bebegemakkelijk
teekenende;
innerlijk en verfijnd
verfijnd bij
bij ruimte.
ruimte. KROP
KROP maakt
teekenende ; innerlijk
KRoP
maakt figuren,
teekenende;
die nog
nog ininwording
wordingzijn;
zijn;hijhij
schept
Maskers;dedebouwkunst
bouwkunst
die
schept
dede
Maskers;
TOON
DuPUIs.
DUPUIS.
eischt
toegepaste
beeldhouwkunst,
en
vindt
die
(van
den
EYNDE,
toegepaste beeldhouwkunst, en vindt die (van den EYNDE,
TOON DUPUIS.
VAN LUNTEREN
is bereiken
bereiken dus,
dus, levende
levende ononVAN REIJN,
REIJN, VAN
LUNTEREN etc.). Er is
VAN
:rust, innerlijkheid,
innerlijkheid, lust
lust tot
tot het
hetgroote.
groote.ZIJL
ZIJLvertegenwoordigt
vertegenwoordigteen
eenbegin,
begin,DUPUIS
DUPUISeen
eentraditie.
tradife.
rust,

I
BET
BOEK.
HET BOEK.

De lust
lust tot versiering
versiering moest het boek,
boek, de
de letter,
letter, den
den band
band ve
vernieuwen.
Zij deed
deed dat.
dat.
rnieuwen. Zij
snijdt zijn
zijn letters,
letters, VAN
VAN ROYEN
ROYEN leeft
leeft met
metde
deuitgaven
uitgavenvan
vanden
denzilverdistel
zilverdistelmee;
mee;
PALLAPALLADIUM
KRIMPENdragen
dragenbij
bijnaar
naar hun
hun kracht,
DIUM en
laatst gekomen,
gekomen, is bezig.
b~z;ig.
en VAN
VAN KRIMPEN
kracht, MAASTRICHT,
MAASTRICHT, het laatst
b~zig.
DE
DE Roos
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1898
18g8 -- .,HET
ttHET FILMBEELD
FILMBEELD IN NEDERLAND" - 1923
DOOR

WILLY MULLENS, Directeur
Directeur der
derHaghefilmfabriek;
Haghefilmfabriek;
Cinematographisch
deskundige.
Cinematographisch
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Z

kostelijke en
enkostbare
kostbare gedenkwaardigheden
gedenkwaardigheden als
als dit
ditgulden
guldenGedenkboek
Gedenkboekmaken
maken
oovele kostelijke
. tot
tot een
een standaardwerk
standaardwerk der
- zou
zoutete
dernationale
nationaleenergie
energievan
vande
de laatste
laatstekwarteeuw
kwarteeuw
wijook,_
ook,..
daarvan ook
ook een
een overzicht
overzichtonzerzijds
onzerzijdskunnen
kunnendienen?
dienen?En
Enhoe
hoezeer
zeerwij
midden daarvan
naar
de
taak
gerekend,
de
vereerende
uitnoodiging
met
schroom
aanvaardden,
naar
het
naar de taak gerekend, de vereerende uitnoodiging met schroom aanvaardden, naar het
onderwerp beschouwd (heeft
(heeft het
het in
inzijn
zijn snel
snelom
omzich
zichheen-grijpende
heen-grijpendeontwikkeling
ontwikkelingen
enbeteekenis.
beteek~nis.
onderwerp
zichzelfalalgenoegzaam
genoegzaamgerechtvaardigd?)
gerechtvaardigd?) kon
kon geen
geenander
andergevoel
gevoeldan
dandatdat
eenergrootti
groote
niet zichzelf
eener
voldoening drijven
drijven tot
tothet
hetneerschrijven
neerschrijvenvan
vanditditoverzicht;
overzicht;een
eenoverzicht,
overzicht,dat
datzooveel
zooveelzij,
zij,
voldoening
een "vertraagde
film", en waarvan
waarvan wij
te meer
meer gepaste
gepaste
wij de
de historiegetrouwe
historiegetrouweregie
regie met
met te
als een
„vertraagde film",
vrijmoedigheid
ons durven
durven nemen,
nemen,wijl
wijlwijwijdede
NederlandscheBioscoop-Industrie
Bioscoop-lndustrievan
van
vrij
moedigheid op
op ons
Nederlandsche
aanvang af,
af, om
om zoo
zoo tetezeggen
zeggenab
abovo,
ovo,hebben
hebbenmedegemaakt.
medegemaakt.
den aanvang
Film alzoo, en met
metvoorliefde
voorliefdekiezen
kiezenwij
wijdeze
dezebenaming,
benaming,
door
HERMAN
door
HERMAN
Een Vertraagde
Vertraagde Film
TEIRLINCK nieuwen
zinzingeschonken,
TEIRLINCK
nieuwen
geschonken,toen
toenhijhijuit
uithet
hetgebied
gebied der
der cinematographie
cinematographie dat
dat opzienopzienbarende motief
motief in
inde
dedramatiek
dramatiek inleidde
inleidde en
enhaar
haardaarmede
daarmede ongekende
ongekende psychologische
psychologische ververbarende
.
schieten
• . ...• . ..
'
schietenopende
opende
Film, die
die een
een kort
kort historisch
historisch begrip
begrip vormt
vormt van
van het
hetbioscoopwezen,
bioscoopwezen,
Een Vertraagde Film,
met een verhetwilk dedelaatste
laatstevijf
vijfen
entwintig
twintigjaar,
jaar,tevens
tevens de eerste
eerste van
van zijn
zijn bestaan,
bestaan, met
vervoor hetw.lk
relativibijsterende snelheid
snelh~id zijn
zijn omgegaan
omgegaan - (niet zonder
zonder symbolische
symbolischezin
zintrof
trofEINSTEIN'S
EINSTEIN'S rdativibijsterende
met de
de film
film samen!)
samen!) - zóó, dat
dat uit
uit de
de grootvaderlijke
grootvaderlijke tooverlantaarn
tooverlantaarn schier ongeongeteits-theorie met
merkt,
zeggen tot
tot het
het zenuwweefsel,
zenuwweefsel, de
de zonnezonnemerkt, schier plotseling iets is ontstaan, dat om zoo te zeggen
geworden is
is der
d~r massale
massale belangstelling,
belangstelling, waarmede
waarmede zij
zij haar
haar indrukken
indrukken opneemt op
op elk
elk
vlecht geworden
gebied; artistiek,
artistiek, -journalistiek,
.journalistiek, wetenschappelijk,
wetenschappelijk, sociaal, sportief
sportief . . . . .
Ja, is er wel
wd grooter
grooter sprongvariatie
sprongvariatie denkbaar
denkbaar dan die van
van de
de goede
goedeoude
oudetooverlantaren
tooverlantaren
op het
h~t filmapparaat?
filmapparaat? -grooter
grooter
van
trekschuit
aeroplaan,daar
daarzij
zijmet
m '!tveel
veelmindermindernognog
dandan
diedie
van
trekschuit
opop
aeroplaan,
28 jaar
jaar geleden
geleden WILUAM
GREENE (Engelschman) de
de eerste
overgangen
WILLIAM GREENE
overgangen gepaard
gepaardging.
ging. Sinds 28
(Frankrijk>
LuMIÈRE (Frankrijk)
Cinema
het doek
doekprojecteerde
projecteerde en
en EDISON (Am'!rika)
Gebroeders LUMIÈRE
(Amerika) en Gebroeders
Cinema op het
deze
perfectioneerden -welk
welk
breede
wereldstroom
is sindsdien
bronnetje
deze uitvinding perfectioneerden
eeneen
breede
wereldstroom
is sindsdien
ditditbronnetje
niet geworden!
geworden! Een
Een bronnetje
bronnetje van
van vermaak
vermaak in
in den
denaanvang,
aanvang,en
enlaat
laatmen
mendit
ditinindezen
dezenvaarnaar'
meer
zeer misduiden,
misduiden, want
want terwijl
terwijl alle
alle andere
andere uitvinuitvinmeervrede
vrede smachtenden
smachtendentijd
tijd niet
niet te
te zeer
dingen
meerendeels het
h~t eerst
eerst naar
naar heur
heur nut
nut voor
voor militaire
militaire doeleinden
doeleinden werden
werden beoordeeld,
beoordeeld,.
dingen meerendeels
is de
decinema
cinemadadelijk
dadelijk begonnen
begonnen met
dienen, „mitunter'
"mitunter'"
met het
het genoegen
genoegen der
der menschen
menschen tete dienen,
de
leering.
de leering.
de alom gevierde
In Nederland
Nederland was
washet
hetFRITS
FRITS VAN
HAARLEM, de
gevierde Specialiteiten Directeur,
Directeur~
VAN HAARLEM,
die het
heteerst
eersteen
een
artistenvertegenwoordiger
van
MESSTER uit Berlijn deed
deed optreden
optreden gedurende
gedurend~
artistenvertegenwoordiger
van
MESSTER
eerste
het Zomerseizoen
Zomerseizoen t.~
Scheveningen (Maatschappij
(Maatschappij Zeebad)
Zeebad)en
enaldaar
aldaar als curiositeit
curiositeit de eerste:
te Scheveningen
er mede
proeven
daarna kwam
kwam ANTON NOGGERATH
NÖGGERATHer
beeld demonstreerde
demonstreerde....
.... daarna
trillende b.!eld
proeven van het trillende
de nieuwe
nieuwe vinding
vinding
uit in zijn
zijn Flora
Flora te
t~ Amsterdam,
Amsterdam,terwijl
terwijl in
in het
het jaar
jaar igoo
1900 Gebroeders
Gebroeders MULLENS de
.

1034
I034

door geheel
geheel Nederland
door
Nederland introduceerden
introduceerden en - dit
zij den
den moraal-rigoristen
moraal-rigoristen in het
het bijzonder
bijzonder
dit zij
verzekerd - een
een onschuldig
onschuldig vermaak
tusschen doordoorverzekerd
vermaak verschaften,
verschaften, waar
waar geen
geen onvertogen scène tusschen
liep. Het zou de
liep.
de moeite
moeite loonen,
loonen,en
envoorzeker
voorzekereen
eeninteressanten
interessantenkijk
kijk geven
geven op
ophet
hetgemoedsleven
gemoedsleven
der groote
groote massa
massa eener
eener vorige
vorige generatie, eens eene bloemlezing
der
bloemlezing te
te bieden
biedenuit
uitde
deeerst
eerstvertoonde
vertoonde
filmen!
voortrekkers niet
strekken. Aan
Aan de vestiging
vestiging
filmen! Zij
Zij zouden
zouden de
de bioscopische voortrekkers
niet dan
dan tot eere strekken.
van de beteekenis
van
beteekenis van
van het
het bioscoopwezen
bioscoopwezen ging
gingde
depopulairmaking
populairmakingvooraf
voorafen
endaarin
daarin zijn zij
immer
werk gegaan,
gegaan, het
het vermaak
'Vermaak dienend
dienend zonder
zonderden
densmaak
smaakdaarvoor
daarvoor teteforceeren.
forceeren.
immer decent te werk
Men
herinnere
zich
maar
eens
de
eigen
eerste
indrukken
zijn
zij
niet
verbonden.aan
naïve
Men herinnere zich maar eens de eigen eerste indrukken zijn zij niet verbonden iaan naïve
tafereelen vol
vol onschuldige
onschuldige boert en romantiek,
tafereelen
romantiek, vol Jules
Jules Verne-phantasiën
Verne-phantasiën en
en Aarde
Aarde en
en hare
hare
Volken-beschrijvingen?
die eerste
eerste technische
technischeSpielerei
Spielereiaan
aantegenover
tegenover
Volken-beschrijvingen?Hoe
Hoe curieus
curieus doet thans die
de hedendaagsche
de
hedendaagsche productie.
De grootste
grootste en dies
dies epoche
epoche makende
makende film
film in dien
dien tijd
tijd was
was een
een film
film van
van Het
HetPassiespel.
Passiespel.
Deze
was 184
184 Meter
Meter lang
lang en
enbestond
bestonduit
uit8 8deelen,
deelen,omdat
omdaterer
niet
meerdan
danhoogstens
hoogstens23
23
Deze was
niet
meer
Meter
men weet,
weet, dat
dat er
er heden
heden spoelen
spoelen zijn
zijn waarop
waarop men
men i000
1000
Meter tegelijk
tegelijk op
op een
een spoel
spoel kon. Als men
meter
dan kan
kan men den
den vooruitgang
vooruitgang op
op technisch
technischgebied
gebiedbegrijpen,
begrijpen, die,
die,
meter tegelijk
tegelijk kan
kan rollen,
rollen, dan
samen
met
fotografische
perfectionneeringen
als
het
tinten
tot
in
natuurlijke
kleuren,
ook
de
samen met fotografische perfectionneeringen als het tinten tot in natuurlijke kleuren, ook de
onderwerpen naar
naar het rijk
onderwerpen
rijk der
der onbegrensde
onbegrensde mogelijkheden
mogelijkheden verplaatste.
verplaatste.
Het ging met
met dit
ditvisueele
visueeleweltenbilderbuch
weltenbilderbuchals
alsmet
metdedeboekdrukkunst
boekdrukkunstvan
vanhandzetsel
handzetsel
tot snelpers,
snelpers, enennaast
naasteen
eenpersmuseum
persmuseumverdiende
verdiendededecinematographie
cinematographie een eigen filmmuseum
filmmuseum
om haar
haar phenomenaal
phenomenaal snellen wasdom
wasdom van
van illustreerend-amusement-louter-om-het-illustreeillustreerend-amusement-Iouter-om-het-illustreeren, tot haar
haar huidige beteekenis
beteekenis als
als cultureele
cultureelefactor
factor in
inbeeld
beeldtetebewaren.
bewaren.Een
Een cultureele
cultureele factor,
enevenals
evenalsdiedie
der
pers
critiseeren,maar
maarniet
nietlanger
langerteteonderschatten
onderschatten is;
is; een
een
die
naast en
die naast
der
pers
te te
critiseeren,
cultureele factor,
cultureele
factor, die
dievooralsnog
vooralsnog van
van visueelen aard
want de poging
poging van
van den
den FranschFranschaard is,
is, want
man
GAUMONT, circa
de sprekende
sprekende film
film inintetevoeren,
voeren,isistoen
toenhelaas
helaas
man GAUMONT,
circa1515jaar
jaargeleden,
geleden,om
om de
mislukt.
Maar het
probleem is niet van
van de
de baan,
baan, en
en met
met de
demeer
meervolmaakte
volmaakte toepassing
toepassing van
van het
het
Maar
het probleem
elementzal
zalstraks
straksvoor
voor de
defilm
filmnog
nogweer
weereen
eennieuw
nieuwrijk
rijkvan
vanmogelijkheden
mogelijkhedenopengaan,
opengaan,
auditieve element
nóg meer
meer verhuwt
verhuwt met
met de
de tooneelspeelkunst,
tooneelspeelkunst, de
de muziek
muziek en
en met
metalle
alleverdere
verdere
waar zij
waar
zij zich
zich nog
manifestaties van
Opmerkelijk,
manifestaties
van het
het moderne
moderne leven,
leven, politiek,
politiek, sociaal,
sociaal, wetenschappelijk
wetenschappelijk..•..
..... Opmerkelijk,
de moderne
moderne vindingen
vindingen hier
hier terstond
terstond begrepen
begrepen worden
worden door
door de
de ernst
ernst van
van den
dentijdgeest,
tijdgeest,
hoe de
practischeJ3. zin,
zin, terwijl
terwijl in
in den
den aanvang,
a..anvang, als
als boven
bovenreeds
reedsaangestipt,
aangestipt,de
deexperimenten
experimenten
door diens practischeii
bij technische Spielereien
Spielereien bleven:
bleven: de
de eerste
eerstefilms
filmswaren
warentruc-films,
truc-films,kleine
kleineclownerieën,
clownerieën,heel
heel
bij
beknopt gehouden
gehouden actualiteiten.
actualiteiten.
spoedig begon
begon toen
toen de
de speelfilm
speelfilm haar
haar invloed te
te doen
doen gelden
gelden en
enbegreep
begreepmen,
men,dat,
dat,
Al spoedig
diende toe
toe tete
de bioscopie
bioscopie eene
eene belangrijke
belangrijke cultureele
cultureele factor
indien de
factor moet
moet worden,
worden, zij
zij zich diende
leggen op
op het
hetaanschouwelijk
aanschouwelijk weergeven
weergeven van
van menschelijke
menschelijke gevoelens.
gevoelens. Zoo
Zoo ontstond
ontstond in
in den
den
van weinig
weinig jaren
jaren de
de dramatische
dramatische speelfilm, in achtereenvolgens
achtereenvolgens een, drie,
drie, vier
vier tot
tot zeven
zeven
loop van
De beeldende
beeldendekunst
kunstisisdedesterkste
sterkstegangmaker
gangmakervan
vanhet
hetbioscoop-apparaat
bioscoop-apparaatgeweest
geweestenen
actes. De
meer zal
zalzij
zijererhaar
haareersten
eersteninvloed
invloedverdiepen,
verdiepen, zoolang
zoolang er
erin
inde
demenschheid
menschheideen
eenverversteeds meer
langen naar
naar gevoelvolle
gevoelvolle voorstelling
voorstelling en
en zielvolle
zielvolle beelding
beeldingleeft.
leeft.
onschuldige, naïve,
naïve, volks-romantische
volks-romantische en
en
eerste invloed
invloed was,
was, zooals
zooals gezegd,
gezegd, een
een onschuldige,
De eerste
sentimenteele, maar
maar door
door alles
allesheen
heeneen
een gezonde;
gezonde; dat bij
bij de
de later
later meer
meer psychologisch
psychologisch
bijwijlen sentimenteele,
toegespitste er
er wel
wd eens
eens sensaties
sensaties van
van minder
minder allooi
allooionderdoorslopen,
onderdoorslopen,men
menmag
magdit
ditde
debioscoop
bioscoop
toegespitste
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in het algemeen
algemeen zoomin
zoomin tot
tot een
eenzonde
zondeaanrekenen
aanrekenen als
als de
deletterkunde
letterkundehet
hetbestaan
bestaanvan
vanHinterHintertreppenlitteratuur.
wat tegen
tegenondeugdelijkheden
ondeugdelijkheden hier
hierkan
kanbaten,
baten,zal
zalzijn
zijnopoptreppenlitteratuur.En
En het
het eenige, wat
bouwende
is dan
dan steun.
steun.
bouwende critiek,
critiek, waarvoor
waarvoornog
nog altijd
altijd oneindig
oneindig meer
meer goede
goede stof is
Want
filmindustrie in
Nederland betreft,
niet bijzonder
bijzonder groot
groot in bebeWant wat
wat de
de filmindustrie
in Nederland
betreft, deze
deze is niet
weinigbelangstelling
belangstellingvoor
vooreigen
eigenindustrie.
industrie. Te
Temeer
meer
trekking
juistuituitteteweinig
trekkingtot
tothet
hetbuitenland
buitenland- juist
den loop
loopder
derjaren
jaren de
devolgende
volgendevier
vierfabrieken
fabrieken tot
totstand
stand
eer
dat nochtans
nochtans in den
eer aan
aan het initiatief dat
bracht:
Nöggerath (Amsterdam);
(Amsterdam); Hollandia
(Haarlem); Amst.
Film Comp.
Comp. Theo
TheoFrenkel
Frenkel
bracht: Ndggerath
Hollandia (Haarlem);
Amst. Film
(Amsterdam);
speelfilms werden
werden door
door deze
dezeateliers
ateliers
(Amsterdam); Haghefilmfabriek
Haghefilmfabriek(den
(den Haag).
Haag). Tal
Tal van
van speelfilms
vervaardigd,
getuigenissen waren
waren van goede
goede tooneeltooneel-en
etlschrijfkunst,
schrijfkunst, „goede",
"goede",
vervaardigd, die
die even
even zooveel getuigenissen
artistieken als
als in moreelen
moreelen zin.
zoowel in artistieken
zowelin
kinematografischejournalistiek
journalistiek een
eenbelangrijke
belangrijke tak
tak
Doch méér
méér dan
dan de
de speelfilm
speelfilmisisdedekinematografische
van
Nederland geworden.
geworden. De meest
meest bekende
bekende op
op dat
dat gebied
gebied zijn
zijn wel
welde
dePathé,
Pathé,
van industrie
industrie in
in Nederland
Polygoon
en Haghefilmfabriek,
Haghefilmfabriek, die
die ook
ookvolgens
volgensdedebladen
bladenhunne
hunnejournalistieke
journalistiekewaarde
waarde
Polygoon en
hebben, een
een gulle
gulle erkenning,
erkenning,waarin
waarinde
deKoningin
Koninginder
derAarde
Aardehaar
haaroudste
oudsterechten
rechtenmet
metdedejongere
jongere
zuster, die
die de
de Film
Filmis,
is,zich
zichbereid
bereidtoont
toontte
te deelen.
deelen.Deze
Dezebekendheid
bekendheidhad
hadten
tengevolge,
gevolge,dat
datde
de NederNederlandsche Regeering,
Regeering, gezien
geziende
degunstige
gunstigeresultaten
resultatentijdens
tijdensde
deoorlogsjaren
oorlogsjarenmet
metde
de film,
film, de
de propapropagand~opdracht
verstrekte aan
aan de
de Haghefilmfabriek
Haghefilmfabriek tot
vervaardigen van de
de historisch
historisch
ganda-opdracht verstrekte
tot het vervaardigen
Leger- en
ilm, waarvoor Hare Majesteit welwillend
en Vlootf
Vlootfilm,
welwillendhare
hare medewerking
medewerking verleende.
verleende.
geworden LegerIn opdracht
opdracht der
derVereeniging
Vereeniging„Nederland
"Nederlandin
den Vreemde"
Vreemde" heeft
heeft de
deHaghefilmfabriek
Haghefilmfabriek
in den
een levensbeeld van
van Nederland
Nederlandsamengesteld
samengestelden
enverspreidde
verspreidde aldus
aldus de
de tot
totfilmbeeld
filmbeeld geworden
geworden
kennis betreffende
de wereld
wereldover.
over.
kennis
betreffende ons land geheel
geheel de
De filmfabriek
filmfabriekA.A.N6GGERATH
NÖGGERATH werd
hetgroote
grootebedrijf
bedrijfder
der Hoillandsche
H011landsche en
en
werd aangezocht het
Staatsspoorwegen in
in zijn
zijngeheel
geheelvast
vastteteleggen,
leggen,ten
teneinde
eindevoor
voornu
nuen
enlater
latereen
eeneven
evenobjectief
objectiefals
als
episch beeld
episch
beeld daarvan
daarvan te
te bezitten.
bezitten. Terwijl
Terwijl de
deHollandia
HollandiaFilmfabrieken
Filmfabrieken onze
onzeLimburgscbe
Limburgsche
haaronderaardsche
onderaardsche fantastische
fantastische genomen-geheimenissen
genomen-geheimenissen onder de
de aanaankolenmijnen en
en alal haar
kolenmijnen
dacht
arbeid
enen
bittere
levensernst
- ving
ving
dacht van
van het
het Nederlandsche
NederlandscheVolk
Volkbracht,
bracht,een
eenfilm
filmvan
van
arbeid
bittere
levensernst
de Polygone
Polygone de
de blijde
blijdelach,
lach,die
dieininhet
hetbloeiend
bloeiend
voorjaarover
overhet
het
aanschijnonzer
onzerlandouwen
landouwen
voorjaar
aanschijn
komt stralen, en
en met
metden
denfolklorist
folkloristv.v.D.D.VEN
VEN schiep
schiepzij
zijeen
eenfilm
film "Lente"
zóóaanminnig,
„Lente" zóó
aanminnig, fleurig
blij als
als de
de folklore
folklore van
van ons
ons land
land nog
nog nimmer
nimmer in
in beeld
beeld heeft
heeft bezeten.
bezeten.
en blij
deze filmjournalistiek
filmjournalistiek openden zich allengs
allengs alle
alle poorten
poorten der
der sociale
sociale samenleving
samenleving
En met deze
voor de
de bioscoop
bioscoop als
als op
opslag,
slag,zoodat,
zoodat,nana
in vele
jaren
welverdiendesporen,
sporen,het
hetfilmfilmvoor
de de
in vele
jaren
welverdiende
zij vooral
streven
heer
VAN
apparaat
verkreeg in
in dedeschool,
school,en,en,
dank
apparaat toegang
toegang verkreeg
dank
zij vooral
hethet
streven
vanvan
denden
heer
VAN
STAYEREN,
Dir.
der
instituut-schoolSTAVEREN,
Dir.
derHaagsche
HaagscheSchool-Bioscoop
School-Bioscoopen
en propagandist
propagandist voor
voor de instituut-schoolin dienst
diensttrad
tradbij
bijhet
hetaanschouwingsonderwijs
aanschouwingsonderwijs in
inlandland-enenvolkenkunde,
volkenkunde,dierendieren-enen
bioscoop, in
plantenwereld, stadlandleven. De
De School-Bioscoop
School-Bioscoop bracht
bracht de
de geschiedkunde,
geschiedkunde,
plantenwereld,
stad- en landleven.
de film in de
Nureeds
reedsstaat
staatdedefilm
film
wetenschap en
en tot
tothet
hetreconstrueeren
reconstrueeren van
vanvroegere
vroegere gebeurtenissen.
gebeurtenissen. Nu
wetenschap
van de
de justitie,
justitie, van
van leger
leger en
enmarine,
marine, industrie,
industrie,verkeersverkeersin verband met onderzoek, in dienst van
in dienst
dienst van
van de
deweldadigheid.
weldadigheid.Niet
Niettetevergeten
vergetenhet
hetgroot
grootaantal
aantalinstellingen
instellingenop
op
wezen en in
wezen
gebied van
van voorlichting
voorlichting en
ensteunopwekking!
steunopwekking!
het gebied
Vanzelf rees met deze
deze emancipatie
emancipatie van
van de
de film
film van
van kermisgenoegen
kermisgenoegentot
totcultuurfactor,
cultuurfactor,
ook het milieu der
Was voor
voor vijftien
vijftienjaar
jaardede reizende
reizende tent
tent en het
der vertooning
vertooning omhoog.
omhoog. Was
hetkleine
kleine
verbouwde winkelhuis
plaats, waar
waar de bioscoop
bioscoop voor
voor een
een zeker
zeker gedeelte
gedeeltevan
vanhet
hetpubliek
publiek
verbouwde
winkelhuis de plaats,
gedurende
laatste
tien
jaren
alweer
onder
den
sterkstendrang
drangvan
vande
de
werd vertoond,
vertoond, -gedurende
de de
laatste
tien
jaren
is, is,
alweer
onder
den
sterksten
1o36
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kun<;ten, naar meer
en program-inhoud
program-inhoud
beeldende kunsten,
meer aesthetisch
aesthetisch evenwicht tusschen milieu-vorm en
gestreefd.
Reeds naar de veranderde
veranderde theater-inrichting
van den
den toenementoenementheater-inrichting ware
ware een geschiedenis van
in
het
sociale
leven
te
schrijven.
den beteekenisomvang
beteekenisomvang der
bioscoop
der bioscoop het sociale leven te schrijven.
Men ging
ging allengs
allengs niet
niet meer
meer naar
naar de bioscoop
bioscoop om
om de
de curiositeit
curiositeit voor
voor de
detrucfilm,
trucfilm, voor
voor
de „sensatie",
"sensatie", maar
maar eischte van
van haar
haar een
een zekere
zekere aesthetische
aesthetische verlustiging,
verlustiging, die
diede
debeelden
beeldenvan
van
doek omlei
omlei met
met een
eensfeer
sfeervan
vanrust
rusten
enbehagelijkheid
behagelijkheiddoor
doorde
deverfijnde
verfijnde veelzijdigheid
veelzijdigheidvan
van
het doek
die beelden
beelden zelve
zelve opgeroepen.
opgeroepen.
Een
circus, een
eenvolkstheater
volkstheater veranderden
veranderden in
in den
den loop
loopder
dertijden
tijdenminder,
minder,maar
maarde
de
Een circus,
in zichzelf,
zichzelf,om
omdat
datniet
nietininhaar
haarinrichting
inrichtingals
alsweerwerking
weerwerking
veranderde reeds
bioscoop veranderde
reeds te veel in
mee te beleven.
beleven.
mee
zij in
in haar
haar steeds
steeds vermeerderende
vermeerderende veelzijdigheid
veelzijdigheid zooveel
zooveel cultureele
cultureele factoren
factoren
Juist omdat
omdat zij
absorbeerde, moest
opnemen. Zij
Zij formeert
formeert steeds
steeds
absorbeerde,
moest zij
zij in
in haar
haar entourage
entourage steeds
steeds meer elementen opnemen.
meer verschillende „publieken",
"publieken", wat
wat haar
haar stijl
stijl steeds
steedsmeer
meervergrootte,
vergrootte,en
endaarmee
daarmeehaar
haarzorg
zorg
meer
voor
architectuur en
en Innen-Dekoration.
Innen-Dekoration.
voor architectuur
uiterlijke vorm met den inhoud mee, en de
de inhoud
inhoud met
met den
den tijdgeest.
tijdgeest.
Zoo evolueerde de uiterlijke
de eerste
eerste jaren
jaren berekend
berekend op
op de
de smaak
smaak van
van een
een zeker
zeker publiek,
publiek,
Was het vervaardigen van de film in de
dat
de kermisloge
kermisloge en
endedepijpenla
pijpenla
voorlief
lief
nam,eneneen
een
program„navenant",
"navenant",thans
thansricht
richt
dat de
voor
nam,
program
deze
industrie zich
zichtot
totalle
allelagen
lagenvan
vanhet
hetvolk,
volk,het
hetintellect
intellectis ishaar
haarwaarde
waardegaan
gaanbeseffen,
beseffen,en
en
deze industrie
zelfs het
hetHof
HofenendedeMinister
Minister
vanKunsten
KunstenenenWetenschappen
Wetenschappenhebben
hebbenhet
hethunne
hunneaandacht
aandacht
tot zelfs
van
en hunne
hunne bezoeken
bezoeken waardig
waardig gekeurd.
gekeurd.
Nederland, heeft in
in eigen
eigen kring
kring
snelle ontwikkeling
ontwikkeling der
der cinematographie,
cinematographie, ook
De snelle
ook in
in Nederland,
organisatie
vereischt, en ook
ook wat
wat de
deregeling
regelingvan
vanden
deninwendigen
inwendigendienst
dienst
betreftzijn
zijnbelangbelangbetreft
organisatie vereischt,
rijke
getroffen.
rijke maatregelen getroffen.
Het weren
weren van
van z.g.
z.g.Schundfilms
Schundfilms heeft
heeftafdoende
afdoenderesultaten
resultaten opgeleverd
opgeleverd en
endaarmede
daarmede
ontwikkeling der
der bioscoop
bioscoop in
in de
deware
ware opvoedende
opvoedendemaatschappelijke
maatschappelijke banen
banen geleid,
geleid,
voorgoed de ontwikkeling
alwaar
menschen van
van conscientie
conscientiebeoefend,
beoefend,evenveel
evenveelrecht
rechtopopbeeldvrijheid
beeldvrijheidheeft
heeftals
als
alwaar zij,
zij, door menschen
journalistiek op
op persvrijheid.
persvrijheid.
de journalistiek
De hulde,
hulde, die
die autoriteiten
autoriteiten en
ende
deNederlandsche
Nederlandschepers
persreeds
reedsopenlijk
openlijkbrachten
brachten aan
aan de
de
woordenengeschrift
geschriftonverpoosd
onverpoosdgestreden
gestredenheeft
heeft
organisatie van het
het bioscoopbedrijf,
bioscoopbedrijf,welke
welkeininwoord
organisatie
tegen de
de uitwassen,
uitwassen,is is
mede
beschouwenalsalseen
een
bewijs,hoe
hoe
voortreffelijkhet
hetbeleid
beleidgegetegen
mede
te te
beschouwen
bewijs,
voortreffelijk
handhaafd
dit staag
staag wassend
wassend heirleger
heirleger (vredesleger!),
(vredesleger!), dat
dat thans
thansreeds
reedsbeschikt
beschiktover
over22o
220
handhaafd is
is in dit
33 filmverhuurkantoren,
filmverhuurkantoren,en
gezamenlijk kapitaal
kapitaal van ruw geschat
geschat 6o
60 millioen
millioen
bioscopen en 33
en een gezamenlijk
in omloop
omloop heeft
heeft 1).
1 ).
I) Er werden
werden in
inverschillende
verschillendegemeenten
gemeentenParticuliere
ParticuliereenenGemeentelijke
Gemeentelijkebioscoop-commissies
bioscoop-commissiessamensamen1)
voor kinderbescherming.
kinderbescherming.
gesteld voor
Deze commissies
commissies hebben
hebben hun
hun vereeniging,
vereeniging, w
waarvan
als voorzitter
voorzitteroptreedt
optreedtDr.Dr.
VAN
DER
MEULEN.
W.W.
VAN
DER
MEULEN.
aa rvan als
De rechtsonzekerheid
rechtsonzekerheid van het
het bedrijf,
bedrijf. dat
dat geheel
geheel isisondergebracht
ondergebrachtonder
onderartikel
artikel 188
188der
derGemeentewet,
Gemeentewet,
en het
het verschil
verschil in
inkeuringsopvattingen
keuringsopvattingen bij
bij de
de plaatselijke
plaatselijke bioscoop-commissies,
bioscoop-commissies, deed
deed in
inden
denloop
loopder
derjaren
jaren
het streven
streven ontstaan
ontstaan om te
te komen
komen tot
tot Rijkskeuring.
Zulks had
ten gevolge,
gevolge, dat
dat bij
bij Koninklijk
Koninklijk Besluit van
van 2:<I November
November 1818,
1918,een
eenStaatscommissie
Staatscommissie werd
werd
Zulks
had ten
i ngesteld, om te onderzoeken, welke
welke maatregelen
maatregelen van overheidswege moesten
moesten worden
worden genomen,
genomen,tot
totbestrijding
bestrijding
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Dit
Dit omvangrijke
omvangrijke bedrijf nu in zijn
zijn geheel
geheel heeft
heeftreeds
reedssedert
sederteen
eenaantal
aantaljaren
jaren zijn
zijn afgeafgeTERHALL,
HALL,
Bioscoopbelangenwarm
warm weet
weet te beKamer 1) n.l.
n.l. HENRI
HENRI TER
diediededeBioscoopbelangen
bevaardigde in de Kamer
en aan
aan wien
wien het
hetveel
veeldank
dankverschuldigd
verschuldigd is.
is.
pleiten en
Daarnaast
heeft het bedrijf
Daarnaast heeft
bedrijf een
een niet
niet minder
minderwarme
warme pleitbezorgster
pleitbezorgster gevonden
gevonden in
ineen
een
uitgebreide lijf- en
en vakpers.
vakpers.
uitgebreide
het initiatief
initiatiefvan
vanDr.
Dr.VAN
VAN GELDER,
GELDER, Directeur
voor Kunsten
Kunsten
Dank zij het
Directeur van
van den
den Dienst voor
Wetenschappen der
der Gemeente,
Gemeente,Professor
ProfessorFREUN,
FREUN, conservator
conservator en
en de
deonversaagde
onversaagdemedemedeen Wetenschappen
D.VAN
VAN ZUIDEN,
ZUIDEN, mogen
standkoming der
der stichting
stichting
werking van D.
mogenwij
wijons
onsverheugen
verheugenin
in de
de tot standkoming
Het Nederlandsche
NederlandscheFilmarchief,
Filmarchief, hetwelk zich ten
ten doel
doel stelt
stelthet
hetbewaren
bewarenvan
van alle
alle belangrijke
belangrijke
van Het
geb<:urtenissen, welke
welke waarde
waarde hebben voor de
de geschiedenis
geschiedenis van
van Nederland.
Nederland.
gebeurtenissen,
op zich
zichzelf
zelfisiseene
eenegebeurtenis
gebeurtenisvan
vanniet
nietteteonderschatten
onderschattenwaarde.
waarde.
Dit op
Het nageslacht
nageslacht zal
zal niet
niet alleen
alleen onze
onze geschreven
geschrevenen
engedrukte,
gedrukte,maar
maarook
ookonze
onzelichtbeeldenlichtbeeldenkronieken, die
bioscoop allengs
allengs heeft
heeft gevormd,
gevormd, naslaan
naast
onze
gedenkboekenook
ook
kronieken,
die de
de bioscoop
naslaan -naast
onze
gedenkboeken
filmen!
onze filmen!
algemeene streven om goede
goede films
films te
te brengen
brengen in
in de
delaatste
laatste jaren,
jaren, isis buitengewoon
buitengewoon
Het algemeene
wij
mogen
met
voldoening
constateeren,
dat
de
onderscheiding
van H.
H. M.
M.
sterk
geworden,
en
sterk geworden,
wij mogen
aan een
een der
der personen
personen uit
uit het
hetbioscoopbedrijf,
bioscoopbedrijf, de
de goedkeuring
goedkeuring van
M. en
ende
deRegeering
Regeering
aan
van H. M.
dat streven.
streven.
voor dat
inhield voor
jaren, en het
het verheugt
verheugt ons,
ons,
Wij hebben
hebben een
een terugblik
terugblik geworpen
geworpen op de
de afgeloopen
afgeloopen 25 jaren,
Wij
dat de regeeringsperiode van onze geliefde
geliefde Koningin
Koninginsamen
samenvalt
valtmet
methet
hettijdsbestaan
tijds bestaanvan
vandeze
deze
grootsche uitvinding, deze
deze machtige
machtige industrie.
industrie.
grootsche
zijalle
allephasen
phasen
meer vereenigend
vereenigend met
metalle
alletakken
takken der
dersamenleving,
samenleving,maakt
maaktzij
Zich gestadig meer
har~r ontwikkeling
getrouwe zedespiegel,
zedespiegel, en
en die
diealalmeermalen
meermalen - nu eens volgend,
volgend,
harer
ontwikkeling mee,
mee, een getrouwe
w~er voorafgaande
voorafgaande - onschatbare
welke voor die
die van
van journalistiek
journalistiek en
en
dan weer
onschatbare diensten
diensten bewees,
bewees, welke
volksuniversiteit niet
blijvende diepe werking
werking van een
een schoon
schoon boek
boek of
ofvan
van
volksuniversiteit
niet onderdeden
onderdeden en
en de blijvende
machtig drama
drama nabijkwamen.
nabijkwamen.
een machtig
En
wanneer deze filmen
filmen ons
ons goed
goeden
enininwaarheid
waarheidgediend
gediendhebben,
hebben,dat
dat
ontroerd,
En wanneer
is is:
: ontroerd,
getroffen,
welaan!dedeNachwelt
Nachweltzal
zalererons
onsnog
nogdedebeste
bestekransen
kransen
getroffen,verheven
verhevenen
envoorgelicht
voorgelicht- welaan!
uit vlechten.
vlechten.
De tijd
tijd is
is gekomen,
gekomen, dat het
als volk,
volk, evenzeer
evenzeer aan
aan gelegen
gelegen is
is een
een
heter
er ons,
ons, als
als individu en als
hebben als een
een „goede
"goede pers".
pers".
"goede
te hebben
„goede film" te
Moge
de tweede
tweede kwarteeuw
kwarteeuw van Hr.
Hr. Ms.
Ms.Regeering
Regeering de
debioscoop
bioscoopsteeds
steedsmeer
meerdede
Moge in de
plaats
die haar
haar volgens
volgens haar
haar cultureele
cultureele waarde
waarde toekomt,
toekomt, een
eenwaarde,
waarde,die
die zij
zij evenzeer
evenzeer
plaats innemen, die
met
"Je Maintiendrai"
Maintiendrai" verdedigt
verdedigt en
en hooghoudt.
hooghoudt.
met een „Je
van
Voorzitter en
en lid
lidvan
vandeze
dezecommissie
commissiewerd
werd
benoemd
Mr.
B. LEDEBOER,
benoemd
Mr.
R. R.
B. LEDEBOER,
van het
het z.g. Bioscoop-ge/Jaar.
Bioscoop gevaar. Tot Voorzitter
Advocaat
Hoogen Raad.
Raad.
Advocaat Generaal
Generaal bij
bij den Hoogen
Januari 1919
1919 werd
werd deze commissie geinstalleerd
geinstalleerd en Dinsdag
Dinsdag 12
12 Februari
Februari 1923
1923 is
ishet
hetdaaruit
daaruit
Dinsdag 14 Januari
ontstaan
behandeling genomen
genomen door
door de
de Tweede
TweedeKamer
Kamerder
derStaten
StatenGeneraal.
Generaal.Een
Eenontwerp,
ontwerp,
ontstaan Wetsontwerp
Wetsontwerp in behandeling
dat
maar toch
toch in
in den
den een
eenof
ofanderen
anderenvorm
vormwel
welweer
weerterug
terugzal
zalkeeren
keeren—
- tenzij
tenzij. .•.
dat inmiddels verworpen werd, maar
..
de
persvrijheid
inmiddels
ook
voor
de
film
een
recht
geworden
is,
steunend
op
de
breede
publieke
upinie.
de persvrijheid inmiddels ook voor de film een recht geworden is, steunend op de breede publieke opinie.
De tijd
tijd zal
zal ons
ons leeren
leeren ..•.
..
1)
Sedert
de verkiezingen
verkiezingen in
in1923
1923Ook,
ook,door
doorden
den
persoon
WILLYMULLENS,
MULLENS, in
in den
den HaagHJagSedert de
persoon
vanvan
WILLY
I)
schen
gemeenteraad. (Redactie).
(Redactie).
schen gemeenteraad.
-

.

1038

DE BOUWKUNST
DOOR

W. WEISSMAN,
WElSSMAN, Architect.
Architect.
A. W.

D
D

negentiende eeuw
eeuw is
is voor
voor de
de bouwkunst
bouwkunst geen
geen gunstig
gunstig tijdperk
tijdperk geweest.
geweest. Dr.
Dr. BERLAGE
BERLAGE
ee negentiende
heeft het
hetzoo
zoojuist
juist
gezegd:
"Wanneer
men
groote
maatschappelijkgebeuren
gebeuren
heeft
gezegd:
„Wanneer
men
hethet
groote
maatschappelijk
denegentiende
negentiende eeuw
eeuwoverziet,
overûet,dan
danisishet
hetuiterst
uiterstmoeilijk,
moeilijk,daarin
daarineen
eenvaste
vastelijn
lijn
in de
doel bewustheid, een
eenduidelijk
duidelijkbeginsel
beginselvan
vanhandelen
handelenteteontdekken;
ontdekken;wél
wélontwikkelden
ontwikkelden zich
zich
van doelbewustheid,
handel en nijverheid,
nijverheid, doch
doch het
het geestelijk
geestelijk en
en maatschappelijk
maatschappelijk leven was
was zóó
zóó ingewikkeld
ingewikkeld en
en
handel
'verward, dat
daarvan in
geschiedenis de
de wedergade
wedergade niet
niet vindt."
vindt."
'verward,
dat men
men daarvan
in de geschiedenis
heeft juist
juist de
de bouwkunst,
bouwkunst, wil
wilzij
zijbloeien,
bloeien,noodig,
noodig,dat
dathet
hetmaatschappelijk
maatschappelijkleven
levèn
En nu heeft
wel niet uitsluit, doch
vastheid vertoont,
vertoont, die verandering
verandering wel
doch
·een bepaald
bepaald karakter
karakter bezit, dat
dat het
het vastheid
.een
.haar zeer geleidelijk
geleidelijk doet
doet zijn.
zijn.
haar
zou dit
dit karakter,
karakter, dat
dat zich
zich in
inalle
alleuitingen
uitingenvan
vanhet
hetgeestelijk
geestelijkenenmaatschappelijk
maatschappelijk
Men zou
stijl van
van een tijdperk
tijdperk kunnen
kunnen noemen.
achttiende eeuw
eeuw was
was de
delaatste,
laatste,
toont, den
den stijl
noemen. De achttiende
leven toont,
·die nog
bezat; de
de negentiende
negentiende eeuw
eeuw heeft
heeft het
heter
erzonder
zondermoeten
moetenstellen
stellenenenhaar
haar
-die
nog zulk
zulk een stijl bezat;
bouwmeesters
moesten
hun
toevlucht
nemen
tot
het
nabootsen
van
stijlen,
die
in
vroegere
bouwmeesters moesten hun toevlucht nemen
het nabootsen van stijlen, die in vroegere
Griekm Een
Romeinen,
tijdperken gebruikelijk
begon met
met den
den stijl
stijlder
derGrieken
n Romeinen,
tijdperken
gebruikelijkwaren
warengeweest,
geweest, Men
Men begon
-zooals
geleerden meenden,
meenden,die
dieuit
uitde
debetrekkelijk
betrekkelijkschaarsche
schaarsche bouwvallen,
bouwvallen, welke
welke van
van de
de gedenkgedenkzooals geleerden
teekenen dier
dier volken
volken waren
waren overgebleven,
overgebleven, te
te kunnen
kunnen afleiden.
afleiden.
teekenen
In de vijftiende eeuw
eeuw had
had de
de Renaissance
Renaissance iets
iets dergelijks
dergelijks beproefd;
beproefd;de
degroote
grootekunstenaars,
kunstenaars,
.die
Zij meenden
meendenna
na tetebootsen,
bootsen,doch
dochschiepen,
schiepen,
.die toen
toen leefden, gingen echter zelfstandig te werk. Zij
.zonder
nieuwen stijl,
stijl, die
die de
devanzelfsprekende
vanzelfsprekende uiting
uitingvan
vanhun
huntijd
tijdwas.
was.
-zonder dat
datûj
zij het
het wisten, een nieuwen
Anders ging
het in de
de negentiende
negentiende eeuw,
eeuw, die
die veel
veelmeer
meergeleerdheid
geleerdheid en
enveel
veelminder
minder
Anders
ging het
trachtte men,
allen ernst,
ernst, Grieksche
Grieksche en
en
.scheppingskracht
.scheppingskrachthad,
had,dan
dande
de vijftiende.
vijftiende. Toen
Toen trachtte
men, in allen
Romeinsche
gebouwen te maken,
maken, ofschoon de
de eischen,
eischen, die
die het
hetleven
levenstelde,
stelde,zeer
zeer veel
veel van
van die
die
Romeinsche gebouwen
worden, onder
onder anderen,
anderen, te
te Mi
nchen, te
·der
Zulke gebouwen
gebouwen. worden,
München,
te Berlijn,
Berlijn,
ider oudheid
oudheid verschilden. Zulke
te Parijs
Parijs en te
te Londen
Londenaangetroffen.
aangetroffen. In Nederland
Nederland was
was de
de Beurs
Beurs aan
aan den
den Dam
DamteteAmsterdam,
Amsterdam,
·die
in
I903
verdween,
er
een
voorbeeld
van.
.die 1903 verdween, een voorbeeld van.
Terwijl
"antieke" stijl
stijl werd
werd toegepast,
toegepast, ontstond
ontstond de
de„romantiek",
"romantiek",die
diealleen
alleenvoor
voor
Terwijl deze „antieke"
<ie
de letterkunde
letterkunde en de
de schilderkunst
schilderkunst
.de middeneeuwen
middeneeuwen belangstelling
belangstelling en
en bewondering
bewondering had.
had. In de
lngonnen,
won deze
deze richting
richtingook
ook langzamerhand
langzamerhand in de
de bouwkunst
bouwkunst veld.
veld. Men
Menging
gingde
degebouwen
gebouwen
begonnen, won
<ier
middeneeuwen bestudeeren
evengoed te kunnen
kunnen nabootsen
nabootsen als
als die
die der
der
der middeneeuwen
bestudeerenen
en meende
meende ze
ze evengoed
<>udhûd.
Maar
dit
is,
het
kon
niet
anders,
een
groote
vergissing
gebleken.
Het
beste
slaagden
oudheid. Maar
is, het kon niet anders, een groote vergissing gebleken. Het beste slaagden
nog de
de Roomsch-Katholieke
Roomsch-Katholieke kerken,
kerken, die
die na
nade
deherstelling
herstellingder
derbisschoppelijke
bisschoppelijkehierarchie
hierarchiehier
hier
te lande
lande gebouwd
gebouwd werden,
w<:rden, omdat
omdat zij
zij voor
voor denzelfden
denzelfden eeredienst
eeredienst bestemd
bestemd waren,
waren, die
die in
inde
de
middeneeuwen
algemeene was
was geweest.
geweest.
middeneeuwen de algemeene
"romantische" richting, die
die de
de „antieke"
"antieke" overleefd
ovnleefd
Sedert 187o
I870 zien wij, al is het met de „romantische"
had niet
had.
niet aanstonds
aanstonds gedaan,
gedaan,het
hetnabootsen
nabootsenvan
vanverschillende
verschillendeschakeeringen
schakeeringender
derRenaissance
R~ naissance
Italiaansche, de
de Fransche,
Fransche, de
de Vlaamsche
Vlaamsche en
en ook
ook de
de NederNederbeproeven,
beproeven, zooals
zooals de
de Italiaansche,
de Duitsche, de
landsche, die
die J.J.A.A.ALBERDINGK
ALBERDINGK THIJM
"den
noemde.
THIJM
„denstijl
stijlonzer
onzerwagen
wagenen
en poorten" noemde.
1039
1°39

vrijheid.
Nu streeft men
men niet
niet meer
meer naar
naar wat
wat zuiverheid
zuiverheid van
van stijl
stijl werd
werd geacht.
geacht. Met
Metgroote
grootevrijhei
vrijheid.
d
gebruiken de ontwerpers de motieven
uithet
hetverleden,
verleden;wat
wat meer
meeroorspronkelijkheid
oorspronkelijkheid ten
ten gevolge
gevolge
motieven uit
heeft.
Al isisnog
noggeen
geenbouwtrant
bouwtrantininden
den
eigenlijkenzin
zindes
deswoords
woordsontstaan,
ontstaan,aan
aan vele
vele ge
geheeft. Al
eigenlijken
bouwen,
toen gesticht,
gesticht, kan
tochgeen
geenNederlandsch
karakter, verkregen
verkregen door
door het
het doen
doen
kan toch
Nederlandschkarakter,
bouwen, toen
afwisselen
gebakken en
gehouwen steen,
steen, worden
worden ontzegd.
ontzegd.
afwisselen van
van gebakken
en gehouwen
.

de bouwkunst
bouwkunst der
der negentiende eeuw,
eeuw, dat
dat noodig
noodig was,
was, om
om
Na dit korte
korte overzicht
overzicht van de
bespreken, gaan
gaan wij
die
der twintigste
twintigste te
te kunnen
kunnen bespreken,
wij thans
thans over
over tot
totons
onseigenlijk
eigenlijkonderwerp.
onderwerp.
die der
In
jaren hebben de Nederlandsche
Nederl~ndsche
Nederlandsche bouwmeesters
bouwmeesters veel tot stand
stand kunnen
kunnen
laatste 25 jaren
In de laatste
I9!4de
1914
degroote
grooteoorlog
oorloguitbrak,
uitbrak, gaf
gafaanaanbrengen.
bloei van
van ons
ons land,
land, die
die duurde,
duurde, totdat
totdat in
in1914
brengen. De bloei
leiding
tot het
hetstichten
stichtenvan
vanzeer
zeerbelangrijke
belangrijkegebouwen..
gebouwen~
leiding tot
.,de
Maar,
andere landen, ontbraken
"de
Maar, gelijk
gelijkin
in andere
ontbrakenook
ook bij
bij ons
ons „de
van doelbewustheid"
.,het
beginsel
vaste
doelbewustheid" en
en „het
"hetduidelijk
duidelijkbeginsel
vaste lijn van
van
handelen", wier
gemis in
in de
denegentiende
negentiende eeuw
eeuw het
het
van handelen",
wier gemis
Er
werden
ontstaan
van
een
bepaalden
stijl
belet
hadden.
ontstaan van een bepaalden stijl belet hadden. Er werden
wel pogingen
pogingen gedaan
gedaan om
omtot
totzulk
zulkeen
eenstijl
stijltetegeraken,
geraken,maar
maar
1898
alle kunst
kunst bebehet
individualisme, dat
reeds vóór
vóór 1898
I898 alle
het individualisme,
dat reeds
heerscht
had, bleef
bleefvoortduren
voortduren en
en gaf
gaf tot
tottelkens
telkens nieuwe
nieuwe
heerscht had,
wendingen aanleiding.
aanleiding.
ongetwijfeld.
De sterkste
sterkste figuur
figuur van
van het
hettijdperk
tijdperk isisongetwijfeld.
ongetwijfeld.
Dr. H.
H.P.P.BERLAGE.
BERLAGE. Omstreeks
I893
nadat hij.
hij.
hij.
Omstreeks1893
1893begon
begon deze, nadat
d
reeds fraaie
fraaie ontwerpen
den stijl
stijl der
der Renaissance
Renaissance ha
had
reeds
ontwerpen in
in den
gemaakt,
onderandere
anderedat
datvan
van1884
I884voor
voorde
1884
deAmsterAmstergemaakt,- onder
damsche
zichbezig
bezigtetehouden
houdenmet
methet
hetvraagstuk
vraagstuk
damsche Beurs
Beurs-,
, zich
van den
den modernen
modernen stijl.
stijl. Hij
Hijzag
zagin,
in,dat
datzulk
zulkeen
eenbouwtrant
bouwtrant
van
alleen zou
zou kunnen,
kunnen ontstaan,
ontstaan, wanneer
wanneer de
dearchitecten
architecten zic
zich
h
alleen
kinderen
eigen tijd
tijd voelden
voeldenen
enuitdrukking
uitdrukking wisten
wisten
kinderen van
van hun eigen
geven aan
aan wat die
die tijd
tijd eischte.
eischte.
te geven
1896
gevraagd werd, een nieuw
nieuw
in 1886
hem dan
dan ook
ook in
I896 gevraagd
nieuw
Toen hem
ontwerp voor
Beurs te
te Amsterdam
Amsterdam te
te maken,
maken, werd
werd dit
dit
ontwerp
voor de Beurs
Dr. H. P.
P. BERLAGE.
anders, dan
dan het
hetvorige.
vorige.BERLAGE
BERLAGE besefte,
dat de
de hooge
hooge
anders,
besefte, dat
Dr.
schoonheid, welke
welke hij
hij wenschte
wenschte tetebereiken,
bereiken,slechts
slechtsver
ver··
schoonheid,
Deversiering
versiering werd,
werd, alalbleef
bleefzij
zij niet
nietgeheel
geheel
eerlijkheid. De
kregen kon
kon worden
worden door eenvoud
eenvoud en
en eerlijkheid.
kregen
achterwege, tot eenige
eenige onderdeelen
onderdeelen beperkt.
beperkt. Het
Het effect
effect moest
moestberusten
berustenop
ophet
hetgebruiken
gebruikenvan
van
achterwege,
bouwstoffen, die harmonisch
harmonisch bij
bij elkander
elkander pasten.
Ook de
de doeltreffendheid
doeltreffendheid kreeg
kreeg een
een
goede bouwstoffen,
pasten. Ook
belangrijke
rol te vervullen.
vervullen.
belangrijke rol
n
1903,
I903, toen
toen de
de Beurs
Beurs door
door H.
H. M.
M.de
deKoningin
Koninginplechtig
plechtigwerd
werdgeopend,
geopend,zagen
zagenvele
velen
In 1903,
deze schepping
schepping het
het begin
beginvan
vaneen
eennieuw
nieuwtijdperk
tijdperkvoor
voordedeNederlandsche
Nederlandschebouwkunst.
bouwkunst.
in deze
uitwendige van
van het
het gebouw,
gebouw, dat
dat in
inzijn
zijntrotschen
trotschenernst
ernstaan
aande
demiddeneeuwsche
middeneeuwsche
Het uitwendige
doethet
hetwat
watvreemd
vreemdininzijn
zijnomgeving.
omgeving.
Italië herinnert,
herinnert, heeft
heeft groote
groote verdienste,
verdienste, alal doet
paleizen van Italië
n
Dit bezwaar
bezwaar geldt niet voor het inwendige. Hier heeft
heeft de
deontwerper
ontwerperde
deeenvoudigste
eenvoudigstevorme
vormen
Dit
de
gekozen, om het
het doel
doel te
te bereiken,
bereiken, dat
dat hij
hij zich
zichvoorstelde.
voorstelde.Duidelijk
Duidelijkspreken
spreken de
depijlers,
pijlers, die
die de
gekozen,
breede bogen
bogen der
der galerijen
galerijen dragen;
dragen; de
de bekappingen
bekappingen overspannen
overspannen de zalen
zalen in
in sierlijke
sierlijke lijnen.
lijnen.
breede
.

.

.
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Door dezen
grootschheid
inderdaad
monumentaal
dezen eenvoud
eenvoud isiseen
een
grootschheidontstaan,
ontstaan,diedie
inderdaad
monumentaalgenoemd
genoemd
mag worden.
Vooral de groote
groote zaal
zaal isis een
een der
der
Vooral
fraaiste,
in de
delaatste
laatstekwart
kwart eeuw
eeuw
fraaiste, welke in
•
werden gemaakt.
gemaakt. BERLAGE heeft
heeft niet
niet
werden
getracht,
den beschouwer
beschouwer te
te verbazen
verbazen
getracht, den
te verrassen
verrassen door
door rijkdom
rijkdom van
vankleur
kleur
of te
door beeldhouwwerk.
beeldhouwwerk. De zalen
zalen zijn
zijn
of door
invan boven
boven verlicht,
verlicht, maar
maar de
de kille
kille invan
druk, die
die daardoor
daardoor had
had kunnen
kunnen ontontdruk,
staan,
nietgedaan
gedaan door
door den
den warwarstaan, is tete niet
men
van de baksteen
baksteen der
der muren.
muren.
men toon van
gebouw
In dezen geest is ook het gebouw
van den
denDiamantbewerkersbond
Diamantbewerkersbond te
te
van
Amsterdam, dat BERLAGE terzelfder tijd
tijd
behandeld. Groote
Groote zalen
zalenzijn
zijn
ontwierp, behandeld.
hier
niet
aanwezig,
maar
vooral
de
hier niet aanwezig, maar vooral de
Damrak te Amsterdam.
hoofdtrap
gaf
den
bouwmeester
geDe Beurs aan
aan het Damrak
hoofdtrap gaf den bouwmeester gelegenheid,
toonen. De
De
legenheid, zijn
zijn talent
talent te
te toonen.
gevel heeft
heeft de
de Italiaansche
Italiaansche geslotenheid
geslotenheid der
der gevels
gevels van
van de
deBeurs.
Beurs.
gevel
Het ons
ons gestelde
gestelde bestek
bestek laat
laat niet
niet toe,
toe,de
deandere
andere
te
bespreken.
Met
een
enkel
woord
Met een enkel woord
werken van BERLAGE
moeten
echter de
demonumentale
monumentale ontwerpen
ontwerpen worden
worden
moeten echter
vermeld, die
die de
demeester
meestervervaardigde
vervaardigde en
en die
die zóó
zóó
vermeld,
grootsch van
de uitvoering
uitvoering achtergrootsch
van opvatting
opvatting zijn,
zijn, dat de
wege
bleef. Wij
Wij noemen
noemen het
het„Beethoven-huis",
.,Beethoven-huis", het
het
wege bleef.
.,Pantheon
Menschheid" en
het Museum
Museum voor
voor
„Pantheon der
der Menschheid"
en het
's-Gravenhage.
Eindelijk worde
worde er
ernog
nogaan
aanherinnerd,
herinnerd,
's-Gravenhage. Eindelijk
BERLAGE ook als stadsaanlegger zijn sporen verdiend
dat BERLAGE
heeft
door het
hetmaken
makenvan
vantwee
tweeuitbreidingsplannen
uitbreidingsplannen
heeft door
voor
Amsterdam, een
een voor
voor 's-Gravenhage
's-Gravenhage en
en van
van een
voor Amsterdam,
plan
Hofplein te
te Rotterdam.
Rotterdam.
plan voor het Hofplein
Terwijl
de beteekenis
beteekenis van
van BERLAGE
BERLAGE in
in zijn
zijn
Terwijl de
monumentale
ligt
monumentaleontwerpen
ontwerpengezocht
gezochtmoet
moet worden,
worden, ligt
die
van
K.
P.
C.
DE
BAZEL
vooral
in
hetgeen
hij
als
die van K. P.
DE BAZEL vooral in hetgeen hij als
tot stand
stand bracht,
bracht,alal toont
toont
bouwmeester van woonhuizen tot
zijn ontwerp
ontwerp voor
stadhuis
te Rotterdam,
Rotterdam, dat
dat hij
hij
voor het st
a dhuis te
de monumentaliteit
monumentaliteit geenszins
geenszins schuwt.
schuwt.
eeuw worden
worden de
de
In •.het
het laatst
laatst der
der negentiende eeuw
Nederland nagevolgd.
nagevolgd. Bij
Bij
.,(!ottages"
„cottages" der Engelschen in Nederland
K. P. C.
C. DE
DE BAZEL.
BAZEL.
de
eerste dezer
dezer „landhuizen"
.,landhuizen" spreekt
spreekt het
het overzeesche
overzeesche
de eerste
al teteduidelijk.
duidelijk.De
Deverdienste
verdienstevan
van DE
wellicht wat
wat al
wellicht
BAZEL is, dat
dat hij
hij op
op die
dielandhuizen
landhuizen een
eenNederlandsch
Nederlandsch stempel
stempel heeft
heeft weten
wetentetedrukken
drukken en
en
BAZEL
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dat
zijn fijnbeschaafde
fijnbeschaafde persoonlijkheid
achttiende eeuw
eeuw
dat zijn
persoonlijkheidererzich
zichininuit.
uit. Voorbeelden
Voorbeeldenuit
uit de
de achttiende
diend:!n
h::m; door
doorhet
hettoepassen
toepassenvan
vaneen
eenrieten
rietendak
dak
door
een
aangenamerangschikking
ra,ngschikking
ra.ngschikking
dienden hem;
enen
door
een
aangename
vertrekken wist hij
hij een intieme
intieme schilderachtigheid
schilderachtigheid teteverkrijgen,
verkrijgen, die
die uiterst
uiterstbekoorlijk
bekoorlijk is.
is.
der vertrekken
W. HANHANOok andere
fraaie landhuizen
dien geest
geestgebouwd,
gebouwd,zooals
zooals J. W.
Ook
andere architecten
architecten hebben
hebben fraaie
landhuizen in dien
RATH,
H. W.
W.LELIMAN,
LELIMAN, J.J.B.B.VAN
VANLOGHEM,
LOGHEM, J. P.
P.SMITS
SMITS en H. FELS.
RATH, JAN
JAN STUYT,
STUYT, J.
J. H.
Ofschoon
J. H.
Ofschoon Dr. P. J.
H.CUYPERS,
CUYPERS, wat zijn voornaamste
voornaamste werken
werken betreft, tot een
een vroeger
vroeger
tijdperk behoort
dat, wat
wat wij
wij hier
hier behandelen,
behandelen, isis zijn
zijninvloed
invloederertoch
tochduidelijk
duidelijkwaar
waartete
tijdperk
behoort dan
dan dat,
Had Dr.
Dr.
nemen, vooral
vooral in de
de talrijke
talrijke Roomsch
Roomsch Katholieke
Katholieke kerken,
kerken, die
die werden
werden gebouwd.
gebouwd. Had
nemen,
CUYPERS zich daarvoor
daarvoor door
door de voorbeelden
voorbeelden der
der middeneeuwen
middeneeuwen laten
laten inspireeren,
inspireeren, ook
ookzijn
zijn
CUYPERS
te huldigen.
huldigen. Zoo
Zoo
volgelingen
doch begonnen
begonnen meer
meer en
en meer
meer een
een vrijere
vrijere opvatting
opvatting te
volgelingen deden
deden dit, doch

P. J.
H.
Dr. P.
P.
J.J. H.
H.
Dr.

CUYPERS.
CUYPERS.

is de
de kathedraal
kathedraal van St. Bavo
Bavo te
te Haarlem,
Haarlem, door
door Jos. TH. J. CUYPERS
CUYPERS gebouwd, door den koepel,
koepel,
welke, boven
geheel beheerscht,
beheerscht, een
een modern
modern gebouw
gebouwgeworden,
geworden,alalheeft
heefthaar
haar
welke,
boven het
het kruis,
kruis, het
het geheel
de middeneeuwen
middeneeuwen gebruikelijk
gebruikelijk was.
was. Ook
Ook in de
de onderdeelen
onderdeelen uiten
uiten
plattegrond den vorm, die in de
zich nieuwe
nieuwe gedachten.
gedachten. Dat
Dat deze
deze bouwmeester
bouwmeester op
op den
denweg,
weg,door
doorhem
hemingeslagen,
ingeslagen,voortgaat,
voortgaat,
toont de
de Roomsch
Roomsch Katholieke
Katholieke kerk,
kerk, die
die hij onlangs
zeer eenvoudige
eenvoudige
onlangs te
te Bussum voltooide. Met zeer
middelen is hier
hier een
een geheel
geheelverkregen,
verkregen, dat
dat aan
aan de
deeischen
eischenvan
vanden
deneeredienst
eeredienstbeantwoordt,
beantwoordt,
middelen
maar
oorspronkelijks heeft. Bijzonder
Bijzonder treft
treft de
de stemming
stemmingvan
vanhet
hetinterieur.
interieur.
maar toch iets oorspronkelijks
STUYT heeft
de kerk
kerk der „Heilige
;,Heilige Land
Land Stichting"
Stichting" te
te Nijmegen
Nijmegen getoond,
getoond,
heeft in de
Ook JAN STUYT
blijftdede.overlevering
overleveringbewaard;
bewaard;de
dekerken,
kerken,door
door
modern zulk
zulk een
een gebouw
gebouwkan
kanzijn,
zijn,alalblijft
hoe modern
KROPHOLLER te Scheveningen en te
te Amsterdam
Amsterdam gebouwd,
gebouwd, getuigen
getuigen daar
daar evenzeer
evenzeer van.
van.
A. J.J.KROPHOLLER
A.
Bij
de Protestantsche
Protestantsche kerken
kerken ziet
men meest
meest een
eenvrije
vrijeopvatting
opvattingder
derRenaissance,
Renaissance,
Bij de
ziet men
daar
bouwtrant der
der middeneeuwen
middeneeuwen niet op
op zijn
zijn plaats
plaats zou
zou wezen.
wezen. C.
C. B.
B. POSTHUMUS
POSTHUMUS
daar hier
hier de bouwtrant
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MEYJES heeft
MEYJES
dezen geest
geest verscheidene
verscheidene kerken
kerken te
te Amsterdam
Amsterdam gebouwd
gebouwd en
en daarbij
daarbij met
met
heeft in dezen
de eischen,
eischen, door onzen tijd gesteld, rekening gehouden.
de
gehouden.
Een zelfde opvatting heeft J.
VERHEUL Dz.
J. VERHEUL
Een
gehuldigd
Dz. gehuldigd
in de
de kerken,
kerken, die
diehij
hijteteApeldoorn
Apeldoornen
enaan
aan het
in
het EmmaEmmaplein te 's-Gravenhage
plein
's-Gravenhage bouwde.
bouwde.
Onder de
Onder
de zeer
zeer monumentale
monumentale werken,
werken, sedert
sedert
1898 uitgevoerd, behoort
18g8
1898
behoort het
het Vredespaleis
Vredespaleis te
te 's-Gra's-Gravenhage (ûe
(zie blz.
blz. 143),
een inte
(zie
143), waarvoor
waarvoor een
internationale
venhage
rn ationale
prijsvraag werd uitgeschreven.
CORDONNIER
prijsvraag
uitgeschreven.Louis
LOUIS
CORDONNIER te
Rijssel, die
Rijssel,
die bekroond
bekroond werd,
werd, had,
had, bij
bijhet
hetbouwen,
bouwen,
als medewerker.
J. A.
A.G.G.VAN
VAN DER
DER STEUR
STEUR als
Professor J.
medewerker.
Dit gebouw
gebouw isisvan
vanbinnen
binnenrijk
rijkversierd
versierden
enwanneer
wanneer
het niet
niet den
denverheven
verhevenindruk
indrukmaakt,
maakt, die
die zijn bestemmin zou doen verwachten, dan
dan komt
komt dit,
dit, omdat
omdathet
het in
in
de eerste
de
eerste plaats
plaats als bibliotheek
bibliotheek werd
werd bedoeld.
bedoeld.
Niet minder
minder monumentaal
monumentaal is het
hetstadhuis
stadhuis te
te
Rotterdam, een
van
Professor
HENRI
Rotterdam,
eenschepping
schepping
van
Professor
HENRIEVERS,
EVERS,
die
prachtige zalen
voorzag en
en er
er tevens
tevens in
in
die het
het van
van prachtige
zalenvoorzag
slaagde, zijn
zijn werk
slaagde,
werk op
op uitnemende
uitnemende wijze
wijze voor
voor den
den
dienst geschikt
geschikt te doen
doen zijn.
zijn.
Aan de
de prijsvraag,
prijsvraag, die voor
voor dit
dit gebouw
gebouw werd
werd
Aan
Professor HENRI
uitgeschreven,
nam ook
ook W. KROMHOUT
Zijn
Professor
HENRIEVERS.
EVERS.
uitgeschreven, nam
KROMHOUT Cz. deel. Zijn
ontwerp, dat in
ontwerp,
in hoofdzaak
hoofdzaak een
een grootschen
grootschen toren
toren ververdeaandacht
aandachtdoor
door het
hetstreven
strevennaar
naarooroortoonde, trok
trok zeer
zeer de
toonde,
DatKROMHOUT
KROMHOUT geen
spronkelijkheid. Dat
geenafgetreden
afgetreden paden
paden wilde
was reeds
reedsgebleken,
gebleken,toen
toenhij,
hij,met
metH.H.
JANSEN,
bewandelen was
G. G.
JANSEN,
American Hotel
Hotel te
te Amsterdam
Amsterdam bouwde.
bouwde.
het American
De Nederlandsche
NederlandscheRenaissance
Renaissancewerd
werd
door
PETERS
De
door
C.C.
H.H.
PETERS
het Postkantoor
Postkantoor te Amsterdam
Amsterdam en door
door J.
J. J.
toegepast aan
toegepast
aan het
VAN NIEUKERKEN
NIEUKERKEN aan
aan verscheidene
verscheidene buitenverblijven,
buitenverblijven,waarvan
waarvan
VAN
"Duin- en
en Kruidberg"
Kruidberg" te
te Santpoort
Santpoort een
eender
dervoornaamste
voornaamste is.
is.
„Duinjongearchitecten
architectenijverige
ijverige
de laatste
laatstejaren
jarenzien
zienwij
wijjonge
In de
pogingen doen,
om tot
tot een
een nieuwen
nieuwen bouwtrant
bouwtrant te
te komen.
komen.
pogingen
doen, om
wij er
erboven
boveneenige
eenige noemnoemTerwijl hun voorgangers,
voorgangers, van wie
wie wij
Terwijl
den, hoe
hoe verschillend
verschillend hun
hun opvattingen
opvattingen overigens
overigens ook
ook zijn,
zijn,
den,
toch dáárin
dáárin overeenkomen,
dat
deze,
bij
het
ontwerpen,
den
overeenkomen, dat deze, bij
ontwerpen, den
plattegrond en de
deeischen
eischender
der
samenstellingals
alspunten
puntenvan
van
plattegrond
samenstelling
zij, dat
datde
degevels
gevelsonafhankelijk
onafhankelijkdaardaaruitgang kiezen, meenen zij,
van moeten
moeten worden
worden behandeld,
behandeld, opdat
opdat de
de verbeelding
verbeeldinghaar
haar
van
Het
Het Scheepvaarthuis
Scheepvaarthuisaan
Prins vrijen loop heeft. Het
Het gewapend
gewapend beton,
beton, dat
dat meer
enmeer
aan de
dePrins
meer en
meervoor
voor
Hendrikkade
Hendrikkade te
te Amsterdam.
Amsterdam.
het maken
maken van
van dedekern
kernder
dergebouwen
gebouwenininzwang
zwangisisgekomen,
gekomen,
dat vroeger
vroeger niet uit
uit te
te voeren
voeren zou
zou zijn
zijn geweest.
geweest.
laat veel toe, dat
voorbedd van
van deze
deze nieuwe
nieuwe opvatting
opvatting isishet
hetScheepvaarthuis
ScheepvaarthuisteteAmsterdam,
Amsterdam,ontontEen voorbeeld
I
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worpen door
door J.J.M.
M.VAN
VAN DER
DER MEY,
een overvloed
overvloedvan
vanbeeldhouwwerk
beeldhouwwerkheeft
heeft
worpen
MEY,die
diede
de gevels
gevels met een
Cz.teteRotterdam
Rotterdamisisin
in dien trant
KROMHOUT ez.
trant ontontversierd. Ook
Ook een
eenkantoorgebouw
kantoorgebouwvan
van W.
W. KROMHOUT
versierd.
worpen.
worpen.
KLERKenenP.
P. KRAMER
KRAMER
werdteteAmsterdam
Amsterdamgelegenheid
gelegenheid gegeven, eenige
Aan M.
M. DE
DE KLERK
werd
eemge
Aan
van een
een onuitonuitblokken arbeiderswoningen
arbeiderswoningen van
te voorzien,
voorzien, waarbij
waarbij zij van
blokken
van gevels
gevels in
in dezen
dezen geest te
puttelijke verbeelding
verbeelding hebben
hebben blijk
blijk gegeven.
gegeven.
puttelijke
Naast
school, die
Naast deze
deze fantastische
fantastische school,
die men
men wel
wel de
deAmsterdamsche
Amsterdamsche pleegt
pleegt te
te noemen,
noemen,
navolging
van
Amerikaanschen
architect
LLOYDWRIGHT,
WRIGHT, de
de
een andere,
andere,die,
die,ininnavolging
staat een
van
denden
Amerikaanschen
architect
LLOYD
grootste strengheid
strengheid en
en soberheid
soberheid betracht.
betracht. Hiertoe
Hiertoebehooren
behooren JAN
JAN WILS
WILS te 's-Gravenhage
's-Gravenhage
grootste
J. J.J.P.P.OUD
OUD teteRotterdam,
Rotterdam,die
dievooral
vooraldoor
doorhun
hunarbeiderswoningen
arbeiderswoningenbekend
bekendzijn.
zijn.
en J.
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EDELSMEEDKUNST
DOOR
CAREL
BEGEER,
CAREL J.
J. A. BEGEER,
President-Directeur van
vandede N.V. Koninklijke
NederlandscheEdelmetaal
Edelmetaalbedrijven.
bedrijven.
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e historicus,
historicus, die
die de
degeschiedenis
geschiedenisvan
vandedeEdelsmeedkunst
EdelsmeedkunstininHolland
Hollandwil
wilbeschrijven,
beschrijven,
kan
anders dan
dan bijzondere
bijzondere aandacht
aandacht wijden aan het tijdvak
M. Koningin
Koningin
kan niet anders
tijdvak van H. M.
1) .
WILHELMINA 1).

Was
immers de continue
continue stijlontwikkeling
stijlontwikkeling in
begin der
der egde
Igdeeeuw
eeuwafgebroken
afgebroken
Was immers
in het begin
en had men
men in
in het
het midden
middendaarvan
daarvan zijn
zijn toevlucht
toevlucht gezocht
gezocht in
inde
devoorbeelden
voorbeeldender
derhistorische
historische
stijlen, van een dieper
dieper en
en juister
juister begrijpen
begrijpen van
van de
de oudere
oudere stijlen
stijlen kan
kan men
menechter
echterpas
pastegen
tegenhet
het
einde der egde
Igde eeuw
eeuw spreken,
spreken, toen
toende
dekunsthistorische
kunsthistorischekritiek
kritiekde
degegevens
gegevensleerde
leerderangschikken
rangschikken
de stijlverschillen
stijlverschillen scherper
scherper formuleerde.
formuleerde.
en de
Intusschen
van Engeland
Engeland reeds
reeds een beweging
beweging uitgegaan,
uitgegaan, om,
om, op
op grond
grond der
dertechtechIntusschen was
was van
nische constructie,
constructie,dedevormgeving
vormgeving
te herzien.
AUG.
PUGIN,
RUSKIN
WILLIAMMORRIS
MORRIS
te herzien.
AUG.
PUGIN,
RUSKIN
en en
WILLIAM
meenden
gaan bij
gothiek. Uit
Uit deze
dezebeweging
bewegingontwikkelde
ontwikkelde
meenden daarvoor
daarvoorter
terschole
schole te
te moeten
moeten gaan
bij de gothiek.
zich een min
„constructieve" vormgeving,
zich
min of
of meer
meer zuiver
zuiver "constructieve"
strenge volmaking
volmaking hier
hier te
te
vormgeving, die
die in strenge
P. BERLAGE,
JAN
EISENLOEFFEL en
PENAAT vertolkt
werd.
lande eerst
eerstlater
laterdoor
door
H. H.
P. BERLAGE,
JAN
EISENLOEFFEL
en W. PENAAT
vertolkt werd.
Op
den constructieven
constructieven grondslag,
grondslag, dien men
men bleef
bleeferkennen,
erkennen, vertoonde
vertoonde zich
zichtevens
tevens
Op den
wederom een
een neiging
neiging om
om de oornament-motieven
wederom
natuur teteontleenen.
ontleenen.Japansche
Japansche
rn ament-motievenaan
aan de
de natuur
invloeden zijn onmiskenbaar
onmiskenbaar in
te vinden.
vinden. Doch
Dochnaast
naastden
denconstructieven
constructieven
in deze richting terug te
grondslag,
steldeeen
een
andere
groep
(HORTA,
VAN
DERVELDE,
VELDE,MAJORELLE,
MAJORELLE, enz.)
decoratieve
grondslag, stelde
andere
groep
(HoRTA,
VAN
DER
enz.) de decoratieve
bedoeling op
op den
denvoorgrond
voorgrond en
en hieruit
hieruit ontwikkelde
ontwikkelde zich de
de „Style
"Style moderne",
moderne", dien
dien men
mendan
dan
bedoeling
waarlijk als
als een
een nieuwen stijl, een
Stijl" kon zien, daar
scheen te
te zijn
zijnafgewaarlijk
een "Jeugd
„Jeugd Stijl"
daar alle
alle traditie scheen
afgeXV"verwant,
verwant,
schud en
eneen
eennieuwe
nieuwegedachtengang,
gedachtengang,innerlijk
innerlijkhet
hetmeest
meestaan
aandien
dienvan
van„Louis
"LouisXV"
de scheppende
scheppende kunstenaars
kunstenaars leidde.
Ige eeuw
eeuwmet
metnieuwe
nieuwe pe
perspectieven.
de
leidde. Zoo
Zoo eindigde
eindigde de
de ige
rspectieven.
De 202
20e eeuw zette in met
met de
dewereldtentoonstellingen
wereldtentoonstellingen te
te Parijs
Parijs en Turijn.
Turijn. De
DeNederNeder&. ZooN
ZOON
landsche zilversmeden
zilversmeden hadden
hadden uitnemende
uitnemende stukken
stukken ingezonden;
ingezonden; de
de Fa.
Fa. HOEKER &
landsche
werk naar ontwerpen
ontwerpen van
van WILLEM HOEKER
HOEKER en
enJAN
JANEISENLOEFFEL,
EISENLOEFFEL, behoorende tot de construcconstructieve richting; de
de fa.
fa. BEGEER werk naar
naar ontwerpen van Prof.
Prof. GIPS in „modernen
"modernen stijl";
stijl"; F
FRANS
RA NS
ZWOLLO eigen werk, dat eveneens tot de
de constructieve
constructieve school
school behoorde,
behoorde, doch
dochin
inzijn
zijnoornament
rn ament
oriëntaalsche kunst geïnspireerd
geïnspireerd schijnt.
schijnt.
door oriëntaalsche
Met groote
groote geestdrift
geestdrift schiepen
schiepenkunstenaars
kunstenaars ininalle
allevakken,
vakken,maar
maardoordat
doordat de
de opopMet
modernen stijl
stijl wist
wist meester
meester
komende massafabrikage
massafabrikage zich
komende
zich van
van de
de nieuwe
nieuwe vormgeving
vormgeving in den modernen
maken en het
het goede
goede werk
werk verloren
verloren ging
ging in
in den
denberg
bergvan
vanslechte
slechtewaar,
waar, verloor
verloor deze
deze stijl,
stijl,
te maken
zoo groote
groote mogelijkheden
mogelijkheden scheen
scheen te bergen,
bergen, zijn
zijn aanzien
aanzien bij
bij het
het publiek.
publiek. De
Dereactie
reactieop
op
die zoo
hetspr
spraakgebruik,
den verbruiker
verbruiker leidde
leidde tot
tot de
de lust
lustzich
zichmet
met„antieke"
"antieke"—
- dat
datwil,
wil,ininhet
den
aa kgebruik, zeggen oude,
niet juist
juistvóór-christelijke
vóór-christelijkevoorwerpen
voorwerpen—- teteomringen,
omringen,
waardoordedekunstnijvere
kunstnijverefabrikant
fabrikantzich
zich
niet
waardoor
wederom genoodzaakt
genoodzaakt zag
de 19e
Ige eeuwsche
eeuwsche„stijl-repetitie"
"stijl-repetitie"terug
terugtetekeeren,
keeren,terwijl
terwijlook
ook
wederom
zag tot de
akademische onderwijs
onderwijs dit
dit karakter
karakter bleef
bleefdragen.
dragen.
het akademische
r) _Zie
_Zie„Inleiding
"Inleiding
de geschiedenis
der Nederlandsche
Edelsmeedkunst;
CAREL
J. A.
BEGEER".
i)
tottot
de geschiedenis
der Nederlandsche
Edelsmeedkunst;
CAREL
J. A.
BEGEER".
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Architecten en
en sierkunstenaars,
sierkunstenaars,die
diededeconstructieve
constructieve
richting
voorstonden
(BERLAGE,
richting
voorstonden
(BERLAGE,
VAN DEN
PENAAT
e.a.) ontwikkelden
zichzich
evenwel
in
VAN
DENBOSCH,
BOSCH,EISENLOEFFEL,
EISENLOEFFEL,
PENAAT
e.a.) ontwikkelden
evenwelrustig
rustigverder
verder en in
I906
exposeerde de
defirma
firmaBEGEER
BEGEER op
de wereldtentoonstelling
wereldtentoonstelling teteMilaan
Milaanzilverwerk
zilverwerknaa
naar
1906 exposeerde
op de
r
ontwerpen van
van JAN
JAN EISENLOEFFEL,
EISENLOEFFEL, datdat
dedeJury
belangwekkende edelsmeedwerk
edelsmeedwerk
Juryhet
het meest
meest belangwekkende
de tentoonstelling
tentoonstelling noemde.
noemde.
op de
EISENLOEFFEL'S werk
is, uitgaande
van
zuiver
totuiterste
uiterste
EISENLOEFFEL's
werk
is, uitgaande
van
zuiverconstructieven
constructievenbouw,
bouw, gekomen
gekomen tot
vereenvoudiging, die
die haar
haar kracht
kracht vindt in zuivere,
zuivere, strakke
strakke lijnen. Een
Eenspaarzaam,
spaarzaam,met
metmeest:
meest~r
vereenvoudiging,
rlijk
proportie-gevoel
toegepaste,
geometrische
emailversiering,
verleent
aan
deze
voorwerpen
lijk
toegepaste, geometrische emailversiering, verleent aan deze voorwerpen
die ze
ze tot
tothet
hetmeest
meestnobele
nobelewerk
werkvan
vandezen
dezentijd
tijdverheft.
verheft.
den luister, die
ZWOLLO, diedieleeraar
Haarlem, groepeert
groepeert zich
zicheen
eenaantal
aantal
Om
Om ZWOLLO,
leeraarwas
wasaan
aande
de school
school te Haarlem,
niet zijn
zijn leerlingen,
leerlingen, met
methem
hemverwant
verwantzijn
zijndoor
doorde
dewijze
wijzevan
vanmetaalbehandemetaalbehat:dedrijvers,
drijvers, die al of niet
Of oriëntaalsch
Of herinneren
aan CHRIS
LEBEAux's
ling. Hunne
Hunneversieringsmotieven
versieringsmotieven
doen
ling.
doen
af oriëntaalsch
aan,aan,
af herinneren
aan CHRIS
LEBEAUX'S
bloem-enenvlinderornament.
vlinderornament.Onder
Onderhen
henvalt
valtinindedeallereerste
allereersteplaats
plaatsG.G.
LANTMAN
gestileerd bloemH.H.
LANTMAN
gevoel voor
voor exotische
exotischepracht
pracht de
de liervogel
liervogel in
in den
den schotel
schotel met
met emailversieemailversiete noemen, van wiens gevoel
eendenkbeeld
denkbeeldgeeft.
geeft.Aan
Aandede
weelderige
ornamenten
van
RIENHACK
HACK doet
doet het
hetwerk
werkvan
van
ring een
weelderige
ornamenten
van
RIEN
J. J.
J. WARNAAR,
WARNAAR, teekenaar
der
firma
van
KEMPEN,
denken.
Later
werk
van
EISENLOEFFEL
met
teekenaar
firma van KEMPEN, denken. Later werk van EISENLOEFFEL met
in deze
deze richting
richtinggepresteerd
gepresteerdwerd,
werd,terwijl
terwijlZwoLLo's
ZWOLLO'S
emailversiering overtreft hetgeen vroeger
vroeger in
werk wint door
door rijker,
rijker, levendiger
levendigerbehandeling
behandelingvan
vanhet
hetmateriaal.
materiaal.F.F.
ZWOLLO Jr. werkt op
op zeer
zeer
ZWOLLO
verdienstelijke
den stijl
stijl van
van zijn
zijnvader.
vader.
verdienstelijke wijze
wijze in den
CAREL J.J.A.
streeft
naar
kleurrijker
enensoepeler
trachteerst
eerst
CAREL
A.BEGEER
BEGEER
streeft
naar
kleurrijker
soepelerplastisch
plastisch effect.
effect. Hij tracht
te komen
komen tot geleding
geledingvan
van het
het vlak
vlak
opgeven van
van den
den scherpen
scherpenomtrek
omtrekvan
van het
hetoornament
door het opgeven
rn ament te
in hoogere
hoogere en
en lagere
lagere partijen.
partijen. In het
het oornament
beginsel,om
om ten
ten slotte
slotte in
in
zelve in
rn ament ontwikkelt zich dit beginsel,
eenig
hoofdvorm algeheele
algeheeletoepassing
toepassingtetevinden.
vinden.De
Debeker
bekerenendedekan
kanzijn
zijnvrijgemaakt
vrijgemaaktvan
vaneenig
den hoofdvorm
siermotief. Uitsluitend
Uitsluitend de
deplastische
plastischebehandeling
behandelingvan
vanden
denvorm,
vorm,maakt
maakthet
hetstuk
stuktot
totéén
éénpartij
partij
van zilverlichteffect,
zilverlichteffect, waarbij
waarbij de
contour verloren
verloren gaat
de spiegeling
spiegeling en
enhet
hetvoorwerp,
voorwerp,dat
dat
de contour
gaat in de
begrenzen in zijn
zijn silhouet
silhouet zich
zich aansluit
aansluit bij
bij en
en oplost
oplostin
inde
desfeer
sfeerzijner
zijneromgeving.
omgeving.
zonder zich te begrenzen
Zijn plastiek is
zelf, als
als relief,
relief, iets
iets voor
voor te
te stellen.
stellen.
is evenwel zonder pretentie, bedoelt niet op zich zelf,
gaat ERICH
ERICH WICHMANN
verder.
Zijn
plastiek
bedoeling
Daarom gaat
WICHMANN
verder.
Zijn
plastiekheeft
heeftniet
nietslechts
slechts de bedoeling
levenloosheiduit
uitden
denvoorwerpsvorm
voorwerpsvormtetebannen,
bannen,maar
maartevens
tevensdoor
doorhet
hetmodelé
modelézelf
zelfiets
ietstetezeggen;
zeggm;
levenloosheid
het beginsel
beginsel van
van den
den op
op zich
zich zelf
zelfiets
ietszeggende
zeggende sier,
sier,doch
dochde
de
feitelijk
terugkeer dus tot het
feitelijk een terugkeer
sier zelve heeft
heeft een
eengeheel
geheelandere,
andere,nieuwe
nieuwebeteekenis
beteekenisgekregen,
gekregen,waartegen
waartegen de
deversiering
versiering met
met
de renaissancistische ornamentmotieven ons thans oppervlakkig gedacht aandoen. Nog zijndernaiscthomenivsthaoperlkigdchtanoe.Nzij
de eerste
eerste proeven
proeven van
van een
een nieuwe
nieuwerichting,
richting,welke
welkeevenwel
evenwelgroote
grootebeloften
belofteninhoudt.
inhoudt.
het slechts de
I9I9 op
opiniinitentoonstelling van
van Edelsmeedkunst
Edelsmeedkunst te Amsterdam
Amsterdam gehouden
gehouden in Mei
Mei 1919
De tentoonstelling
Fabrikanten van GoudGoud-en
enZilverwerken
Zilverwerkenwas
waseen
een
tiatief van de Vereeniging van Nederlandsche Fabrikanten
bijzondere gebeurtenis
gebeurtenis op dit gebied.
gebied. Zij
Zij gaf
gaf een
een fraai
fraai en
en volledig
volledigbeeld
beeldvan
vande
deontwikkeling
ontwikkeling
bijzondere
dezer kunst in Nederland
Nederland en
en legde
legdeererden
dennadruk
nadruk op,
op,dat
datNederland
Nederland in
in de
de16e
I6een
en1'7e
I7e eeuw
eeuw
dezer
groote
dat in
in de
delaatste
laatste25
25jaren
jarendedeNederlandsche
NederlandscheKunstnijverheid
Kunstnijverheideen
een
groote meesters
meesters had,
had, doch dat
bereikte, zooals
zooals Nederland
Nederlandnooit
nooittetevoren
voren
kende,
hetdan
danook,
ook,dat
dathaar
haaruitingen
uitingOl
hoogtepunt bereikte,
kende,
zijzijhet
zich in
in bescheidener
bescheidener omvang
omvang voordoen,
voordoen, dan
dûn in
in Holland's
Holland's gouden
gouden eeuw.
eeuw.
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e glorie
gloriewaarvan
waarvanVAN
VAN LOON'S
LOON'S "Vaderlandsche
in
„Vaderlandsche Historiepenningen"
Historiepenningen" gewaagt,
gewaagt, was
was in
de
Igde eeuw
eeuwleelijk
leelijkgetaand
getaandenenmet
metdedeNederlandsche
Nederlandschepenningkunst
penningkunstwas
was het
het langlangde 19de
zamerhand droevig gesteld
zamerhand
gesteld geraakt.
geraakt.
Edoch:
- enen Edoch: de
de laatste
laatste twee
twee d~cenniën
decenniënvan
vande
deIgde
19deeeuw
eeuwhadden
haddeneen
eenkeer
keergebracht
gebracht
al was bij
al
bij de
de troonsbestijging
troonsb~stijging van
van Koningin
Koningin WILHELMINA
Nederlandsche
penningkunst
WILHELMINA de
de Nederlandsche penningkunst
nog geenszins
geensûns zóó
zóóontwikkeld
ontwikkelddat
datzij
zijdedevergelijking
vergelijkingmet
methet
hetbuitenland
buitenlandkon
kondoorstaan
doorstaan - er
was
althans een medaille-industrie
medaille-industrie in opkomst,
opkomst, welke
welke op
op de
deontwikkeling
ontwikkeling der
derpenningkunst
penningkunst
was althans
in hoofdzaak
hoofdzaak gunstigen
gunstigen invloed
invloed isisgeweest.
geweest.
van grooten
grooten en in
Immers,
allerminst een
bewonderaar van
zijn, om
om in
in
Immers, men
men behoeft allerminst
een blind bewonderaar
van het
het heden
heden te zijn,
te
stemmen met
met de
de opmerking,
opmerking, dat
dat het
het peil
peilvan
vandedeNederlandsche
Nederlandschepenningkunst
penningkunst van
van Ig23
te stemmen
1 923
zeer
een
vooruitgang,welke
welke(behoeft
(behoeft dit
dit betoog?)
betoog?) tete
zeer veel
veel hooger
hoogerligt
ligt dan
dandat
datvan
vanI8g8
1898- een
vooruitgang,
danken
scheppende kunstenaars,
kunstenaars, doch
doch die
diemogelijk
mogelijk gegedanken is aan
aan de
de begaafdhûd
begaafdheid en den arbeid der scheppende
geleg~nheidtot
totscheppen,
scheppen,door
doorde
denijverheid
nijverheidaan
aan de
de kunstenaars
kunstenaars gegeven.
gegeven.
maakt is door de
de ruime
ruime gelegenheid
penningen
Want
begrijpelijk isis de
Want wél
wél begrijpelijk
de w~nsch
wensch der
der p~nningvrienden
ptnningvrienden in engeren zin, om penningen
ontworpen en
en uitgevoerd
ontstaan en al
al een
een
ontworpen
uitgevoerd te zien,
zien, welke
welke alleen
alleen uit
uit schoonheidsdrang
zijn ontstaan
schoonheidsdrang zijn
schoonheidszin worden gewaardeerd,
gewaardeerd, en te betreuren is het daarom,
daarom, dat, toen
toen de
de voor
voor
door den schoonheidszin
den oorlog
oorlog bloeiende
bloeiende „Nederlandsch-Belgische
"Nederlandsch-Belgische Vereeniging
Vereeniging van
van Vrienden
Vrienden van
van den
denPenning
Penning
als Kunstwerk,"
Kunstwerk,"werd
door afscheiding der Belgische afdeeling,
afdeeling, de
de oprichting
oprichtingvan
van
werd opgeheven
opgeheven door
een zuiver
zuiver Nederlandsche
Nederlandsche Vereeniging
Vereeniging van
van gelijke
gelijke strekking
strekking onmogelijk
onmogelijk bleek.
bleek. Maar
Maar aan
aan de
de
ontwikkeling
penningkunst heeft het
het geen
geen kwaad
kwaad gedaan,
gedaan, dat
dat de
de kunstenaars
kunstenaars (als
(als de
de
ontwikkeling van
van de
de penningkunst
bouwmeesters) in
hoofdzaak in
opdracht werken,
werken, en dat
dat de
de ontwerpen
ontwerpen een
eenzeer
zeerbepaalde
bepaalde
bouwmeesters)
in hoofdzaak
in opdracht
bestemming hebben.
band met
met het
het volle
volle leven
leven isiser
erslechts
slechtsdes
destetenauwer
nauwerdoor
doorgebleven
gebleven
bestemming
hebben. De band
wat de
de kunstenaar
kunstenaar er
er misschien
misschien aan
aan vrijheid
vrijheid door
door verloren
verloren heeft, heeft
heeft het
het werk
werk dubbel
dubbel
en wat
dwars gewonnen
gewonnen aan
aan beteekenis
beteekenis en zin.
zin.
en dwars
Want een
een geschiedenis
geschiedenisvan
vandederegeering
regeeringvan
van
Koningin
WILHELMINA, uitsluitend
uitsluitendgebagebaKoningin
WILHELMINA,
volledig,
de penningen
penningen tijdens
tijdens hare
hare regeering
regeering geslagen,
geslagen, zou
zouweliswaar
weliswaar allerminst
allerminst een
een volledig,
seerd op de
doch geenszins
geenszins een
een onjuist
onjuist beeld geven
geven van
van het
het gebeuren
gebeuren op
op de
deverschillende
verschillende gebieden
g;ebiedenvan
van
openbaar maatschappelijk
treffende omstandigheden
leven van
van bijbijopenbaar
maatschappelijkleven
levenen
en zelfs
zelfs vele treffende
omstandigheden uit het leven
zondere personen
personen nog doen
doen uitkomen.
uitkomen.
zondere
H. M.'s
M.'sregeering
regeeringzóó
zóórijk,
rijk,
Gelukkig echter
gegevens voor
voor H.
Gelukkig
echter voor
voor den
den historicus zijn de gegevens
voorvele
veleandere
anderetijdvakken
tijdvakkende
devoornaamste,
voornaamste,soms
somszelfs
zelfsdedeeenigste
eenigste
dat het sprekende metaal --- voor
eens
overwegende
beteekenis
heeft.
met
name
gedenkboek,dat
datdeze
deze
bron -nietniet
eens
eeneen
overwegende
beteekenis
heeft.
EnEn
met
name
inin
ditdit
gedenkboek,
zoo rijke
rijke wijze
wijze boekstaaft,
boekstaaft, behoeven
behoeven de
de penningen
penningenals
alsgeschiedkundige
geschiedkundige hergeschiedenis op zoo
niet afzonderlijk
afzonderlijk te
te worden
wordenbesproken.
besproken.
innering niet
penningkunst, bij
bij de
de beschouwing
beschouwingwaarvan
waarvan
aandacht kan
kan bepaald
bepaald blijven
blijven tot de
de penningkunst,
Onze aandacht
wij de
de stof
stofop
opdrieërlei
drieërlei wijze
wijze willen
willen ontleden
ontleden en
enwel:
wel:naar
naar de
de genre's;
genre's; naar de
de opvattingen;
opvattingen;
wij
naar de
de persoonlijkheden der
derkunstenaars.
kunstenaars.
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De hoofd-genre's
hoofd-genre'snu
nuzijn
zijnvier
vieriningetal.
getal.Wanneer
Wanneermen
mennaast
naastelkander
elkanderlegt
voor-en
voor-en
en keenkeerkee
rDe
legt dedevoor)ubileums(zie
blz.
57)
of
van
de
Inhuldigingspenning
in
dit
gedenkboek
gedenkboekafgeb~elde
afgebeelde
InhuZdigingspenning(z,ie
Inhuldigingspenning
(z,ie
blz.
bh:.
57)
of
van
de
jubileumsjubilewnszijde
der
elders
zijde der elders in dit gedenkboek afgebeelde
(zie blz. 49), dan
dan vinden wij
wij in
in beide
beide gevallen voor de
de vóórzijde
vóórûjde een
eenportret,
portret,voor
voorde
de
penning 1923
1923(zie
vóórzijde
penning
keerzijde
allegorische of
ofsymkeerzijde een allegorische
symbolische
bolische voorstelling.
voorstelling. Beschouwt
Beschouwt
- ` menmen
dandan
daarna
dede
keerzijde
•
daarna
keerzijdevan
vanden
den
(zie
blz.
Berlin-ramp
pe71lling
op
de
BerZin-ramp
Berlin-ramp
(ûe
blz.
penningop de
penning
1093) dan
dal!da~ biedt
biedt deze
deze ons
onseen
eenvoorvoorbeeld
b~eld
terbeeld van het
het imitatieve
imitatievegenre,
genre,terwijl de
den Watersde keerzijde
keerzijde van
van den
Watersden
noodpenning
noodpenning het
het genre
genre van
van den
schrift-penning
schrift-penning vertegenwoordigt.
vertegenwoordigt.
Deze
genre's, welke
Deze genre's,
welke wij
wij
hier
tegenover
elkaar
stellen,
zijn
tegenover
elkaar
stellen,
zijn
Pelgrimfathermedaille,
Pelgrimfathermedaille,
Pelgrimfathermedaille,
Pelgrimfatherme
daille,
lang niet
niet altijd
altijd scherp
scherp gescheiden.
gescheidEn.
voorzijde,
keerzijde,
voorzijde,
Eerstens
Eerstens vindt
vindt men
vaak genoeg,
genoe g,
men vaak
C. J.J.V.v.
V.D.
D.HOEF.
HOEF.
V.D.
D.HOEF.
HOEF.
C. J.J.V.v.
dat
dat portret
portret en
en schrift
schrift gecombigecombiHerinneringspenning 1923), dan
dàn is
is het
het vaak
vaak
neerd worden
worden (zooals
(zooals trouwens
trouwens reeds
reeds op
op den
den Herinneringspenning
neerd
ondoenlijk het allegorische
allegorische of
hetimitatieve
ofsymbolische
symbolische van
vanhet
imitatievetetescheiden.
scheiden.Men
Mendenke
denke b.v.
b.v.
ondoenlijk
Weensche kinderen
kinderen (een
kerstboom) of de
de medaille
medaille voor
voor de
de
aan de
Steunpenning voor
aan
de Steunpenning
voor de
de Weensche
(een kerstboom)
van de
deVaart
Vaartder
derPelgrim
PelgrimFathers
Fathers(voorzijde
spiegel
keerzijde
keerûjde
herdenkingvan
(voorzijde
de MAYFLOWER, keerzijde
herdenking
spiegel
vanvan
de MAYFLOWER,
huis van
ROBINSON) waarbij
zijn.
van ROBINSON)
imitatie!
"symbolisch"zijn.
waarbijdedevoorstellingen
voorstellingentegelijkertijd
tegelijkertijdimitatief
imitatief en „symbolisch"
die niet
niet iets
ietssymboliseert
symboliseut
Ja, men zou kunnen zeggen, op een penning is een voorstelling
voorstelling die
symboliseert
Ja,
herinneringsstuk of
eigenlijk
ondenkbaar, omdat
als herinneringsstuk
ofeerbewijs
eerbewijs steeds
steedseen
eenmonumonueigenlijk ondenkbaar,
omdat de
de penning als
mentum perenne
meertetedenken
perenne is,
is,dat
datveel
veelmeer
denkengeeft,
geeft,dan
dandedekleine
kleineoppervlakte
oppervlaktebevatten
bevattenkan.
kan.
mentum
Toch heeft
heeft het
het zijn
zijn
ûjn nut
nut de
de boven
bovenaangeduide
aangeduidegenre's
genre's teteonderscheiden,
onderscheiden,want
want de
de eischen,
eischen,
die ieder
ieder dier
diergenre's
genre'sstelt,
stelt,bepalen
bepalengrootendeels
grootendeelsdedebehandeling,
behandeling,
zoodat
wij ons
ons niet
niet zullen
zullenverbazen,
verbazen,indien
indienwij
wijopmerken,
opmerken,dat
dat
zoodat wij
allen alle
alle genre's
genre's beoefenen.
beoefenen.
lang niet allen
{..

,

imitatieve genre,
genre, dat
dat de
kunstenaarzich
zich
aandekunstenaar
ûchaanVraagt
Vraagt het
het imitatieve
(men zie
denpenning
penningvan
vande
dehaven
haven
dachtig verdiept in het
het gegeven
gegeven (men
zieden
Rotterdam),
vraagt vóór alles een
een rijke
rijke
Rotterdam), het
het allegorisch-symbolische
allegorisch-symbolische vraagt
verb.:!elding
I.C.A.R.medaille,
vub~elding
(ontwerp
Internationaal
Gerechtshof).
verbeelding (ontwerp I.C.A.R.medaille, Internationaal Gerechtshof).
Om
met schrift
schriftalléén
alléén een
eenmooien
mooienpenningkant
penningkant te
te maken,
maken,
Om met
„Weensche Kinderen"
ja
-, eigenlijk,
ook maar
maar één
één letter
letter op
opeen
eenpenning
penning goed
goed te
te "Weensche
ja'
jat
eigenlijk, om
om ook
penning,
plaatsen
gevoel voor
voor relief,
relief, voor
voor licht
licht en
en schaduw,
schaduw, voor
voor het
het
plaatsen is
is een gevoel
HOEF.
C.
J.
V.
C.
v.
V. D.
D. HOEF.
verband
sprekend vlak
vlak noodig,
noodig, die
die een
een
verband tusschen
tusschen achtergrond
achtergronden
en sprekend
goede
een oogenvreugd
oogenvreugd maken,
maken, doch
doch wat
wat in
in dezen
dezen niet
niet
goede letter
letter tot een
een ergernis.
ergernis.Behalve
Behalvede
dereeds
reedsgenoemde
genoemdeWatersnoodpenning
Watersnoodpenningzijn
zijngoe
goede
voortreffelijk is,
is, tot een
de
letterkanten
keerzijde van
dm
kleinen,
de keerzijde
keerûjde
van de
de Weensche
Weenschekinderen,
kinderen,en
endedekeerzijde
keerûjdevan
vandedfn
letterkanten b.v.: de
n kleinen,
zeer fraaien
fraaien Antigonepenning.
Het portret eindelijk
eindelijk eischt
eischt6fófeen
herscheppende
suggereerende
kracht
(VANEEDHEN)
EEGHEN)
eenherscheppende
herscheppen de
suggereerende
kracht
(VAN
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óf het
het vermogen,
vermogen, geestelijke
geestelijke waarden
waarden in het
het lijfelijk
lijfelijk beeld
beeld tetedoen
doenverschijnen
verschijnen(Koningin
(Koningin
of
(1923) (V.
6f eindelijk de
WILHELMINA
WIENECKE (1923)
(v. D.
D. WAALS),
WAALS), óf
de aandachtige
aandachtige
WILHELMINA van PANDER en van WIENECKE
en zuivere opmerking,
opm~rking, die
die in
in de
de schijnbare
schijnbare verloochening van eigen persoonlijkheid
persoonlijkheid des kunstekunstenaars,
om
het
model
te
laten
uitkomen,
juist
een
zeer
bijzondere
naars,
het model te laten uitkomen, juist een zeer bijzondere
kunstenaars gave en
een voornaam
voornaam vermogen
vermogen toont
toont(KUYPER,
(KUYPER,
kunstenaarsgave
en een
^'Ag
WAGENAAR).
WAGENAAR).
;
74.). '

3)
In het
het bovenstaande
bovenstaande is
is reeds
reeds terloops
terloops veel
veelbesproken
besproken van
van
In
: ^::
wat ons
het bijzonder
bijzonder bezighoudt,
bezighoudt, als
als wij
wij onze
onze aandacht
aandacht
ons in het
datgene, wat
geven aan de
de opvattingen.
opvattingen.
,c
Om den
den strijd
strijd der
dermeeningen
meeningenop
opdit
ditgebied
gebiedgoed
goedteteverstaan
verstaan
is het
het noodig
noodig tetebedenken,
bedenken,dat
datdedeinvoering
invoeringvan
vandedeverkleinbank
verkleinbank Konin
Koningin
gin WILHELMINA,
WILHELMINA, '
had geschapen
(±
1880) de
de technische
technische mogelijkheid
mogelijkheid had
geschapen naar
naar zeer gegePIER
PANDER.
PIER PANDER.
(:E 188o)
detailleerde
naturalistische modelé's
modelé'sstalen
stalenstempels
stempelstetevervaardigen,
vervaardigen,
detailleerde naturalistische
in
waarop medailles
van
technischen
vooruitgang
- in
waarop
medailles geslagen
geslagenwerden,
werden,die
dieeen
eenverrassend
verrassendbewijs
bewijs
van
technischen
vooruitgang
persoonlijke vaardigheid
ontwerper zijn, doch
doch welke
welke terecht
terecht
vele gevallen tevens van persoonlijke
vaardigheid van
van den ontwerper
door hen,
metalen schijf
schijf willen
willen
hen, die
die in
in de
de penning
penning vóór
vóóralles
alleseen
een plastisch
plastisch bewogen cirkelvormige metalen
derblijven herkennen,
herkennen, als
wezen van
van den
den penning
penningworden
wordenveroordeeld.
veroordeeld.Van
Vanderblijven
als strijdig
strijdig met het wezen
gelijke excessen
gelukkig niet al
al te
te veel
veel voorbeelden
voorbeelden in
inNederland.
Nederland.Maar
Maarde
derichting
richting
gelijke
excessen getuigen gelukkig
op zich zelve,
zelve, welke
welke zich
zichininde
devoorstelling
voorstellingiedere
iederevrijheid
vrijheidveroorlooft
veroorlooftdoor
dooreen
eennaturalistische
naturalistische
Belof impressionistische verbeelding slechts
slechts tete verlangen
verlangen (hoofdzakelijk
(hoofdzakelijk door
door de
de Fransche
Fransche en Belvertegenwoordigd) was
een tegenbeweging,
tegenbeweging, waarvan
waarvan de
de beginbegingische medailleurs vertegenwoordigd)
was de
de stoot tot een
selen hier
hier te
te lande
lande met
metwarmte
warmtezijn
zijnvoorgestaan.
voorgestaan.
decoratieve richting
richting vraagt
vraagt vlakverdeeling
vlakverdeeling en
en reliefverdeeling
re1iefverdeeling
Voor de aanhangers dezer decoratieve
hoofdaandacht en
en wanneer
wanneer men den herinneringspenning
herinneringspenningop
opde
degeboorte
geboortevan
vanPrinses
Prinses JULIANA
JULIANA
de hoofdaandacht
(de
Klokken luiden)
luiden) beschouwt,
beschouwt, of
of het
het voorontwerp
voorontwerp InterInter(de Klokken
nationaal Gerechtshof,
Gerechtshof, dan
dan zal
zal ieder
iedergaarne
gaarne willen
willenerkennen,
erkennen,dat
dat
de vraagstukken,
vraagstukken, hierdoor
hierdoor gesteld,
gesteld, meesterlijke
meesterlijke oplossingen
oplossingen
de
hebben gevonden,
gevonden, al
bewijzen daarnaast
overigens
hebben
al bewijzen
daarnaastdedevele
vele- overigens
fraaie
onze dagen
dagen daartegenover,
daartegenover, dat
opfraaie penningen
penningen uit onze
dat deze opden
lossingen meer te danken
danken zijn
zijn geweest
geweestaan
aanden
denfijnen
fijnenzin
zin en den
voornamen
van een
een leidende
leidendepersoonlijkheid,
persoonlijkheid, dan
dan de
de
voornamen smaak
smaak van
van een
een vasten
vasten stijl,
stijl,welke
welkeom
omzoo
zootetezeggen
zeggeneigendom
eigendom
uitingen van
der
der gemeenschap is.
Bedenkt men,
men, dat
datdeze
dezerichting
richtingeenerzijds
eenerzijdshet
hetgevaar
gevaarin
in
Bedenkt
bergt te
te verloopen
verloopen in
in het
het zuiver
zuiver oornamentale,
zich bergt
rn amentale, wat voor den
Penning,
geslagenbij
bijde
de geboorte
geboorte zin en het
het wezen
wezen van
vanden
denpenning
penningalsalsherinnering
herinneringmoordend
moordend
Penning, geslagen
H. K.
van H.
K. H.
H.Prinses
Prinses JULIANA,
]ULIANA, is, en
enzij
zijanderzijds,
anderzijds,waar
waar de
devormoplossende
vormoplossende ofofarchaiseerende
archaiseerende
CAREL J.
]. A. BEGEER.
BEGEER.
tendensen der
hedendaagsche beeldende
kunst mee
mee spelen
spelen
tendensen
der hedendaagsche
beeldende kunst
(WICHNANN
& BOLLE) leidt tot
tot werken,
werken, die
die door
doorden
denkennetkenner
(WICHMANN &
gewaardeerd worden,
te verwonverwonveelal zeer gewaardeerd
worden,doch
doch het
het publiek
publiek vreemd
vreemd blijven,
blijven, dan
dan is
is het niet te
deren, dat in
in ons
ons land
landdaarnaast
daarnaast een
een min
min ofofmeer
meertraditioneel
traditioneelacademische
academische richting
richtingwarme
warme
deren,
belangstelling bleef
bleef vinden,
vinden, te
te meer,
meer,waar
waar deze
deze richting
richtingvertegenwoordigd
vertegenwoordigdwordt
wordtdoor
doorkunstekunste.
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naars, die door hun Hollandschen smaak en hun gevoel voor matigheid en echtheid, vanzelf
reeds van de Fransche en Belgische excessen worden weerhouden en overigens van hun decoratiefstrevende kunstbroeders meer hebben overgenomen dan omgekeerd. Voor een penning
als die voor de N.O.T. of de plaquette voor de Vereeniging
voor den Effectenhandel behoeft geen Fransch meester zich
te schamen, doch zij zijn tevens werken van een vlakvulling
en reliefbehandeling waaraan een niet dogmatisch decoratief
voelende niet den minsten aanstoot behoeft te nemen. En
portretten als MONSEIGNEUR VAN HEUKELOM of het dubbelportret SUERMONDT-BoEYE zijn in hun gevoel voor relief
en kleurwaarde, zoo goed als door hun vlakbehandeling,
specimina van bijzondere waarde.
Wanneer we dan ten slotte nog een enkel woord aan
de kunstenaars wijden, dan willen wij eerst kortelijks de
N.O.T. medaille,
aandacht vestigen op de omstandigheid, dat het ondoenlijk
J. C. WIENECKE.
is om ook maar de namen te vermelden van allen, die in
dit tijdvak penningen ontwierpen. Immers schier talloos zijn
zij, die eens een enkele maal een penningmodel maakten, soms ook een ontwerp teekenden,
dat dan door een ander werd gemodelleerd.
Dezen kunnen wij met des te meer gerustheid buiten beschouwing laten, omdat hun
beteekenis veelal op ander gebied ligt en zij
hun uitstapjes in het rijk der penningen veelal
zelf niet zoo belangrijk vonden, dat een verzwijgen daarvan hen kwetsen kan.
Een uitzondering dient echter gemaakt voor PIER PANDER en TOON DUPUIS.
Voor geen van beiden is hun werkzaamheid
op penning-gebied hoofdzaak; de een was,
de ander is vóór alles beeldhouwer. Doch de
reeks portretten, door beiden voor den penning gemodelleerd, maakt het noodig hen met
erkentelijkheid te vermelden in een overzicht der hedendaagsche penningkunst, hoe
kort ook.
Is DUPUIS de herschepper van den' Plaquette "Effectenbeurs" Plaquette "Effectenbeurs"
(keerzijde)
hedendaagschen mensch, onevenwichtig als
(voorzijde)
J. C. WIENECKE.
men wil, in zich zelf verdeeld en zich zelf
J. C. WIENECKE.
allerminst gelijk blijvend, maar dan toch
hevig willend, groot, hartstochtelijk en sterk, levend, PANDER'S kunst reikt met zijn wortels
terug tot klassicisme en romantiek; zijn werk is geadeld door den geest en meestal met het
teere waas van schoonen droom omweven.
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De penningkunstenaars
penningkunstenaarsininengeren
engeren
CAREL
BEGEER, JAC.
JAC. J. V.
v. GOOR,
GOOR, C. J.J. V.
v. D.
D.
zinzin
zijnzijn
CAREL
BEGEER,
rtDe
!De
HOEF
C. WIENECKE.
WIENECKE. Vertegenwoordigen
hiervanVAN
VAN GOOR
GOOR en WIENECKE
WIENECKE dedemeer
HOEFen
en J.
J. C.
Vertegenwoordigen hiervan
meer acadeacademische
de eerste
eerste in
in dit
ditopzicht
opzichtmet
metDuitsche,
Duitsche,dedeander
andermet
metFransche
Franscheantecedenten,
antecedenten,
mische richting, de
hetgeen echter bij beiden nog
nog slechts
slechts als
als nuance
nuance in
in hun
hunwederzijdsche
wederzijdscheverhouding
verhoudingmerkbaar
merkbaar is,
is,
zijn in
in werken,
werken, streven
streven en
en voelen,
voelen, BEGEER en
VAN DER
DER HOEF
HOEF
door en door Hollandsch
Hollandsch als zij zijn
door
en VAN
zijn de
de aanhangers
aanhangers van
van de
dedecoratieve
decoratievepenningkunst,
penningkunst,waarbij
waarbijzich
zich
dan
BEGEER vóór
vóóralles
allesdoor
door
dan
BEGEER
groote
conceptie
en
eenvoudige
klare
behandeling
kenmerkt,
terwijl
VAN
DER
HOEF
door
groote conceptie en eenvoudige klare behandeling kenmerkt, terwijl VAN DER HOEF door
meerdere detailleering
pleegt te
teonderscheiden.
onderscheiden.
meerdere
detailleering zich pleegt
overzicht, waarin
waarin slechts de
de hoofdzaken
hoofdzaken even zijn
zijn belicht,
belicht, toont
toont duidelijk
duidelijk genoeg,
genoeg,
Dit overzicht,
hoe rijk
rijk bewogen
geschakeerd het streven
bij uitstek
uitstek voor
voor ons
ons Hollanders
Hollanders passenpassenbewogen en geschakeerd
streven in dezen bij
den
tak
van
kunst
is.
den tak
kunst
Te betreuren
betreuren is het
het daarom,
daarom, dat
dat de
de met
metde
demedaille
medaillezoo
zoonauw
nauwverwante
verwante munt
munt hierbij
het geheel
geheelgeen
geenbaat
baatheeft
heeft
gevonden.
Ook
WIENECKE - tot voor korten
korten tijd
tijd RijksstempelRijksstempelin het
gevonden.
Ook
WIENECKE
snijder
ambtelijkgeroepen
geroepenwas,
was,aan
aanons
onsland
landhet
hetmunttype
munttypetetegeven,
geven,dat
datin
inoveroversnijder -diedie
dusdus
ambtelijk
eenstemming was met de
de eischen
eischen van
van den
denhedendaagschen
hedendaagschen smaak
smaak en
en stond
stond op
ophet
hetpeil
peilvan
vanhet
het
is daarin
daarin niet
niet geslaagd.
geslaagd. Des
Desteteverblijdender
verblijdenderisishet
hetdaarom,
daarom,
dat
waarzij,
zij,wier
wier
kunnen van thans, is
dat
waar
ambtelijke taak
het isisdeze
dezekunstrichting
kunstrichtingtetebevorderen,
bevorderen,zelfs
zelfsonbetwistbare
onbetwistbare begaafdheid
begaafdheid niet
niet
ambtelijke
taak het
ten algemeenen
algemeenen nutte wisten
wisten te
te leiden,
leiden, de
deondernemerszin
ondernemerszin van
van de
denijverheid
nijverheiden
endedebelangbelangstellende steun
steunder
derkunstzinnigen
kunstzinnigende
debovengeschetste
bovengeschetsteontwikkeling
ontwikkelinghebben
hebbenmogelijk
mogelijkgemaakt.
gemaakt.
-
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DER LAATSTE XXV JAREN
STROOMINGEN DER
DOOR
DOOR
PROFESSOR DR.
DR. JHR.
B. H.
PROFESSOR
JHR. B.
H. C.
C. K.
K. VAN
VAN DER
DERWIJCK,
WIJCK,

Oud-Hoogleeraar
Universiteitentete Groningen en
en Utrecht.
Utrecht.
Oud -Hoogleeraar aan de Rijks Universiteiten

R
R

uim vijf
vijf en
en twintig
twintigjaren
jaren geleden
geleden hoorde
hoorde ikikeen
eender
dereerste
eersteenenmeest
meestgevierde
gevierdemannen
mannen
uim
van Nederland
Nederland zeggen:
zeggen: „wij
"wij zullen
zullen het
het voortaan
voortaan zonder
zonder godsdienst
godsdienst moeten
moeten stellen."
stellen."
van
Hij
Hij vond sterken
sterken bijval,
bijval, doch tevens
tevens levendige
levendige tegenspraak.
tegenspraak. Thans
Thansisiserergeen
geendenkend
denkend
mensch in Nederland,
Nederland, of
of hij
hij ziet
ziet in,
in,dat
dateen
eenvolk
volkzonder
zondergodsdienst
godsdiensteen
eenprooi
prooivoor
voorde
dehaaien
haaienis,is,
en dat,
dat, als
als Europa,
Europa, zooals
zooals geducht
geducht wordt,
wordt, te
te gronde
gronde gaat,
gaat, de
de tot
totvóór
vóórkort
kortheerschende
heerschende stofstofvergoding
daarvan de schuld
schuld draagt.
draagt.
vergoding daarvan
Zoo niet bij
bij de
de groote
groote massa,
massa, dan
dan toch
toch bij
bij de
de besten
bestender
derjongere
jongere geslachten
geslachten isis er
ereen
een
Zoo
vurige
belangstelling
in
de
dingen
des
geestes
ontwaakt.
De
jongelingen
zijn
veel
ernstiger
vurige belangstelling de dingen des geestes ontwaakt. De jongelingen zijn veel ernstiger
en vromer dan
dan een kwart
kwart eeuw
deele isis dat
dat tetedanken
danken aan
aan den
den oorlog
oorlogvan
van1914,
1914,
eeuw geleden. Ten deele
ombedreigde
bedreigdehandelsbelangen
handelsbelangenen
enandere
anderezuiver
zuiverstoffelijke
stoffelijkeredenen
redemnontbrand,
ontbrand, het
hetoverovadie, om
beschaafd Europa,
betreft, 'op
helling van
van een
een afgrond
afgrond heeft
hedt
beschaafd
Europa, althans
althanswat
wat het
het vaste
vaste land
land betreft,
'op de
de helling
gesleept, waarin
waarin het dreigt
dreigt neer
neer te
te storten.
storten.
Onmiskenbare,
verblijdende, teekenen
dat Europa
Europa een
een nieuwe
nieuwe
Onmiskenbare, ten
ten deele
deele verblijdende,
teekenen wijzen
wijzen er
er op, dat
p,::riode is binnengetreden.
binnengetreden. Ruim
Ruim een
een kwart
kwart eeuw
eeuw geleden
geledenwas
wasde
debelangstelling
belangstellingininphilosophie
philosophie
periode
zeer matig.
matig. Ook
Ook alal dacht
dachtde
deofficieele
officieelevertegenwoordiger
vertegenwoordiger der
der wijsbegeerte
wijsbegeerte er
erniet
nietaan,
aan,
nog zeer
haar
wetenschappen te noemen, toch
toch werd
werd er
er om
om dien
dien eeretitel
eeretitelvan
vanvroeger
vroeger
haar de
de Koningin der wetenschappen
tijd gemeesmuild. Sprak
Sprak het niet
niet vanzelf,
vanzelf, dat
det het
het exacte
exacte weten
weten vooraan
vooraan moest
moeststaan,
staan, dat
dat natuurnatuurkunde, scheikunde, welke door
door hare
hare technische toepassingen
toepassingen voor
voor het
het menschelijk
menschelijk leven
levenzco'n
zco'n
rijke zegen
zegen bleken
blekentetezijn,
zijn,den
deneersten
eerstenrang
ranghadden
haddeninintetenemen?
nemen?Moest
Moesthet
hetstreven
strevennaar
naareen
een
rijke
redelijke,
zoowet
hoofd
als
hart
bevredigende
wereldbeschouwing
niet
met
het
kloppen
2an
redelijke, zoowel hoofd als hart bevredigende wereldbeschouwing niet met het kloppen aan
onherroepelijk gesloten
ééne lijn
lijn gesteld?
gesteld?
onherroepelijk
gesloten deuren
deuren worden
worden op
op ééne
Sinds
is het
hetden
denkrachtigen
krachtigenLeidschen
Leidschenhoogleeraar
hoogleeraarBOLLAND
BOLLAND gelukt
te
Sinds is
gelukt duizendc
duizend nn te
winnen voor
voor een
een zoo
zoomoeilijk
moeilijktetevatten
vattenstelsel
stelselalsalsdat
dat
van
HEGEL, en
enniet
nietalleen
alleeninin Nederland,
Nederlznd,
van
HEGEL,
doch overal in de beschaafde wereld vinden de boeken over philosophie den grootsten aftn k.dochveralinbsfdwevin bokerphilsdngoteafrck.
In Duitschland
Duitschlandwerd
werdaan
aaneen
eenman
manalsals
RUDOLF EUCKEN
EUCKEN dede Nobelprijs
gelukte
RUDOLF
Nobelprijs toegekend
toegekend en gelukte
bloeienden „Euckenbund"
"Euckenbund" te stichten.
stichten. Vroeger
Vroeger was
was de
de leuze
leuze der
derwijzen
wijzen en
enbedachtbedachthet een bloeienden
zamen onder de vooruitstrevenden:
vooruitstrevenden: „geen
"geen revolutie,
revolutie, maar
maar evolutie".
evolutie".Thans
Th~nserkent
erkent men,
men, dat
zamen
geestelijk leven geen natuurvoortbrengsel
natuurvoortbrengsel is, dat cultuurstelsels niet groeien,
groeien, bloeien
bloeien en
ensterven
sterven
als planten en dieren,
dieren, maar
maar uit onzinnelijke
onzinnelijke diepten
diepten te
te voorschijn
voorschijn komen,
komen, dat
dat het
hetméér
méérisisdan
dan
metaphoor den scheppenden
scheppenden mensch
mensch „aan
"aan God
God verwant"
verwant" te
te noemen.
noemen.
een metaphoor
wordt beseft
beseft door
door de
de mannen
mannender
derzoogenaamd
zoogenaamdrechtsche
rechtschepartijen.
partijen.Er
Eris,
is,trots
trotsgroot
groot
Dat wordt
verschil, een
een innige
innigeverwantschap
verwantschaptusschen
tusschenkatholieken,
katholieken,antirevolutionairen
antirevolutionairen en
enchristelijkchristelijkverschil,
historischen. Zij
Zij stoelen
stoelenopopdenzelfden
denzelfden
wortel,
zooals
de groote
ABRAHAMKUYPER
KUYPER het
het placht
pl2cht
historischen.
wortel,
zooals
de groote
ABRAHAM
te drukken.
drukken. Immers
Immers zij
zij zoeken
zoeken de
de krachtbron
krachtbron der
menschen wil
wil of
of
uit te
der regeering
regeeringniet
niet in
in 's menschen
's menschen macht,
macht, maar
maar in een dieper
dieper beginsel,
beginsel, in
ineen
eengoddelijke
goddelijke ordening.
ordening.Waar
Waar enkel
enkel wil
wil
en macht van menschen tegenover
tegenover elkander
elkander staan, zijn er botsingen en doen
doen zich
zich gevaren
gevaren voor.
vcor.
g~ëischt, gelijk in
November 1918,
1918, wellicht
wellicht meer
meer beloofd
beloofden
enmeer
meeringewilligd
ingewilligddan
danzich
zich
Er wordt geëischt,
in November
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laat verantwoorden. Op
te te
bang
geweest
voor
WIJNKOOP
laat
Op het
hetzooeven
zooevengenoemd
genoemdtijdstip
tijdstipis ismen
men
bang
geweest
voor
WIJNKOOP
diezich
zichtoen
toen evenwel
evenwel „vergist"
en den
den knappen,
knappen. meer
meerbedachtzamen
bedachtzamenMr.
Mr.TROELSTRA,
TRoELsTRA, die
"vergist" heeft.
heeft.
Ten gevolge van
van de
de blooheid
blooheid der
der toenmalige
toenmalige Regeering,
Regeering, heeft
heeftde
degemeenschap
gemeenschapdure
dureraden
radenvan
van
arbeid t~
te betalen gekregen, welke zij
arbûd
zij zonder
zonder schade
schade kon
kon ontberen
ontberen en
enwerd
werdererverboden
verbodenlanger
langer
te
was, nooit
nooit een
een achturigen
achturigen
te laten werken
werken dan
dan acht
acht uren
uren per
per dag.
dag. Ik
Ik heb, toen ik nog in functie was,
werkdag
hersenarbeid uitputtender
uitputtender dan
dan handenarbeid.
handenarbeid. Dat
Dat heb
heb ik
ikzelf
zelfonderonderwerkdag gehad.
gehad. Toch is hersenarbeid
vonden:
dag met
met boeken
boeken had
had gesleept,
gesleept, was
was ik
ik's'savonds
avonds
vonden :als
alsik
ik bij
bij een
een verhuizing
verhuizing een geheelen dag
frisch
als een
een hoentje.
hoentje. Vrees
Vrees isiseen
eenslechte
slechteraadgeefster.
raadgeefster.Een
Eenarbeidsbeperking,
arbeidsbeperking, welke
welkeniet
niet
frisch als
internationaal
verarming van
volk op
op ééne
éénelijn.
lijn.Welk
Welkeen
een
internationaalis,
is, staat
staat met
met moedwillige verarming
van het eigen volk
dwaasheidvan
van onzen
onzen voogdijstaat
een gezonden
dwaasheid
voogdijstaat een
gezonden man
man te
te verbieden
verbieden meer
meer dan
dan acht
acht uren
uren tete
arbeiden!
arb~iden!
Ik noemde
dengenialen
genialenDr.
Dr.KUYPER.
KUYPER. Hij
Hij en
enzijn
zijnoude
oudevriend,
vriend,Jhr.
Jhr.Mr.
Mr.
SAVORnoemde den
A.A.
F. F.
DEDE
SAVORNIN
LOHMAN, een
van rechtschapenheid
rechtschapenheid en Hollandschen
Hollandschen eenvoud, zijn er
er in
in geslaagd
geslaagd
NIN LOHMAN,
een type van
bij den zoogenaamden
zoogenaamden kleinen man, die
die vroeger
vroeger niet
niet aan
aan politiek
politiekdeed,
deed,
door
woorden bij
door hunne
hunne woorden
het besef wakker
wakker te
onverte roepen, dat ook de geringste in stand staatsburger is en als zoodanig onvervreemdbare
doch vooral
vooral plichten
plichten heeft
heefttetevervullen,
vervullen,van
vanwelker
welkerstrikte
striktebetrachbetrachvreemdbare rechten
rechten bezit, doch
zou
ting het welzijn
welzijn van het vaderland
vaderland onder
Oranje afhangt. Men zou
onder ons geliefd vorstenhuis van Oranje
in dit
ditverband
verbandook
ookden
dendichterlijken
dichterlijkenenen
talentvollen
Mr.
TRoELsTRA willen noemen,
noemen, ware
ware
talentvollen
Mr.
TROELSTRA
zelfs ongodsdienstigen
ongodsdienstigenscharen,
scharen,
het niet, dat
dat onder
onder diens
diens vaandel
vaandel zich
zichtalrijke
talrijke onkerkelijken
onkerkelijken en zelfs
die, nu
nu de
de lichten
lichten van
vanden
denhemel
hemelvoor
voorhen
henzijn
zijngebluscht,
gebluscht,alles
allesvan
vandedeaarde
aardeverlangen,
verlangen,en
en
een voortdurende
voortdurende bedreiging
bedreiging van
van de openbare
openbare rust en
en veiligheid
veiligheid zouden
zouden zijn,
zijn,indien
indienerergeen
geen
weermacht bestonden
bestonden om
om hen
hen tetebeteugelen.
beteugelen.
politie
politie en weermacht
Te recht
rechtheeft
heeft
dezer
dagen
GROENEWOUD tot de
de Christelijke
Christelijke Mannenvereeniging
Mannenvereeniging
dezer
dagen
Ds.Ds.
GROENEWOUD
tweeërlei strooming bij de
de socialisten
socialisten is
is aan
aan te
te wijzen.
wijzen. De
Deeene
eene
Rotterdam betoogd, dat er tweeërlei
te Rotterdam
strak vast aan
aan de
de beginselen
beginselen van
vanMARX
MARx en is het
het Christendom
Christendomvijandig.
vijandig.Bij
Bijde
de
groep
groep houdt strak
andere wordt een
een zoeken
zoeken naar
naar geestelijke
geestelijke waarden
waarden opgemerkt.
opgemerkt. Die
Dielaatste
laatste groep,
groep,elders
eldersdoor
door
andere
JAURÈS
enenMAXIM
GORKI
vertegenwoordigd,
wilwil
in in
menig
opzicht
ChristenJAURES
MAXIM
GORKI
vertegenwoordigd,
menig
opzichthetzelfde
hetzelfde als
als het ChristenBûden zijn
zijn internationaal,
internationaal, eischen
eischen gerechtigheid,
gerechtigheid, barmhartigheid,
ba'rmhartigheid, gevoel
gevoel van
van saamsaamdom. Beiden
dom.
wat een
eenmenschengelaat
inenschengelaatvertoont.
vertoont.Beiden
Beidenverklaren
verklaren den
denoorlog
oorlogaan
aanden
den
hoorigheid met alles, wat
Willen zij
zij dus
dushet
hetweerloos
weerloosChristendom
Christendomvan
vanTOLST0I,
TOLsToï, onder de
de leuze
leuze:: „biedt
"biedt den
den
oorlog. Willen
weerstand?" Ik
hebben thuis
thuis gegebooze geen weerstand?"
Ik betwijfel,
betwijfel, of
of de
de beroemde
beroemdeRus
Ruszijn
zijnhanden
handen zou
zou hebben
houden, indien
indieneen
eenvrouwengek
vrouwengekzijn
zijn mooie
mooiedochter
dochterhad
hadaangerand.
aangerand. Ook
Ook de
de stelling
stellingvan
vansommige
sommige
houden,
en geen
geen cent
centvoor
voorden
denkrijgsdienst"
krijgsdienst" kan
kan het
hetdaglicht
daglichtniet
nietverver"geen man
man en
onzer tijdgenooten: „geen
Op het
het socialistisch
socialistisch vredescongres,
vredescongres, dat
dezer dagen
dagen in den
den Haag
Haag werd
werdgehouden,
gehouden,
dragen. Op
dragen.
dat dezer
zeide
zûde de
de heer
heer VON
VON GERLACH:
GERLACH: „Zwitserland
"Zwitserland zal
nooit een
een aanvalsoorlog
aanvalsoorlog beginnen. Toch
Toch
zal wel nooit
denkt niemand
niemand er aan
aan het leger af te schaffen.
schaffen. Hiertoe
Hiertoe kan
kan het
het slechts
slechts komen,
komen, als
als de
deVolkenVolkenover een
een internationale
internationale politiemacht
politiemacht beschikt,
beschikt, sterk
sterk genoeg
genoegom
omieder
iederaanrander
aanranderneer
neertete
bónd over
slaan."
Belgische
socialist
EM.
VANDER
DERVELDE
VELDE verklaarde
zijn partij
partij het
het
slaan.
" DeDe
Belgische
socialist
EM.
VAN
verklaarde uit
uit naam
naam van zijn
"Hetrecht
rechtder
dervolken
volkenop
opgewapende
gewapendezelfverdediging
zelfverdedigingisisonbetwistbaar."
onbetwistbaar."
daarmede eens te zijn. „Het
daarmede
antwoordde de
de aanwezige
aanwezigeNederlandsche
Nederlandschesocialist
socialistMr.
Mr.
TRoELsTRA? Voor
uit
Wat antwoordde
TROELSTRA?
Voor zoover
zoover ik uit
d:
de .courantenverslagen
,courantenverslagen moet
zweeg hij.
hij.
moet afleiden, zweeg
Hadden wij
wij in 1918
19I5 geen
geen leger
leger gehad,
gehad, dan
dan waren
waren wij
wij 'op
'op dat
dat tijdstip
tijdstipeen
eenprooi
prooideder
Hadden
r
revolutie geworden.
g~worden. En
En wat
wat ware
ware er
er in
in 1914
1914 geschied,
geschied, als
als wij
wij toen
toenniet,
niet,vóór
vóóralle
alleandere
anderenaties,
naties,
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gemobiliseerd hadden?
hadden? Voor
Voor een
een klein
klein volk
volk als het
gemobiliseerd
het onze
onze isiseen
eenkleine,
kleine,maar
maargoed
goeduitgeruste
uitgeruste
en aan
aan tucht
tucht gewende
gewende weermacht
weermacht het
het schild
schild van
van orde,
orde,vrijheid
vrijheiden
enwelvaart.
welvaart.
zoo prachtige
kolonies heeft
heeft als
als wij
wij in Azië bezitten,
Als men daarenboven
daarenboven zoo
prachtige kolonies
bezitten, dan
dan isishet
het
landverraaderergeen
geenvloot
vlootop
op na
na te
te houden
houden om ze, in verhouding
d
landverraad
verhouding tot
tot onze
onzekrachten,
krachten, zoo
zoogoe
goed
mogelijk tegen
tegen roovers
te kunnen
mogelijk
roovers te
kunnen beschermen.
beschermen. Wat zou Nederland
Nederland zijn
zijn zonder
zonder Java
Java en
en zijn
zijn
volksplantingen?
overige volksplantingen?
De heer
heer AALBERSE
AALBERSE verarmde
onsons
volk.
kwam hij met
rr.et
verarmde
volk.Toen
Toenhem
hemdat
dat duidelijk
duidelijk werd,
werd, kwam
een nieuwen
nieuwen maatregel.
maatregel. Verlenging van den werkdag
werkdag zou mogelijk
mogelijk zijn, mits
mits de
de goedkeuring
goedkeuring
vooraf verkregen
verkregen werd.
werd.
der vakvereeniging vooraf
gelijk bij
bij ons
ons geschiedde,
geschiedde, twee
twee en dertig
voor uitkeering
uitkeering aan
aan werkeloozen,
werkeloozen, gelijk
dertig milmilAls er voor
lioen wordt
men niet
lioen
wordt beschikbaar
beschikbaar gesteld,
gesteld, dan
dan wekt
wekt men
niet den
den arbeidslust,
arbeidslust, maar
maarkweekt
kweektparaparaop angstwekkende
angstwekkendewijze.
wijze. "Denkt
„Denkt gij,
gij, dat
sieten en verzwaart
verzwaart den belastingdruk
belastingdruk op
dat ik vcor
veor 3o
30
centen
zei een gezonde,
centen zou arbeiden?"
arbeiden?" zei
gezonde, krachtige
krachtige man, die
die voor
voor hem
hem geschikt
geschikt werk
werk van
van de
de
daar hij
hij er maar
maar drie
zou. Van
Van 254
254millioe
milliom
in 1914
1914
hand wees, daar
drie dubbeltjes per dag bij winnen zou.
n in
steeg het
het staatsbudget
staatsbudget tot
tot 831
83I in
in 1921
I92I ten
tengevolge
gevolgevan
vanallerlei
allerleigoed
goedbedoelde,
bedoelde,maar
maarvaak
vaakschadeschadElijke
lijke sociale maatregelen.
maatregelen. Geen wonder,
wonder, dat
dat er
er thans
thans een
eenstreven
strevennaar
naarreactie
reactie zich
zichopenbaart.
openbaart.
flink georganiseerde
georganiseerde arbeiders
arbeiders behoeven
Door het
het
De flink
behoeven waarlijk
waarlijkniet
niet beschermd
beschermdtete worden.
worden. Door
algemeen
zij de
de sterkste
sterkste partij
partij in
in den
den lande.
lande.
algemeen stemrecht
stemrecht zijn
zijn zij
moderne vakbeweging,
vakbeweging, zeggen
harer advokaten,
vastm wil
wil het
het
De moderne
zeggen velen
velen harer
advokaten, heeft
heeft den
den vasten
kapitalisme
neer
te
slaan
en
het
socialisme
te
doen
zegevieren.
Doch
waar
zouden
de
loonen
kapitalisme neer te slaan en het socialisme doen zegevieren. Doch waar zouden de loonen
vandaan komen,
komen, indien
indien er
ergeen
geenopgespaard
opgespaard geld
geld aanwezig
aanwezig ware?
ware? En
En hoe
hoe weinigen
weinigen zouden
zouden
vandaan
sparen, indien
indien er
er geen
geenerfrecht
erfrechtbestond,
bestond,maar
maarelke
elkenalatenschap
nalatenschapaan
aanden
denStaat,
Staat,aan
aan den
dengrooten
grooten
opslokker
verviel? De rechten
rechten van
van den
den individu
individu en
endie
dieder
dergemeenschap
gemeenschapmoeten
moettn
opslokker Leviathan,
Leviathan, verviel?
behoorlijk tegenover
elkander afgebakend
afgebakend en beiden
beiden geëerbiedigd
geëerbiedigd worden.
worden. Om
Om het
hetanders
anders
behoorlijk
tegenover elkander
zeggen: individualisme
individualisme en
en socialisme
socialisme dienen
dienen elkander
elkander in
in evenwicht
evenwicht tetehouden.
houden.Wordt
Wordtdede
te zeggen:
persoonlijke vrijheid
opzicht belemmerd
belemmerd zonder
zonder dat
dat zoodanig
zoodanigoffer
offer door
door het
hetalgemeen
algemeen
persoonlijke
vrijheid in
in eenig opzicht
belang onverbiddelijk
onverbiddelijk geëischt
dan ontketent
ontketent men
men weerspannigheid.
weerspannigheid. Omgekeerd
Omgekeerd wordt
wordt
belang
geëischt is,
is, dan
losbandigheid bevorderd, als de overheid
overheid er niet
niet voor
voor waakt,
waakt, dat
dat het
het individueele
individueelegoedvinden
goedvinden
perken van het
het recht
recht blijft.
blijft.
binnen de perken
Bij
"vrijgevochten" volk dreigt
dreigt het
het laatste
laatste gevaar
gevaar meer
meer dan
dan het
het eerste.
eerste.IkIkspreek
spreek
Bij ons „vrijgevochten"
eenigszins uit
uit ervaring.
ervaring.
Toen ruim
ruim 16
I6 jaren
jaren geleden
geleden bij
bij de
de intrede
intrede van
van mijn
mijn emeritaat
emeritaat het
het liefelijk
liefelijk Doorn
Doorn tot
tot
woonplaats werd
door ons gekochte
gekochte erf
erf niet
niet met
met een
een
woonplaats
werd gekozen,
gekozen, wilden
wilden mijn
mijn Vrouwen
Vrouw en ik
ik het
het door
muur,
maar enkel
het huis
huis aan
aan op
op een
eenplek,
plek,
muur, maar
enkel met
met een
een rozenhaag
rozenhaag omtuinen.
omtuinen. Het plan was tegen het
waar de
heerlijk vruchten
vruchten zou
zou kunnen
kunnen stoven,
stoven,perzikken
perzikken en
enabrikozen
abrikozentetegaan
gaankweelcen.
kweeken.
waar
de zon heerlijk
"Doet
dat niet,"
niet," vermaande
vermaande een
buurman, "want,
van den
den grooten
grooten weg
weg af
afziet
ziet
„Doet dat
een buurman,
„want, als
als men
men die van
groeien,
gij er nooit een enkele
enkele van eten." Wij
Wij hebben
hebben dus
dus onschuldig
onschuldigklimop,
klimop, dat
datnieriiegroeien, zoudt gij
mand tot diefstal in verzoeking
verzoeking kon brengen,
brengen, tegen de muren
muren van onze woning
woning doen
doen omhoog
omhoog
mand
schieten. Hoe het
het in
in het
hettegenwoordig
tegenwoordig Duitschland
Duitschland uitziet,
uitziet,dat
datten
tengevolge
gevolgevan
vandedeblokkade
blokkade
der
Engelsche zeemacht,
zeemacht, welke
welke vrouwen
vrouwen en kinderen
kinderen deed
deed gebrek
gebrek lijden,
lijden, tot
toteen
eenrepubliek
republiek
der Engelsche
ontaardde,
dat men
men onder
onder de
de regeering
regeering
ontaardde, is
is mij
mij onbekend,
onbekend, doch ik ben er ten volle van overtuigd, dat
van Keizer WILHELM
WILHELM IIIIhet
bezit de
de
van
hetwel
weluit
uitzijn
zijn hersens
hersenszou
zou hebben
hebben gelaten
gelaten naar
naar vreemd
vreemd bezit
hand uit te
te strekken,
strekken, zonder
zonder de
de kans
kans van
van een
eenrechtvaardige
rechtvaardige straf
straftetebeloopen.
beloopen.
I054
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Indien er dan
dan ook
ook eenig
eenig land
land ter
ter wereld
wereld is,
is, dat
dat aan
aan een
een zoodanige
zoodanige instelling
instelling behoefte
behoefte
had als de
"Tuchtunie",welker
welkerbestuur
bestuurdoor
dooreen
eenreeks
reeksvan
vanvoortreffelijke
voortreffelijkepersonen
personengevormd
gevormd
de „Tuchtunie",
wordt, dan zeker
zeker Nederland.
Nederland.
er tuchteloosheid zoowel bij hcog
In ons land, schrijft de heer G. L.
L. JANSSEN,
]ANSSEN, heerscht er
hoog
als
bij laag.
laag. Zie
Zie kinderen
kinderen van
vande
dewandeling
wandelingterugkomen
terugkomenmet
metafgerukte
afgeruktetakken
takken seringen
seringen ofof
als bij
Maar ook „uiting
"uitingvan
van tuchteloosheid
tuchteloosheidisishet,
het,als
alsdaar
daareen
eenwet
wetwordt
wordtuitgevaardigd,
uitgevaardigd,
gouden regen. Maar
zóó onduidelijk in hare
hare termen, zóó
zóó duister
duister in
in hare
hare voorschriften,
voorschriften, dat
dat zelfs
zelfs de
demeest
meestontwikontwiker
niet
wijs
uit
worden
kan."
Uiting
van
tuchteloosheid
is
het,
als
daar
herhaaldelijk
kelde
kelde niet wijs uit worden kan." Uiting van tuchteloosheid is het, als daar herhaaldelijk
in de
de Tweede
Tweede Kamer
Kamer der
der Staten
Staten Generaal
Generaal niet
niet het
het aantal
aantal leden
leden aanwezig
aanwezig is,
is, vereischt
vereischt om
om een
een
besluit te kunnen
kunnen nemen. Uiting
Uiting van
van tuchteloosheid
tuchteloosheid is
is het
het zich
zichonttrekken
opttrekken aan
aan een
een deel
deel van
van
besluit
Zljn
schandelijk voorrecht
voorrecht aan
gegoeden vroeger
vroeger gegund,
gegund, de
de zoo
zoolang
lang
zijn belastingplicht. Het schandelijk
aan de gegoeden
gehandhaafde plaatsvervanging
waarlijk niet
ons volk
volkhet
het
gehandhaafde
plaatsvervangingen
en nummerverwisseling,
nummerverwisseling, heeft
heeft waarlijk
niet bij ons
gevoel van samenhang bevorderd. De te
te recht
recht gezegende
gezegende langdurige
langdurige vrede
vrede heeft
heeftons
onsde
debittere
bittere
ervaring bespaard,
onderscheid tusschen
tusschen rijk
rijk en
en arm,
arm,
ervaring
bespaard, dat
dat er
er volksrampen
volksrampen zijn,
zijn, door welke het onderscheid
tusschen
jong wordt
wordt weggenomen;
weggenomen; het besef
besef van
van eenheid
eenheid met
met alle
alle andere
andere leden
leden der
der
tusschen oud
oud en jong
natie werd
geesel van
van den
denkrijg
krijgingeprent.
ingeprent.DeDe
sterk
individualistische
natie
werd ons
ons niet
niet met
met den
den geesel
sterk
individualistische
zoover niet
niet beteugeld.
beteugeld.
aanleg
Nederlander werd in zoover
aanleg van
van den Nederlander
Bij
groot deel
van ons volk,
volk, zegt „de
.,de Gong",
Gong", het
het Orgaan
Orgaan van
van de Tuchtunie,
Tuchtunie, ontontBij een groot
deel van
breekt alle
een hoogere
hoogere wereld
wereld tot
tot zich
zich
breekt
alle geestelijke
geestelijke verheffing.
verheffing.Men
Men hoort
hoort geen
geen stemmen
stemmen uit een
spreken. Men
Men krijgt
krijgt geen
geen indrukken
indrukken van
van natuur
natuur en
en kunst.
kunst. Er
Er wordt
wordt enkel
enkel gestreefd
gestreefdnaar
naarzinnelijk
zinnelijk
nu het
het bereikbare
bereikbare maximum
maximum van
van zoodanig
zoodanig genot
genotvoor
voorden
denenkeling
enkelingmeestal
meestalgering
gering
genot. Daar nu
"onteen ieder
ieder rijkelijk
rijkelijk zijn
zijn deel
deelkrijgt
krijgt van
van de
de wederwaardigheden
wederwaardigheden des
het slot
slot „onteis en
des levens, is het
baloorigheid".
vredenheid, baloorigheid".
De tuchtunie
tuchtunie wil
wil die
die euvels
euvelsbestrijden
bestrijden door
door het
het aankweeken
aankweeken van
vaneen
eenvromen
vromenvroede
vroedtn
n
zin. Zij
Zij roept
roept de
de hulp
hulp in
invan
vanalle
allebonden
bondenen
envereenigingen,
vereenigingen,die
dieeen
eenverwant
verwantdoel
doelnajagen
najagen en
en
wenscht, dat zij elkaar ruggesteun verleenen. Zij wil de band zijn, die allen vereenigt, hetwenscht,dazijlkrugesnv .Zijwldebanz, vreigth
koord,
trekken in dezelfde richting. In
In het
hetgroot,
groot,maar
maar ook
ook in
in het
hetklein
klein
koord, dat allen grijpen
grijpen om te trekken
wil zij meer tucht in het
het leven
leven brengen.
brengen. Eén
voorbeeld.
Aan
de
kinderen
moet
geleerd
worden
an
de kinderen moet geleerd worden
niet te
teverzwelgen,
verzwelgen,niet
nietschrokkig
schrokkignaar
naarbinnen
binnenteteslaan,
slaan,maar
maarbehoorlijk
behoorlijktetekauwen,
kauwen,
hun voedsel niet
dan
beter, en,
en, wordt
wordt er
er met
meteen
eenknipoogje
knipoogje tot
totde
dezuinige
zuinigehuismoeder
huismoedergezegd:
gezegd:„dan
"dan
dan voedt het beter,
komt gij
gij met een
een geringer
geringer hoeveelheid
hoeveelheid eten
eten voor
voor uw
uw gezin
gezinuit."
uit."
komt
Ik
noemde het
het buitensporig
buitensporig individualisme
individualisme van
van onzen
onzen volksaard.
volksaard. Welk
Welk een
een verschil
verschil
Ik noemde
met
Frankrijk, dat
recht „le
"Ieperturbateur
perturbateur éternel
éterneldu
durepos
reposdedel'Europe"
l'Europe"heet,
heet,daar
daar zijn
zijn
met Frankrijk,
dat te recht
het
terugkeerende behoefte
behoefteaan
aankrijgsroem
krijgsroemop
opdie
diebeminnelijke
beminnelijkenatie
natieden
denstestempel
mpelvan
vanhet
periodiek terugkeerende
drukt. De
Deoude
oudeenen
ziekelijke
NAPOLEON 111
1870 stellig
stellig geen
geen oorlog,
oorlog,
militarisme drukt.
ziekelijke
NAPOLEON
III begeerde in 187o
Eu GENIE, die
troon gaarne
gaarne voor
voor haar
haar
doch de
de ondernemende
ondernemende en
enbetooverende
betooverendeKeizerin
KeizerinEUGENIE,
die den troon
zoon wilde
wilde redden,
redden, begreep dat „ma
"ma petite
petite guerre"
guerre" tegen
tegen Pruisen
Pruisendaarvoor
daarvoor de
de beste
besteweg
wegwas
was
en dreef
dreef met
met ROUVIER
andere ministers
noodlottig einde
einde
ministers den
den oorlog
oorlogdoor,
door,welke
welkeeen
een zoo
zoo noodlottig
ROUvIER en andere
nam, dat
dat CLEMENCEAU
CLEMENCEAU - qui
nadedesluiting
sluitingvan
vanhet
hetvredesverdrag
vredesverdrag
nam,
quin'est
n'estpas
pasun
unsot
sotclément
clément- na
van
Versailles kon
kon uitroepen:
uitroepen: „sedert
"sedert '70 heb
heb ik
ik op
op dit
ditoogenblik
oogenblikgewacht."
gewacht."Duitschland,
Duitschland,
van Versailles
uitmilitair
militairoogpunt
oogpuntzwak,
zwak,was
was
door zijn eeuwen lange versnippering
versnippering in tal
tal van
van kleine
kleine staten,
staten,uit
het paradijs
paradijs der
muziek en der
der groote
groote geleerden,
geleerden, ook
ook vredelievend
vredelievend over het
het geheel
geheel genomen.
genomen.
der muziek
Zijn tegenstanders
tegenstanders roemden
dat door
door hen
hen het
het tijdstip
tijdstip van
van het
hetontketenen
ontketenenvan
van
roemden er
er dan
dan ook
ook op, dat
10
55
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den oorlog
oorlog kon
kon gekozen
gekozen worden.
worden. De
Deop
opDuitschland's
Duitschland'svoorspoed
voorspoedjaloersche
jaloerscheLord
LordGREY
GREY heeft
heeft
EDUARD VII
VIIvoorbereiden
voorbereiden
oorlog,
behulp
van SASONOFF
en SOECHOMLINOFF,
doorEDUARD
den door
oorlog,
met met
behulp
van SASONOFF
en SOECHOMLINOFF,
die te
te recht
recht voor
voor het
het onmetelijk
onmetelijk Rusland
Rusland het oude
oude Byzantium
Byzantium opeischten,
opeischten, en
en met
met den
den steun
steun
van PoINCARÉ,
POINCARÉ, ontketend.
NaPOINCARÉ's
POINCARÉ'S verkiezing
gezegd:„c'est
"C'ESt
ontketend. Na
verkiezingtete Versailles
Versailles werd dadelijk gezegd:
la guerre".
guerre". Maar
Maar van
aanvang af
met satanische
satanische list beijverd
beijverd om de
de gegevan den
den aanvang
af heeft
heeft men
men zich met
schiedenis te
te vervalschen
vervalschen en het sprookje
sprookje te doen
doen ingang
ingang vinden,
vinden, dat
dat Duitschland
DuitscWand de
de vrijheid
vrijheid
bedreigde, dat
dat Duitschland
Duitschland het
heter
erop
opaanlegde
aanlegdealle
alleoverige
overigestaten
statentot
totzijn
zijnvasallen
vasallen
der wereld bedreigde,
Duitschland's onbegrensde
onbegrensde eerzucht
eerzucht en
enheerschzucht
heerschzuchtrampen
rampen voor
voorde
demenschmenschte verlagen, dat Duitschland's
waren. Natuurlijk
Natuurlijk werden
werden de
de Engelsche
Engelsche telegraafkabels
telegraafkabels gebruikt
gebruikt om
om dien
dienwelbewusten
welbewusten
heid waren.
laster naar
naar alle windstreken
windstreken te
te verspreiden.
verspreiden.
laster
Doch
de zon
zon der
der waarheid
waarheid brak
brak luisterrijk door. Wie het maandschrift
maandschrift „Foreign
"ForeignAffairs"
Affairs"
Doch de
dat onder
onder de
de leiding
leidingvan
vanden
denrechtschapen
rechtschapenenenhelderzienden
helderziendenE.E.D.D.
MOREL verschijnt
verschijnt
leest, dat
MOREL
dat zich
zich teterecht
rechtals
als„a"ajournal
journalof
internationalunderstanding"
understanding"aankondigt,
aankondigt,moet
moetwel
wel open dat
of international
zettelijk blind zijn, als hij
z,ettelijk
hij zich
zich niet
niet laat
laat overtuigen,
overtuigen, dat
datde
dewereldoorlog
wereldoorlogdoor
dooreen
eenschandelijke
schandelijke
samenzwering
Trouwens hebben
hebben lang vóór
vóór 1914
1914 de
de voorvoorsamenzwering tegen
tegen Duitschland
Duitschland ontketend
ontketend is.
is. Trouwens
treffelijke
buitenlandsche hoven
hoven er
er op
op nahield,
nahield,door
door
treffelijke diplomaten,
diplomaten, die
die België aan verschillende buitenlandsche
de teekenen
teekenen der
der tijden
tijden teteverstaan
verstaan en
enhet
hetonweder,
onweder,dat
datover
overEuropa
Europa
hunne rapporten getoond, de
zou losbarsten,
losbarsten, bijtijds
bijtijds voorspeld.
voorspeld.
Ware
geen Nederlander,
Nederlander, dan
dan zou ik het
het liefst
liefst Engelschman
Engelschman zijn.
zijn. Ik
Ikgevoel
gevoeleerbied
eerbied
Ware ik
ik geen
voor het krachtige,
krachtige, naar
naar ziel en
en lichaam
lichaam gezonde
gezonde Engelsche
Engelsche volk.
volk. Doch
Dochdedebuitenlandsche
buitenlandsche
voor
politiek van
van het Britsche
Britsche rijk,
rijk, in wier
wier geheimen
geheimen zelfs
zelfs de
de Ministers
Ministersder
derKroon
Kroonniet
nietworden
worden
politiek
die hoofdzakelijk
hoofdzakelijk door
door middel
middel van
particuliere briefwisseling
briefwisseling tot stand
stand komt,
komt, isis
ingewijd en die
van particuliere
werkelijk
Menige bladzijde
bladzijde van
van„Foreign
"ForeignAffairs"
Affairs"toont
toonthet.
het.
recht
ROBERT
werkelijk satanisch. Menige
TeTe
recht
zegtzegt
ROBERT
DELL:
GREY in
I is
donkerste bladzijden
bladz.ijden in
in de
degeschiegeschieDELL:"De
„De politiek van Lord GREY
in 191
1911
is ééne van de donkerste
denis der
der Britsche
Britsche diplomatie".
diplomatie".
Ook met
met de
de Fransche
Fransche staatslieden,
staatslieden, pie
hun blinden
blinden haat
haat tegen
tegen Duitschland
Duitschland een
een
Ook
die in hun
politiek van vernietiging
vernietiging voeren,
voeren, is
is het
hetmoeilijk
moeilijktetesympathiseeren.
sympathiseeren.Maar
Maarmet
methet
hetFransche
Fransche
politiek
Men dwong
dwonghet
hettot
totde
dezwaarste
zwaarste offers
offers en
en wilde
wilde het
hettroosten
troosten
volk moet men medélijden hebben. Men
met het telkens
telkens herhaalde:
herhaalde: „Le
"Le Boche
Boche paiera".
paiera". Thans
Thans isisEuropa
Europa bijna
bijna overal
overal een
een puinhoop,
puinhoop,
worden vroeger
zielworden
vroeger welvarende
welvarendestreken
strekenmet
metpestilentie
pestilentieen
en hongersnood
hongersnoodbezocht,
bezocht,isis het
het zieltogende Duitschland niet
niet in
in staat
staat aan
aan ongerijmde
ongerijmde eischen
eischen gevolg
gevolg te
te geven.
geven.
Ook
groot verlies door
door den
den ondergang
ondergang van zijn
zijn eens
eens zoo
zoo welvarend
welvarend
Ook ons volk dreigt een groot
achterland.
reusachtig achterland.
Indien de Nederlanders met eenig
eenig meer
meer vertrouwen
vertrouwen dan
dan menig
menig ander
ander volk
volk de
de toekomst
toekomst
kunnen
te
gemoet
gaan,
dan
is
dat
daaraan
te
danken,
dat
hier
vorstenhuis
en
natie
kunnen gemoet gaan, dan is dat daaraan te danken, dat hier vorstenhuis en natie één
Alle hoofden
hoofden ontblooten
ontblooten zich
zich eerbiedig,
eerbiedig, als
als het
het„Wilhelmus
"Wilhelmusvan
vanNassauwen"
Nassauwen"wordt
wordt
zijn. Alle
aangeheven.
WILHELMINA! Moge
de voorvoorleve onze
onzelieve,
lieve,wijze,
wijze,geëerbiedigde
geëerbiedigdeKoningin
Koningin
Lang leve
WILHELMINA!
Moge de
tuffelijke, algemeen
beminde Koningin-Moeder Hare
Hare doorluchtige
doorluchtige Dochter
Dochter neg
neg
treffelijke,
algemeen geachte
geachte en
en beminde
een lange reeks
reeks van jaren met raad
raad en
daad
ter
zijde
staan!
Moge
Zijne
Koninklijke
Hoogheid,
en daad ter
staan!
Zijne Koninklijke Hoogheid,
de Prins-Gemaal,
Prins-Gemaal, in ongestoorde
ongestoorde gezondheid
gezondheid voortgaan
voortgaan de
de harten
harten van
van ons
onsvolk
volkteteveroveren
veroverEn
door Zijn ongeveinsde
ongeveinsde belangstelling
belangstelling in alles, wat het welzijn
welzijn van
van Nederland
Nederland in
in eenig
eenigopzicht,
opzicht,
JULIANA! De
stoffelijk
geestelijk, kan
bevorderen! ! Wij
bezit van
van Prinses
Prinses ]ULIANA!
stoffelijk of geestelijk,
kan bevorderen
Wij juichen
juichen om
om het bezit
1056
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56

Hollandsche
Hollandsche mannen
mannenzullen
zullenin
inlater
latertijd
tijdgeheel
geheelanders
andersstaan
staantegenover
tegenoverdeze
dezetelg
telgvan
vanhun
hungeliefd
geliefd
uitdedewijde,
wijde,wijde
wijdewereld!
wereld!
Oranjehuis dan tegenover
tegenover den
den machtigsten
machtigsten Vorst
Vorst uit
Oranjehuis
ons blijft
blijft de
de leus
leusvan
vanieder
iedergoed
goedvaderlander,
vaderlander,onder
onderalle
alleomstandigheden,
omstandigheden,zoowel
zoowel
Bij ons
donkere als
als in
inzonnige
zonnige dagen,
dagen, zoowel
zoowel in
in tijden
tijden van
vanpijnlijke
pijnlijke bezuiniging
bezuiniging als
als in
intijden
tijdenvan
van
in donkere
Oranje boven!
boven!
voorspoed: Oranje
loopen de
de goede
goede vaderlanders
vaderlanders hier
hier bij
bij scharen
scharen over
over straat.
straat.Er
Erzijn
zijnmaar
maarbitter
bitter
Goddank loopen
weinigen, droevig
droevig teleurgestelden,
teleurgestelden, ontevredenen,
ontevredenen, die
die de
degedeeltelijke
gedeeltelijke waarheid
waarheidmiskennen,
miskennen,
weinigen,
f t sich
wdke aan
dichterwoord ten
tengrondslag
grondslagligt:
ligt: der Mensch
Menschschaf
schafft
sich selbst
selbstsein
seinGeschick,
Geschick,
welke,
aan het fiere dichterwoord
die weigeren
weigeren de
de hand
handinineigen
eigenboezem
boezemtetesteken
stekenen
envergeten,
vergeten,dat
datieder,
ieder,onder
onderbepaalde
bepaaldeomomstandigheden,ook
ookdedemeest
meestzelfzuchtige,
zelfzuchtige,ja,ja,
dezeinindedeeerste
eersteplaats,
plaats,zijn
zijneigen
eigenvijand,
vijand,zijn
zijnergste
ergste
standigheden,
deze
is. Waar
Waar het
hethart
hartopenstaat
openstaat
voor
edeletoewijding,
toewijding,voor
voorrechtmatigen
rechtmatigentrots
trotsop
opeen
een
vijand is.
voor
edele
blijde hoop
hoop op
oponze
onzenationale
nationale toekomst,
toekomst, daar
daarklinkt
klinkthet
hetuit
uitvolle
volle borst:
borst:
grootsch verleden
verleden en blijde
BOVEN!
ORANJE BOVEN!
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STERKSTROOM- EN ZWAKSTROOMZWAKSTROOMTOESTAND VAN STERKSTROOMTECHNIEK
TECHNIEK IN
IN 1898
r8g8
DOOR
DOOR

PROFESSOR C.C.
FELDMANN,
Electrotechnisch Ingenieur;
Ingenieur; Hoogleeraar
Hoogleeraar aan de TechnischeHoogeschool
Technische Hoogeschool te
te Delft.
Delft.
PROFESSOR
FELDMANN, Electrotechnisch

1.
I.

V
V

Toestand van
van sterkstroomsterkstroom- en zwakstroomtechniek
zwakstroomtechniekinin 1898.
18g8.
Toestand

ijfentwintig jaren
jaren geleden
geleden was
wasdedeelectrotechniek
electrotechniekreeds
reedsdedejaren
jarenvan
vanhare
harekindsheid
kindsheid
ijfentwintig
ontgroeid en
en was
waszij,
zij,ofschoon
ofschoonjong,
jong,een
eenveelbelovend
veelbelovendlid
lidininden
denkring
kringder
dervoor
vooreen
een
ontgroeid
veel oudere
oudere verwante
verwante en
en bevriende
bevriende technieken.
technieken.
deel veel
dan ook,
ook, zooals
zooals straks
straks bij
bij de
de bespreking
bespreking der
der verschillende
verschillendetakken
takken nader
nader
Feitelijk zijn er dan
blijken, in deze
deze 25 jaren
jaren geen grondleggende
grondleggende uitvindingen
uitvindingen of
of ontdekkingen
ontdekkingen meer
meer ge
gedaan.
daan.
zal blijken,
Des te
te rijker
rijker en
en vruchtbaarder
vruchtbaarder waren deze jaren echter in een steeds
steeds verder
verder gaande
gaande verdieping
verdieping
Des
en theoriën,
theoriën, een steeds
steeds wassende
wassende verbreiding
verbreiding der
der toepassingen
toepassingenop
opallerlei
allerlei gebied.
der inzichten en
aaistroom werden
dynamomachines voor
voor gelijkstroom,
gelijkstroom, wisselstroom
wisselstroom en
en dr
draaistroom
werden in 1897
18g7
De dynamomachines
in groote
groote volmaaktheid
volmaaktheid op
opzuivere
zuiveregrondslagen
grondslagenberekend
berekend en
en uitgevoerd,
uitgevoerd, de
de krachtsoverkrachtsoverreeds in
warenreeds
reeds
hrenging werd
rendement en
gunstig gevolg
gevolg toegepast,
toegepast,ererwaren
brenging
werd veelvuldig,
veelvuldig, met hoog rendement
en gunstig
tramwegen in bedrijf,
bedrijf, wier
wier aantal
aantal steeds groeide;
groeide; en
en in
inlanden,
landen,die
diemet
metwaterkracht
waterkracht
electrische tramwegen
gez!gend waren,
waren, werden
werden deze
deze gebezigd,
gebezigd,om
ommet
metwaterturbines
waterturbinesgekoppelde
gekoppeldedraaistroommadraaistroom magezegend
te drijven
drijven en
en de
de aldus
aldus verkregen
verkregen energie
energie verder
verder te
te geleiden
geleiden en
enteteverdeelen.
verdeelen.Wat
Wat
chines aan te
deze 25
25 jaren
jaren op
op dit
ditgebied
gebiednieuw
nieuwisisbijgekomen,
bijgekomen,betreft
betreftvooral
vooraldede hoogte
hoogte der gebezigde
gebezigde
er in deze
spanning en de
de grootte
grootte van
van het in
in eene
eene machine
machine beschikbare
beschikbare vermogen.
vermogen.
M!n
wist toen
toen reeds,
reeds, dat
datmen,
men,om
omaan
aangeleidingsmateriaal
geleidingsmateriaaltetesparen
sparenbij
bijhet
hetoverbrengen
overbrengen
Men wist
van
energie over
over groote
groote afstanden,
afstanden, de
spanning diende
verhoogen. Men had
had ook
ook reeds
reeds
van energie
de spanning
diende te verhoogen.
sedert
r885 in
indedewisselstroomtransformatoren
wisselstroomtransformatoren stilstaande
stilstaande toestellen,
toestellen, die
die deze
dezeverhooging
verhooging
sedert 1885
of verlaging
verlaging op
op de
de plaats
plaats van
van verbruik
verbruik zeker
zeker en
en economisch
economischkonden
konden uitvoeren.
uitvoeren.
Maar
spanningen waren
waren toen
toen 2000,
3000, hoogstens 6000
poging om
om
Volt en een poging
6000 Volt
2000, 3000,
Maar de spanningen
roooo Volt
Volt te
te distribueeren,
distribueeren, mislukte.
mislukte. Men
Men moest
moest nog
nogallerlei
allerleiervaringen
ervaringen omtrent
omtrent isolatie,
isolatie,
10000
afwerking
bouwstoffen vergaren
vergaren en in langzame,
langzame, geduldige
geduldige studie
studiede
degrondslagen
grondslagenontwikontwikafwerking en bouwstoffen
Bijdedelichtverbruikers
lichtverbruikers bedroeg
bedroegde
despanning
spanning
kelen,
tot hoogere
hooge re spanningen
spanningen tetegeraken.
geraken. Bij
kelen, om tot
voor de toen nog
nog veel
veelgebruikte
gebruikte booglampen,
booglampen,wanneer
wanneerdeze
dezeéén
éénvoor
vooréén
éénkonden
kondenuitgeschakeld
uitgeschakeld
worden 65 volt, meestal echter irIO
volt.Omstreeks
Omstreeks1898
r8g8begon
begonvan
van Engeland
Engelanduit
uiteen
eenbeweging,
beweging,
io volt.
om de
de glocilampenspanning
gloeilampenspanning tot
tot 22o
220 volt
voltteteverhoogen,
verhoogen,die
diespoedig
spoedigslaagde.
slaagde.Daarvan
Daarvandateeren
dateeren
de 220
netten voor
voortweeleiderstelsels.
tweeleiderstelsels.DeDe
lampen
bestond<::n
tOE nog
n nog
alleuituieen
t eenfijn
fijnkoolkoollampen
bestonden
toen
alle
220 volt netten
draadje
in
een
luchtledig
gemaakte
glazen
peer.
De
vroeger
reeds
zonder
practisch
succes
draadje een luchtledig gemaakte glazen peer. De vroeger reeds zonder practisch succes
ondernomen
om metaaldraden
metaaldraden te gebruiken,
gebruik(n, werd
werd omstreeks
omstreeks 1900
1900weer
weeropgenomen
opgenomen
ondernomen poging, om
en voerde over de Osmiumlamp
Osmiumlamp van Auer von Welsbach
Welsbach en de
de Tantaallamp
Tantaallamp van Siemens uit
uit
gelukte het de
getrokken
de nu
nu overal
overal gebruikte
gebruikte Wolframlamp.
Wolframlamp. Eerst
Eerstinin 1912 gelukte
de
getrokken Tantalium
Tantalium tot de
Gene
ral
Electric
Company
de
poedervormige
grondstof
Wolfram
door
een
ingewikkelde
General Electric Company de poedervormige grondstof Wolfram door een ingewikkelde
bewerking,
te lande
lande door
doorde
dePhilips
PhilipsGloeilampenfabriek
Gloeilampenfabriek ook
ookwordt
wordttoegepast,
toegepast,tot
tot
bewerking, die
die hier te
verbruik der
der gloeilampen
gloeilampen daalde
daalde daarmede
daarmede van
van ongeveer
ongeveer 33Watt
Wattper
per
draad
trekken. Het verbruik
draad te
te trekken.
r058
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in het laboratorium der General
Kaars tot ongeveer
ongeveer iIWatt
Wattper
perKaars.
Kaars.InIn1913,
1913,nadat
nadatLANGMUIR
LANGMUIR in
General
Electric
door langdurige
langdurige en
en zorgvuldige
zorgvuldige theoretische
theoretische onderzoekingen
onderzoekingen de
de grondslagen
grondslagen
Electric Co. door
daartoe gewonnen
gewonnenhad,
had,deed
deeddan
dandedemet
metgas
gasgevulde
gevuldelamp
lampmet
metrelatief
relatiefdikken,
dikken,spiraalsgewijs
spiraalsgewijsgegewikkelden draad
draad haar
haarintrede.
intrede. Het
Het verbruik
verbruik daalde
daalde voor
voor de
de groote
wikkelden
groote lampen tot een
een half
halfWatt
Watt
per Kaars
Kaars (Arga-lampen).
(Arga-Iampen).
per Kaars
Kaars (Halfwatt-lampen),
(Halfwatt-Iampen), voor de kleine
kleine tot
tot ongeveer
ongeveer 3/
3/44 Watt per
Dez~
aanzienlijk, dat
als zeldzaamheid
zeldzaamheid
Deze verbetering was zóó aanzienlijk,
dat binnenkort
binnenkort de booglamp alleen nog als
in musea te vinden
vinden zal
zal zijn,
zijn, omdat
omdatzij
zij bij
bij een
een weliswaar
weliswaar nog
nogkleiner
kleiner verbruik
verbruik aan
aan stroom
stroom toezicht
toezicht
en bediening
bediening eischt
eischt voor
voor de
de verwisseling
verwisseling en ve
vernieuwing
der koolstaven.
koolstaven.
rnieuwing der
Op
het gebied
gebied van
van den
den zwakstroom
zwakstroom waren
waren de
de telegraaf
telegraaf en
en de
detelefoon
telefoon sedert
sedert lang
lang
Op het
bekend, ook
ook zelfs de
dewerking
werkingder
deroscilleerende
oscilleerendeontladingen
ontladingenvan
vaneen
eencondensator
condensatoren
enhun
hungebruik
gebruik
voor
opwekken van electrische golven, die
die zich
zichdoor
doorde
deruimte
ruimte„zonder
"zonderdraden"
draden"konden
konden
voor het opwekken
voortplanten. In
In 1888
1888 had
had W.
W. HERTZ
HERTZ door
onderzoekingen aangetoond,
aangetoond,dat
datderderdoor zijn beroemde onderzoekingen
gelijke
MAXWELL reeds
gelijke golven, zooals MAXWELL
reedshad
hadvoorspeld,
voorspeld,zich
zichmet
metde
desnelheid
snelheid van
van het
het licht voortHij had
had daarbij
daarbij voor
voor de
de eerste
eerste maal
maal electrische
electrische golven
golven door
door een
een vonkbrug
vonk brug in
in een
een
- plantten. Hij
geleider,
radiator, opgewekt
opgewekt en deze
deze uitgestraalde
uitgestraalde energie
energie in
in een
eentweeden
tweedenafgestemden
afgestemden
geleider, een radiator,
geleider opgevangen.
opgevangen.Reeds
Reeds4 4jaren
jarenlater
later
schreef
WILLIAMCROOKES
CROOKES in
The Fortnightly
Fortnightly
schreef
SirSir
WILLIAM
in The
Review: „Hiermede
"Hiermede isisde
deverbazingwekkende
verbazingwekkendemogelijkheid
mogelijkheidonthuld
onthuldvan
vaneen
eentelegrafie
telegrafiezonder
zonder
draden, zonder palen, kabels
kabels of
of eenig
eenig ander
ander van
van onze
onze tegenwoordige
tegenwoordige kostbare
kostbare hulpmiddelen
hulpmiddelen ....
..
Wat
ontdekt moet worden
worden zijn: re.
Ie. eenvoudige
eenvoudige en
enmeer
meerzekere
zekere middelen
middelen om
omelectrische
electrische
Wat nog ontdekt
stralen van iedere gewenschte golflengte
golflengte op
op te
te wekken;
wekken; 2e. meer
gevoeligeontva
ontvéingtoestel!(n,
meer gevoelige
ngtoe ste ll E n,
fl engten en ongevoelig voor alle anderen; 3e. middelen
die alleen gevoelig
gevoelig zijn
zijn voor
voor bepaalde
bepaalde gol
golflengten
middelen
om de stralen
stralen in
in een
een bepaalde
bepaalde richting
richting teteversterken."
versterken." Al
Aldeze
dezeopgaven
opgavenzijn
zijnvoor
voorhet
hetgrootste
grootste
deel opgelost, zij
zij het
het dan
dan ook
ookdat
datde
de„draadlooze"
"draadlooze"telegrafie
telegrafie het
hettoch
tochniet
nietgeheel
geheelzonder
zonderdraad
draad
en andere
anderekostbare
kostbareinrichtingen
inrichtingen stellen
stellen kan. Zelfs
of palen en
Zelfs werden
werdenomstreeks
omstreeks1888
I8g8de
deeerste
eerstepopovoor draadlooze
draadloozetelefonie
telefonieininhet
hetwerk
werkgesteld,
gesteld,weliswaar
weliswaaraanvankelijk
aanvankelijkzonder
zonderveel
veelsucces.
succes.
gingen voor
..

2.

Ontwikkeling in de
Ontwikkeling
de fabrikatie
fabrikatie van
vanmachines
machinesenen apparaten.
apparaten.

schrijver herinnert
herinnert zich nog, dat
dat hij
hij als
als jong
jong ingenieur
ingenieur met
met zijn
zijn collega's
collega's den
den spot
spot
De schrijver
Watt. De
De grootste
grootste toen
toen gebouwde,
gebouwde,meestal
meestal langzaam
loopende
dreef met machines van rI millioen Watt.
langzaam loopende
machines waren
waren ongeveer
helft van
van dit
ditvermogen,
vermogen,de
degrootste
grootstetransformatoren
transformatoren voor
voor
ongeveer voor
voor de helft
machines
geeft men
men het
het vermogen
vermogen in
inr000
1000maal
maalgrootere
grootereeenheden
eenheden
5000 àà 10000
i0000 Watt. Heden geeft
ongeveer 5000
IOOO
KW-machine
gewoon
handelsartikel,dat
datmen
meninin
prijscourantvan
van
enisiseen
een
op en
r000
KW-machine
eeneen
gewoon
handelsartikel,
dede
prijscourant
elke groote
groote firma
firma vermeld
vermeld vindt.
vindt.
meest tot
tot den
den vooruitgang
vooruitgang heeft
heeftwel
welde
deconcentratie
concentratieinindedecentrales
centrales en de
de invoering
invoering
Het meest
der stoomturbine
stoomturbine gedaan,
door de
de
der
gedaan,waarvan
waarvaneen
eenvan
vande
de verschillende
verschillendetypen
typenhier
hier te
te lande
lande door
STORK &
& Co. uitgevoerd wordt.
wordt. Oorspronkelijk
Oorspronkelijk klaagden
klaagden de
de electroelectroMachinefabriek Gebr.
Gebr.STORK
Machinefabriek
technici, dat
dat de
de stoommachines
stoommachines te
te langzaam
langzaam liepen,
liepen, zoodra
zoodra men
men groot
groot vermogen
vermogen (b.v.
(b.v. r000
1000
en gering
geringstoomverbruik
stoomverbruik wenschte.
wenschte. Zulke
Zulke machines
machines maken
maken 85
85 tot
tot120
120omwentelingen
omwentelingen
P.K.) en
Men had
had liever ongeveer 2 à 3 maal zoo veel gehad, wat bij
bij sommige
sommigehydraulische
hydraulische
per minuut. Men
turbines bereikt
Daar kwam
kwam in
in 1902
1902 eenigszins
eenigszins onverwacht
onverwacht de
de stoomturbine
stoomturbine
turbines
bereikt kon
kon worden.
worden. Daar
hard, aanvankelijk
aanvankelijk met
3000 omwenteomWEntemet IOOO,
10oo, later
later met
met 1500
150o en zelfs met 3000
en die liep eigenlijk te hard,
lingen per
per minuut.
minuut. Veel
Veel moest
moestweer
weerbestudeerd
bestudeerden
engeprobeerd
geprobeerdworden,
worden,vooral
vooralwat
wattetegebruiken
gebruiken
lingen
1059
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materiaal, bouwwij~e
den toevoer
toevoer van
van koellucht
koellucht betrof.
betrof.Maar
Maar de
demoeilijkmoeilijkmateriaal,
bouwwijze en
en inrichting voor den
h"!den werden
w~rden overwonnen,
overwonnen, en de
de constructie
constructie van
van machines
machines van
van zeer
zeergroot
grootvermogen
vermogen heeft
heeft
heden
sedert de invoering
invouingvan
vanstoomturbines
stoomturbinesgroote
grootevorderingen
vorderingengemaakt.
gemaakt.Men
Menisistot
totnu
nutoe
toeongeveer
ongeveer
grens van
van het
het bereikbare
b~rûkbare gekomen
gekomen bij
bij een
eenvermogen
vermogenvan
vanongeveer
ongeveer 5o.000
5°.000 Kilo VoltamVoltamaan de grens
3°.000 kVA
kVA bij
bij hydraulische
hydraulische turbines.
turbines. In
In
père (kVA)
(kVA) bij
bij stoomturbines
stoomturbines en
en ongeveer
ongeveer 30.000
père
land zijn
~ijndergelijke
dergelijk~ groote
grooteeenheden
eenhedenniet
nietaangebracht,
aangebracht,omdat
omdatererbijbijstoring
storingtetegroote
groote
ons land
vermogens in eens buiten
buit~n bedrijf
b~drijf zouden
zouden komen.
komen. De
De maximum
maximum belasting
belasting van
van onze
onze grootste
grootste
vermogens
centrale te Amsterdam zou ten
ten naaste
naaste bij
bij door
door een
een dergelijke
dergelijke machine
machine geleverd
geleverdkunnen
kunnenworden
worden
het is
is daarom
daarom begrijpelijk
b~grijpdijk dat
en het
dat de
de grootste
grootste hier te lande gebruikte eenheden ongeveer i15000
5000
kVA kunnen
kunnen leveren.
lever~n. Aan
Aanden
denanderen
ander~nkant
kantisismen
menerervan
vanteruggekomen,
teruggekomen, om
om al
al te
te veel
veel
kVA
kleine eenheden in
in een
een centrale
centrale tetewillen
willenvereenigen,
vereenigen,waarbij
waarbijhet
hetbegrip
begrip„klein"
"klein"geleidelijk
geleidelijk
kleine
D~ oudste centrales
centrales van een jaar
jaar of 25
een machine
machine
naar boven is verschoven. De
25 geleden noemden een
kilowatt reeds
reeds een groote
groote machine,
machine, terwijl
terwijl wij
wij nu
nueenheden
eenhedenvoor
voor 3000 kilowatt nog
van 500 kilowatt
vrij klein noemen. Tot
Tot dit
ditvermogen
vermogen zijn
zijn dynamomachines
dynamomachines voor
voor directe
directe koppeling
koppeling met
metstoomstoomvrij
omw~ntelingen p~r
minuut door
door de
de N.V.
N.V.Electrotechnische
Electrotechnische Industrie
Industrie
turbines met
met 3000 omwentelingen
per minuut
turbines
SMIT &
& Co. te Slikkerveer
Slikkerveer uitgevoerd, naar
naar Hengelo opgezonden en in de
de werkwerkvoorheen W. SMIT
G!brs. STORK
STORK &
& Co. met
metde
dealdaar
aldaar vervaardigde
vervaardigde stoomturbines
stoomturbines
machinefabriek Gebrs.
plaatsen der machinefabriek
en uitgebalanceerd.
uitgebalanceerd.
samengesteld en
bouw van
van transformatoren
transformatoren heeft zich ongeveer
ongeveer in
in dezelfde
de~elfde richting
richtingontwikkeld
ontwikkeldals
als
De bouw
dedynamobouw.De
1898 zelden de
de ioo
100K.W.
K.W.overschreden,
overschreden,zijn
zijnveel
veelgrooter
grooter
de
dynamobouw. De eenheden, die in 1898
g~worden, zoodat
grootsten ongeveer
tot 20000 K.W. vermogen
vermogen hebben. Ook
Ook de
de
geworden,
zoodat de
de grootsten
ongeveer 10000
l0000 tot
spanningen
zijn tot
tot een
eenontzaglijke
ontzaglijke hoogte
hoogteopgevoerd,
opgevoerd,omdat
omdatdedetransformatoren
transformatorengebruikt
gebruikt
spanningen zijn
isolatoren en
en andere
andere dingen
dingen bij een meervoud
meervoud der
der bedrijfsspanning
bedrijfsspanning te
te beproeven.
beproeven.
worden om isolatoren
15°.000
Volt
meergestegen
gestegenzijn,
zijn,behoeft
behoefthet
het
Waar
de spanningen
spanningen der
der netten
nettennunutottot
Waar de
15o.000
Volt
enen
meer
geen
verwondering te
te baren,
baren, dat
datmen
mentransformatoren
transformatorenvoor
voorlaboratorium-doeleinden
laboratorium-doeleinden voor
voor
geen verwondering
300,
1000 Kilovolt
Kilovolt of
of1I millioen
millioenvolt
voltheeft
heeftvervaardigd.
vervaardigd. Hier
Hier te
te lande
lande werd
werd 1913
300, 500, zelfs i000
WILLEM
SMIT &
Co's Transformatorenfabriek
Transformatorenfabriek tete Nijmegen
opgericht, door den
den bouw
bouwvan
van
& Co's
Nijmegen opgericht,
WILLEM SMIT
deze apparaten
apparaten af te scheiden
scheiden van
vande
deN.V.
N.V.Electrotechnische
ElectrotechnischeIndustrie
IndustrieteteSlikkerveer.
Slikkerveer. Dezelfde
Dezelfde
te Dordrecht
Dordrecht
firma
dan ook
ook nog
nog een
een derde
derdefabriek,
fabriek, de
deElectromotorenfabriek
Electromotorenfabriek Dordt, te
firma heeft
heeft dan
opgericht,
waarin draaistroommotoren
draaistroommotoren tot
ongeveer ioo
100K.W.
K.W.vermogen
vermogenworden
wordengemaakt.
gemaakt.
opgericht, waarin
tot ongeveer
De overweging
overweging was
was bij
bij deze
deze decentralisatie,
decentralisatie,dat
datmen
meninindergelijke
dergelijkemet
metspeciale
specialewerktuigmachiwerktuigmachiver~orging der
der details.
details.
nes toegeruste fabrieken
fabrieken meer aandacht kan
kan wijden aan
aan de zoo noodige
noodige verzorging
Omgekeerd
heeft
de
in
1908
uit
een
kleine
onderneming
der
heeren
HOFSTEDE
CRULL
der
heeren
HOFSTEDE
CRULL
rneming
Omgekeerd
in 1908
kleine onde
en WILLINK
WILLINK geleidelijk
een groote
groote apparatenfabriek
apparatenfabriek uitgegroeide Hengelosche Electrische
geleidelijk tot een
en Mechanische
M.!chanische Apparatenfabriek
Apparatenfabriek (verkort
(verkort Heemaf), gemeend
gemeend hare
hare belangen
belangen beter
betertetekunnen
kunnen
dienen
door naast
naast dedeapparatenfabriek
apparatenfabriek ook
ooknog
nogeen
eenfabriek
fabriek voor
voor den
den bouw
bouw van
van dynamo's
dynamo's
dienen door
en draaistroomdraaistroomen motoren
motoren op
op te
te richten.
richten.Zij
Zijvervaardigt
vervaardigt aldaar
aldaar alle
alle soorten
soorten van
van gelijkstroom
gelijkstroom en
machines
motoren.
machines en motoren.
HAZEMEYER & Co wijdt haar
haar
Een tweede
tweedeelectrische
electrischeapparatenfabriek
apparatenfabriekte te
Hengelo
Hengelo
vanvan
HAZEMEYER
en kabelkabelaandacht
aan de
de fabricatie
fabricatie van
van schakelapparaten,
schakelapparaten, beveiligingstoestellen
beveiligingstoestellen en
aandacht uitsluitend
uitsluitend aan
En daarnaast
daarnaast zijn
zijn er
er nog
nogverschillende
verschillendehier
hier
garnituren
kracht- en
en trambedrijf.
trambedrijf. En
garnituren voor
voor licht-, krachtdat ons
ons land
land in
inde
delaatste
laatste25
25jaren
jaren
niet genoemde kleinere fabrieken,
meening wettigen,
wettigen, dat
fabrieken, die de meening
op het gebied
gebied der
per electrotechniek,
electrotechniek,ook
ookals
alsproducent
producentvan
vanmachines,
machines,motoren,
motoren,transformatoren
transformatoren
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en apparaten
apparaten een aanzienlijken
aanzienlijken vooruitgang
mag genoemd
genoemd worden.
worden.
vooruitgang heeft gemaakt
gemaakt en
en met eere mag

3. Ontwikkeling
Ontwikkeling van de
de stroomvoorziening.
stroomvoorziening.
De eerste
eerste electrische
electrische bedrijven
bedrijven hier te
te lande
lande waren
waren van kleinen
kleinen omvang
omvang en dienden
dienden tot
tot
levering
van stroom
stroom voor de
de verlichting
verlichting van
van de
de onmiddellijke
onmiddellijke omgeving.
omgeving. Zoo
Zoo werd
werd inin1884
1884
levering van
door Rotterdam
Rotterdam vergunning
vergunning verleend
aan een particulieren
particulieren ondernemer,
ondernemer, om ter
ter verlichting
verlichting
door
verleend aan
in een
eenaan
aande
deWijnhaven
Wijnhavengelegen
gelegenbouwblok
bouwblokeen
eengeïsoleerden
geïsoleerdenkoperdraad
koperdraadaan
aan
de panden
panden in
van de
te brengen,
daarlangs den
op een
eenschuit
schuitgeplaatste
geplaatsteaccumulatorenaccumulatorente,
brengen, teneinde
teneinde daarlangs
den stroom
stroom van
van een op
batterij naar
blok te kunnen
kunnen overbrengen.
overbrengen. Des
Des daags
daags werd
werdde
deschuit
schuitverhaald
verhaaldnaar
naareen
een
batterij
naar dat
dat blok
aan
door stoom gedreven
gedreven dynamo,
dynamo, om
om de
de batterij
batterij weer
weer te
te kunnen
kunnen opladen.
opladen.
aan het water gelegen, door
Dit „blokstation"
"blokstation" met
metverplaatsbaar
verplaatsbaar accumulatorenstation voldeed niet al te best.
best. De
Deconcessie
concessie
Dit
werd
het volgende
volgende jaar
jaar gewijzigd
gewijzigd en
enuitgebreid
uitgebreidover
overeenige
eenigeverdere
verderehuizenblokken
huizenblokkenenen
werd reeds het
in 1892 ingetrokken
ingetrokken op verzoek van
van den
den concessionaris.
concessionaris.
Zoowel de omstandigheid,
omstandigheid, dat
dat verschillende
verschillende particulieren
particulieren den
den wensch
wenschnaar
naar electrische
electrische
er bij
bij de
de nieuwe
nieuwehavens
havensaan
aan den
denlinker
linker MaasMaasverlichting te kennen gaven
gaven als de behoefte,
behoefte, die
die er
oever aan een centrale
centrale inrichting
inrichting tot
tot krachtsdistributie
krachtsdistributie bestond,
bestond,gaven
gavenden
dengemeenteraad
gemeenteraadvan
van
Rotterdam
Rotterdam aanleiding in 1890 te besluiten
besluiten tot
tot het
hetmaken
maken van
van eene
eeneelectrische
electrischeinstallatie
installatie voor
voor
verlichting en krachtsoverbrenging.
krachtsoverbrenging. Op
Op het
het eind
eind van
van 1894 kon de nieuwe inrichting electriciteit
electriciteit
leveren; zij
zij werd
werd gedurende
gedurende de
de twee
twee volgende
volgendejaren
jaren weinig
weiniguitgebreid
uitgebreiden
enbevatte
bevatte 1897 drie
leveren;
triple-compound-stoommachines
van
tezamen
600
P.K.
elk
gekoppeld
met
eene dynamo.
dynamo.
triple-compound-stoommachines van tezamen 600 P.K.
gekoppeld met eene
110 volt.
volt. Dit
Dit stelsel
stelsel
stroomverdeeling geschiedde
geschiedde volgens
volgens het
het vijfleiderstelsel
vijfleiderstelsel met
met 44 maal
maal no
De stroomverdeeling
werd echter spoedig verlaten
X 220
220 volt voor de
de
verlaten en veranderd
veranderd in een drieleidersysteem
drieleidersysteem met
met 2 X
binnenstad, terwijl
terwijl in 1906 na de oprichting
oprichting van
van het
het nieuwe
nieuwe centraalstation
centraalstationaan
aan de
de Schiehaven
Schiehaven
de Coolsingel
Cool singelveranderd
veranderdwerd
werdinineen
eenonderstation
onderstationter
teromvorming
omvorming
vroegere centrale
centrale aan
aan de
ook de vroegere
draaistroom in gelijkstroom voor de tram
tram en het
het oude
oude net.
net.De
Denieuwere
nieuwerewijken
wijkenworden
worden
van den draaistroom
draaistroom gevoed.
gevoed.
met draaistroom
1886
werd te
te Kinderdijk,
Kinderdijk, gemeente
gemeente Nieuw
NieuwLekkerland
Lekkerland een
eenkleine
kleinecentrale
centraleopgericht
opgericht
1886 werd
& POT
POT ontstaan,
voor levering van electrischen
electrischen stroom,
stroom, die,
die, op
op initiatief
initiatiefder
derfamilies
families SMIT
voor
SMIT &
tot 1912 als oudste centrale
centrale bleef
bleef bestaan.
bestaan. Daarna
Daarna werd de
de voorziening
voorziening overgenomen
overgenomen door
doorhet
het
de buitengemeenten.
buitengemeenten.
Dordtsche net van
van de
Dordtsche
1889 werd door
door de
defirma
firmaSIEMENS
SIEMENS &
& HALSKE
HALSKE een
de
eencentrale
centraleinin bedrijf
bedrijf genomen
genomen in de
Hofsteeg in den
den Haag
Haag met
met 2 horizontale
horizontale stoommachines met tezamen 3oo
3°0 P.K.
P.K. en
en met
met 220 Volt
gelijkstroom; in 1893 was
vermogen gegroeid
Tengevolge
gevolgevan
vande
deoprichting
oprichting
was het vermogen
gegroeid tot
tot 9°0
goo P.K. Ten
van
het gemeentelijk
gemeentelijk electriciteitsbedrijf
electriciteitsbedrijf werd
groote blokstation
blokstation in
in Igo6
1906stopgezet.
stopgezet.
van het
werd dit groote
De gemeentelijke
gemeentelijke centrale
centrale 's-Gravenhage
's-Gravenhage had
had in
in 1921 een opgesteld
opgesteld vermogen
vermogen van
van
3°.000
kW ==40.000
4°.000
P.K.
verdeelt
draaistroomvan
van3000
3000volt
voltvoor
voorlicht
lichten
enkracht
kracht en
en
30.000 kW
P.K.
en en
verdeelt
draaistroom
gelijkstroom
de tram.
tram. De
Destroomlevering
stroomleveringbedroeg
bedroegin
in 1921 rond 42 millioen
gelijkstroom van
van 600
600 volt voor de
kilowatturen.
als eerste
eerste eenfaze-wisselstroomcentrale
eenfaze-wisselstroomcentrale hier
lande de
de centrale
centrale der
der
kwam als
hier te
te lande
In 1892 kwam
hetin
1904
Electra te
te Amsterdam
Amsterdamtot
totstand,
stand,welke
welkeparticuliere
particuliereonderneming
ondernemingnaast
naasthet
Maatschappij Electra
in 1904
opgerichte gemeentelijke
gemeentelijke draaistroombedrijf
draaistroombedrijf bleef
bestaan, tot
tot zij
zij 1913 door
door de
de gemeente
gemeente
opgerichte
bleef bestaan,
werd genaast.
genaast. Haar
Haar 2000 volt net
net werd
werd aan
aan het
het gemeentelijke
gemeentelijke aangesloten,
aangesloten,haar
haar centrale
centrale stopstop1061
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da m heeft thans in twee
twee centr
centraalstations
met een
een
gezet. Amster
Amsterdam
aalstations het grootste bedrijf in ons land met
80.000 kilowatt
kilowatt en
en een
eenjaarlijksche
jaarlijksche stroomlevering
stroomlevering van
van I55
geïnstalleerd vermogen
vermogen van
van 80.000
geïnstalleerd
1 55
millioen kilowatturen.
kilowatturen.
Van
I900 af neemt het aantal
aantal centrales snel toe.
toe. In
In1912
I9I2waren
warener
er82
82centrales
centrales
Van ongeveer 1900
87.500kilowatt,
kilowatt,waarvan
waarvan 2I
met een totaal
totaal vermogen der
der electrische
electrische generatoren
generatoren van
van 87.500
21 met een
De totale
totale jaarlijksche
jaarlijksche productie
76 millioen
millioen
vermogen
vermogen boven
boven 500 kilowatt. De
productie bedroeg toen rond 76
kilowatturen.
1920 was het
het aantal
aantal kleine
kleine centrales
centrales (door
(door opslokking
opslokking door
door de
de groote)
groote) ververkilowatturen. In
In 192o
minderd,
het
aantal
centrales
met
meer
dan
500
kilowatt
machinevermogen
gestegen
tot
minderd, het aantal centrales met meer dan 500 kilowatt machinevermogen gestegen tot
slechts 26.
slechts
Maar
359.000 kilowatt,
kilowatt, de
dejaarjaarMaar haar
haar opgesteld
opgesteld machinevermogen
machinevermogen was
was geklommen
geklommen tot 359.000
millioen kilowattuur.
kilowattuur. Binnen
Binnennegen
negenjaren
jaren waren
waren de
de toestanden
toestanden
lijksche stroomproductie tot 582 millioen
z66 gewijzigd,
gewijzigd, dat
dat Amsterdam
Amsterdam met
met 80.000
80.000 kilowatt
kilowatt alleen
alleen ongeveer
ongeveer evenveel
evenveel vermogen
vermogen
dus
dus zóó
3
en met
met 155
/ 4 maal
155 millioen
millioen kilowatturen
kilowatturen 11 3/4
maal de
de productie
productie had
had als
als in
in 1912
19I2 het
het geheele
geheele land.
land.
Sedert een tiental jaren
Sedert
jaren is de
de vr
vraag
naar de mogelijkheid
mogelijkheid en
en wenschelijkheid
wensche1ijkheid van
van de
de
aa g naar
onderlinge koppeling
koppeling der
dercentrales
centrales vrij
vrij uitvoerig
uitvoerig behandeld,
behandeld, eerst
eerst door
door de
deStaatscommissie
Staatscommissie
van IJSSELSTEYN, daarna
Hoogspanningsbureau der
der Vereeniging
Vereeniging van
van Directeuren
Directeuren
daarna door
door het Hoogspanningsbureau
daarover een
reeks uitstekende
uitstekende studies
studies heeft
heeft
van
Electriciteitsbedrijven in
van Electriciteitsbedrijven
in Nederland,
Nederland, dat
dat daarover
een reeks
onderzoekingen zijn nog niet
niet geheel
geheel afgeloopen,
afgeloopen,maar
maar het
het schijnt
schijnt dat,
dat, bij
bij de
de
gepubliceerd.
gepubliceerd. De onderzoekingen
oorspronkelijkaan
aandeze
deze
geringe
dichtheid van het
het hier
hier tetelande
landeteteverwachten
verwachtengebruik,
gebruik,dedeoorspronkelijk
geringe dichtheid
koppeling vastgeknoopte
vastgeknoopte verwachting van zeer
zeer aanzienlijke
aanzienlijke besparing
besparing aan
aan kosten
kosten van
vanaanleg
aanleg
koppeling
en exploitatie slechts
slechts gedeeltelijk
gedeeltelijk vervuld
vervuld zal worden. Zeker zal het niet
niet mogelijk
mogelijk zijn,
zijn, zooals
zooals
sommige voorvechters
voorvechters der koppeling
koppeling verwachtten,
verwachtten, het
het grootste
grootste deel
deelder
derbestaande
bestaandecentrales
centrales
stop te zetten
zetten en
en met
metdrie
drieofofvijf
vijfreuzenfabrieken
reuzenfabriekende
deelectriciteitsvoorziening
electriciteitsvoorzieningvan
vanhet
hetland
landtete
bewerkstelligen.
b~werkstelligen.
Daarentegen
het wel
wel noodig
noodig zijn
zijnvoor
voorsommige
sommigeverder
verderafgelegene
afgelegeneverzorgingsverzorgingsDaarentegen zal
zal het
gebieden voedingslijnen van
vanextra
extrahooge
hoogespanning
spanning aan
reeds in
in Limburg,
Limburg,
aan te
te leggen, zooals dit reeds
Noord-Brabant, Gdderland
Noord-Holland is
is bij
bij wijze
wijze van
van proef
proef
Noord-Brabant,
Gelderland en
en Friesland
Friesland is
is geschied. In Noord-Holland
één dergelijke
dergelijke voedingslijn
voedingslijn in
den vorm
vorm van
van een
een ondergrondschen
ondergrondsehen kabel
50.000 volt
volt
in den
kabel voor
voor 50.000
aangelegd, terwijl
terwijl de
de overige
overige provinciën
provinciën deze voedingslijnen
voedingslijnen voor
spanning bovenbovenaangelegd,
voor dezelfde spanning
gronds hebben uitgevoerd.
uitgevoerd.
gronds
dehoogste
hoogstespanning
spanningvoor
vooreen
een
dergelijke
zeer'
uitgestrekte
het algemeen
algemeen bedraagt
bedraagt de
In het
dergelijke
zeer
• uitgestrekte
lijn IIlO.Oao
Alleen in
in Zwitserland,
Zwitserland, Zweden
Zwedenen
ende
deVereenigde
VereenigdeStaten
Statenisismen
menreeds
reedshooger
hooger
ro.000 volt. Alleen
Amerika is een leiding
leiding in
in aanleg,
aanleg, waarin
waarin de
de definitieve
definitieve spanning
spanning van
van 220.000
220.000volt,
volt,
gegaan. In Amerika
daan.
dit bedrag
bedrag gebracht
gebracht zal worden,
worden, nadat
nadat het
het proefbedrijf
proefbedrijf met 150.000
150.000 volt
volt heeft
heeft vol
voldaan.
op dit
Amerika zijn
zijn dan
dan ook
ookgeweldige
geweldigevermogens
vermogens samengevat,
samengevat, die
die tot
tot 3oo.000
300.000 kilowatt per
In Amerika
centrale stijgen.
overweegt zelfs
vereeniging van
van de
de zes
zesgroote
groote centrales,
centrales, die
dienabij
nabij
centrale
stijgen. M~n
Men overweegt
zelfs de vereeniging
waterval van
vandedeNiagara
Niagara
bestaanenensamen
samenongeveer
ongeveer600.000
600.000kilowatt
kilowattofofrond
rondr I.ooo.ooo
den waterval
bestaan
.000.000
vermogen hebben.
hebben. Om
Om aan
aan bouwkosten
bouwkosten te sparen,
sparen, is men
men daar
daar ook
ook begonnen
begonnen met
met den
den
P.K. vermogen
aanleg van schakelstations
schakelstationsin
inde
deopen
openlucht,
lucht, van welke bouwwijze
bouwwijze er
er ook een
een geslaagde
geslaagde uitvoering
uitvoering
geleidingsmateriaal dient
dient
door de Stro:>mvukoopmaatschappij
StroomverkoopmaatschappijteteMaastricht
Maastrichttoegepast
toegepastis.
is.Als
Als geleidingsmateriaal
naast koper
bescheiden omvang is toetoenaast
koper ook
ook dikwijls
dikwijls aluminium,
aluminium, dat
dat eveneens
eveneens hier
hier te
te lande
lande in bescheiden
gepast.
de kabelindustrie
kabelindustrie is vooral in ons
ons land
land reeds
reeds vroeg
vroeg het
hetstreven
strevennaar
naar goede
goedegrondkabels
grondkabels
In de
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voor
voor io.000
10.000 volt
volt opgetreden
opgetreden en
en sedert
sedert 1914
1914heeft
heeftdedeNederlandsche
Nederlandsche Kabelfabriek
Kabelfabriek te
te Delft
Delft
aan de levering van deze
deze kabels
kabels een belangrijk
belangrijk aandeel
spanning is dan
dan hier
hier te
te
aan
aandeel gehad.
gehad. Deze
Deze spanning
algemeen voor
voor de
de verdeeling
verdeelingover
overgrootere
grootereafstanden
afstandentoegepast,
toegepast,terwijl
terwijldedevroeger
vroeger
lande ook vrij algemeen
veelvuldig
lagere spanningen
spanningen van
van 3000,
3000, 5000, of
v~elvuldig gebruikte
gebruikte lagere
of 6000
6000 volt
volt slechts
slechts in
ingemeentelijke
gem~entelijke
netten vóór
vóór 1912
1912werden
werdentoegepast.
toegepast.De
Denieuwe
nieuwenetten
nettenvan
vangrootere
grooteresteden
stedenzijn
zijnmeestal
meestalook
ook
10.000volt
voltingericht,
ingericht,wat
wateen
eenaanzienlijk
aanzienlijkvoordeel
voordeelvoor
voordedenormaliseering
normaliseeringvan
vandedekabels
kabels
voor io.000
en de
de aan
aan te
te sluiten
sluitentoestellen
toestellenbeteekent.
beteekent.

het gebied
gebied der toepassingen.
4. Ontwikkeling
Ontwikkeling op het
toepassingen.
Natuurlijk was
reusachtige toeneming
toeneming der
dercentrales
centrales slechts
slechtsmogelijk,
mogelijk,doordat
doordat
Natuurlijk
was deze reusachtige
b~ho~fte zoo
zoo aanzienlijk
aanzienlijk gestegen was.
was. Naast
Naast de
de groote
groote stijging
stijgingin
inde
debehoefte
behoefteaan
aan electrisch
de behoefte
electrisch
licht, die —
- merkwaardig
merkwaardig genoeg
met een
een toeneming
toenemingvan
vanhet
hetgasverbruik
gasverbruik
genoeg -— ook gepaard ging met
steden, die
die electriciteit
electriciteit en
en gas,
gas, beide,
beide,leveren,
leveren,heeft
heefthier
hiervooral
vooral ook
ook de
per inwoner
inwoner zelfs in die steden,
toepassing van den
den electromotor
electromotor op allerlei
allerlei gebied
gebied bijgedragen.
bijgedragen.
toepassing
der eerste
eerste fabrieken,
fabrieken, waar
waar de
deelectrische
electrischekrachtsoverbrenging
krachtsoverbrenging hier
hiertetelande
lande werd
werd
Een der
toegepast, was
werkplaats der
der Maatschappij
Maatschappij tot
tot Exploitatie
Exploitatie van
vanStaatsspoorwegen,
Staatsspoorwegen, die
die
toegepast,
was de werkplaats
1895 in bedrijf
1895
bedrijf kwam.
kwam.
1893 had
had de
de firma
firma Gebrs.
Gebrs.STORK
STORK te
electrischen loopkraan
loopkraan in
in hare
hare
Reeds 1893
te Hengelo een electrischen
aa rdigd, die waarschijnlijk
werkplaatsen verv
vervaardigd,
waarschijnlijk de
inrichting van
dien aard
aard hier
hier
eigen werkplaatsen
de eerste
eerste inrichting
van dien
1900werd
werd genoemde
genoemdefabriek
fabriek op
opgroote
grooteschaal
schaal voor
voorelectrische
electrische
geweest is.
is. Omstreeks
Omstreeks 1900
te lande geweest
Januari 1913
1913hadden
hadden1360
1360fabrieken
fabrieken eigen
eigencentrales
centrales tot
toteen
een
beweegkracht ingericht.
beweegkracht
ingericht. En op iI Januari
gezamelijk
rond 2oo.000
200.000 P
.K.
gezamelijk vermogen
vermogen van rond
P.K.
Vermoedelijk zullen
daarvan intusschen overgegaan
overgegaan zijn tot
tot stopzetting
stopzettingvan
vandede
Vermoedelijk
zullen velen daarvan
eig~n centrale
centrale en aansluiting
aansluiting op
op een
een der
der inmiddels
inmiddelsverrezen
verrezen en
enuitgestrekt
uitgestrektgeworden
gewordengemeengemeeneigen
telijke
provinciale netten.
netten.
telijke en provinciale
polderbemaling heeft electrische
electrische beweegbeweegOok de voor
voor den
den landbouw
landbouwzoo
zoobelangrijke
belangrijke polderbemaling
Ook
kracht op ruime
ruime schaal
schaal toegepast,
toegepast, nadat
nadat in deze
deze door
doorden
denHoofding.-Directeur
Hoofding.-Directeurvan
vanden
denRijksRijkskracht
waterstaat C.
was genomen.
genomen.
waterstaat
C. A. JOLLES
JOLLES het initiatief was
De eerste
eerste electrische
electrische polderbemaling
polderbemaling kwam
kwam in
Duitschland tot
tot stand
standvoor
voor de
in 1897 in Duitschland
inpoldering van
van het
het deltagebied
deltagebiedvan
vandedeMemel
MemelininOost-Pruisen.
Oost-Pruisen.InInons
onsland
landdeed
deedde
deelectrische
electrische
1902 met
met de
dedoor
doorden
denRijkswaterstaat
Rijkswaterstaatgestichte
gestichteelectrische
electrische
polderbemlling haar
polderbemaling
haar intrede
intrede in 1902
Maas~ond, daarna
daarna volgde
volgde
bemaling van
van de
de Dongepolders
Dongepolders ten
tenZuiden
Zuidenvan
vanden
denverlegden
verlegdenMaasmond,
bemaling
1903de
deelectrische
electrischebemaling
bemalingvan
vanpolders
poldersen
enboezems
boezemsaan
aande
deBleek
Bleeken
enOostkil
Oostkilten
tennoorde
noorden
in 1903
n
van den verlegden Maasmond,
Maasmond, beide
beide door
door een
een eigen
eigencentrale
centrale van
van stroom
stroom voorzien.
voorzien.De
Deverticale
verticale
deze bemalingen
bemalingen zijn
zijn een
een bijzonder
bijzonder type,
type,dat
zich uitstekend
uitstekend voor
voor automatische
automatische
pompen voor deze
dat zich
b~diening
maar nog van
van tandradoverbrenging
tandradoverbrenging tusschen
voorzien is.
is.
bediening leent, maar
tusschenmotor
motoren
en pomp
pomp voorzien
Voor de
de in
in 1913
1913door
doorden
deningenieur
ingenieurM.M.
E. BONGAERTS uitgevoerde electrische bemaling
bemaling
C. C.
E. BONGAERTS
De drooggemaakte
drooggemaakte polders
polders van
van Bleiswijk
Bleiswijk en
en een
een gedeelte
gedeeltevan
vanHilligersHilligersvoor het Waterschap
Waterschap De
berg
de overbrenging
overbrenging vermeden
vermeden en een
een elastische
elastische koppeling
koppeling toegepast,
toegepast, eveneens
eveneens nog
nog met
met
berg is de
verticale
pompen. Deze motoren
motoren worden
worden uit
uithet
hetnet
netder
der
Gemeente
Electriciteitsbedrijven
verticale pompen.
Gemeente
Electriciteitsbedrijven
van Rotterdam
Rotterdam gevoed. Sedert dien
dien zijn
z;ijn in
in. vele
veleprovinciën
provinciëngroote
grooteen
enkleine
klemepolders
polderselectrisch
electrisch
grootste inrichtingen,
inrichtingen, die
die1920
1920met
meteen
eenprovisorisch
provisorischeigen
eigencentraalstation
centraalstation
bemalen. Een van de grootste
10633
106

in bedrijf
bedrijf kwam,
kwam, maar
maar later op het
het net
netvan
vanhet
hetProvinciaal
ProvinciaalElectriciteitsbedrijf
Electriciteitsbedrijfvan
vanGroningen
Groningen
boezembemaling van
van het
het Waterschap
Waterschap Electra,
Electra, wier gebied
gebied ongeongezal worden aangesloten, is de boezembemaling
veer 67000
67000 H.A. Groninger
Groninger en 27.000
27.000 H.A.
H.A. Drentsche
Drentsche gronden
gronden omvat.
omvat. Het
Het gemaal
gemaal ligt
ligt aan
aan
veer
het Reitdiep
Reit,diep nabij
nabij Zoutkamp
Zoutkamp en omvat
omvat voorloopig
voorloopig twee,
twee, later
latervijf
vijfschroefschroef-ofofvijzelpompen
vijzel pompen
bijbehoorenden electromotor
electromotor en tusschengevoegde
tusschengevoegde dubbele
dubbele kamwieloverbrenging.
kamwieloverbrenging. De
De
met bijbehoorenden
draaistroommotoren hebben
draaistroommotoren
hebbenelk
elkeen
eenvermogen
vermogenvan
van550
55oP.K.
P.K. en
en zijn voor 3500 volt
volt zespolig
zespolig
gewikkeld, zoodat zij ongeveer
ongeveer 970
970 omwentelingen
omwentelingenmaken.
maken. De
Dedubbele
dubbeleoverbrenging
overbrengingreduceert
reduceert
54omwentelingen
omwentelingenper
perminuut
minuutvoor
voordedepompen,
pompen,
die
elk
bij
een
opvoerhoogte
van
0,8tot
tot
dit op
op 54
die elk bij een opvoerhoogte van o,8
113
gemiddeld ongeveer
ongeveer l000
1000 M3.
Ma. water
water per uur
uur opbrengen.
opbrengen. Ook
Ook de
de toepassing
toepassing der
der elec1,3 M. gemiddeld
triciteit voor
voorverwarming
veru,arming heeft
heeft het
het energieverbruik
energieverbruik doen
doen toenemen,
toenemen, vooral
vooral teteAmsterdam,
Amsterdam,
triciteit
directie der
der Gemeente
GemeenteElectriciteitsfabriek
Electriciteitsfabriek door
door een
eenkrachtige
krachtigepropaganaía
propagaw:ia en
en een
een
waar de directie
waar
ontwikkeling der
der electrische
electrische verwarming
verwarming heeft
heeft weten
weten tetebevorderen.
bevorderen.Dit
Dit
doelmatig tarief de ontwikkeling
doelmatig
kachels, die
diededewarmte
warmteuitstralen,
uitstralen,voor
voorstrijkijzers,
strijkijzers,waterketels,
waterketels,verwarmde
verwarmde
geldt vooral voor kachels,
kussens en tapijten,
tapijten, terwijl
terwijl het
gebruik van
keuken tot nu
nu toe
toe nog
nog
kussens
het gebruik
van electrische
electrische energie
energie in
in de keuken
de electrische
electrische stroom
stroomuit
uit
betrekkelijk gering
Zwitserland, waar
waar kolen
betrekkelijk
gering is.
is. In Zwitserland,
kolen zeer duur zijn en de
"witte kool"
kool" der
derwatervallen
watervallen wordt
wordtopgewekt,
opgewekt,vindt
vindtmen
mendaarentegen
daarentegenelectrische
electrischeverwarverwarde „witte
de fornuizen
fornuizen
door straalkachels, voor de
de warmwatertanks
warmwatertanks der centrale verwarming
verwarming en
en voor
voor de
ming door
der keukens
keukens op groote
groote schaal
schaal toegepast,
toegepast, zóó
zóó zelfs,
zelfs, dat
datininsommige
sommigehooggelegen
hooggelegenbadplaatsen
badplaatsen
der
zomerbelasting daardoor
zelf
de zomerbelasting
daardoor grooter
grooterwordt
wordtdan
dandie
die van
van de
de wintermaanden.
wintermaanden. De
De toestellen zelf
zijn in den
den loop
loop der
der laatste
laatste io
rojaren
jaren zeer
zeerverbeterd
verbeterd en
en worden
worden voor
voor een
een deel
deel door
door binnenbinnenzijn
landsche firma's,
firma's, zooals
N.V. Inventum
Inventumtete Bilthoven
Bilthovenen
enHeemaf
Heemafte
Hengelo,met
metveel
veel succes
succes
zooals de
de N.V.
te Hengelo,
vervaardigd.
KEIJZER
Utrechtde
deeerste
eerste elecelecde staalfabriek
staalfabriek v.h. de
de MUINCK
te te
Utrecht
Sedert kort is door
door de
W INCKKEI]ZER
g( nomen,
rooo kilowatt
kilowatt uit
uithet
hetgemeengemeenlande in
in bedrijf
bedrijf gE
trische staaloven hier te lande
nomen, die
die ongeveer i000
telijke
opneemt.
telijke net opneemt.
Een
de grootste
grootste toepassingen
toepassingen vormt
vormt eindelijk
eindelijk de
de electrische
electrische tractie
tractie op
optrams
tramsen
en
Een van de
spoorwegen.
De eerste
eerste concessie
concessie voor
voor een
een tramweg
tramweg werd
werd in
in 1863
1863gegeven
gegevenvoor
voorde
depaardentram
paardentram den
den
in1866
1866voor
vooreen
eenpaardenspoor
paardenspoorvan
vanAmsterdam
Amsterdamnaar
naar
Haag-Scheveningen, een tweede
tweede volgde
volgde in
Rotterdam, over
Haarlem, Leiden, den
den Haag
Haag en
en Delft,
Delft,waarvan
waarvanechter
echteralleen
alleenhet
hetlijntje
lijntjeden
den
Rotterdam,
over Haarlem,
Haag-Ddft in
in bedrijf
bedrijf kwam.
kwam.
Haag-Delft
De trams
trams waren
waren toen
hunne kindsheid
kindsheid en
en deze
deze eerste
eerste onderneming
onderneming moest
moest zóó
zóó
toen nog in hunne
zwaar
betalen, dat zij
zij na
na eenige
eenigerampspoedige
rampspoedige jaren
jaren moest
moestworden
wordenovergenomen
overgenomen
zwaar leergeld
leergeld betalen,
door de Haagsche
Haagsche Tramweg
Tramweg Maatschappij,
Maatschappij, die deze
deze lijn,
lijn, evenals
evenals die
die naar
naar Scheveningen,
Scheveningen,ververin 1893
1893de
deeerste
eersteconcessie
concessieverkreeg.
verkreeg.Tegelijk
Tegelijk
eenigde
met haar
haar stedelijk
stedelijk net,
net, waarvoor
waarvoor zij in
eenigde met
met den Haag gaf Amsterdam in 1873
1873 concessie
concessie voor
voor de
de eerste
eerste tramlijr,
tramlijfI,die
die1875
1875geopend
geopendwerd
werd
en in
in 188o
1880volgde
volgdeRotterdam.
Rotterdam.
Volgens het
het verslag
verslag van
van den
deningenieur
ingenieurT.T.SANDERS
SANDERS in het
het Gedenkboek
Gedenkboek van
van het
het Kon.
Kon.
Volgens
Ingenieurs waren
waren in 1895
1895 in
in 88 gemeenten
gemeentenstedelijke
stedelijke tramlijnen
tramlijnen met
met een
een gezamengezamenInstituut van Ingenieurs
lijke lengte
bedrijf, waarin
millioengulden
guldenwaren
warenbelegd.
belegd.
lijke
lengte van
van 108
108 Km.
Km. in
in bedrijf,
waarinIa
ioYzmillioen
gebruik van
van electriciteit
electriciteit voor
voortractiedoeleinden
tractiedoeleinden ten
ten behoeve
behoeve van tramtram- en
en spoorspoorHet gebruik
begon 1882,
1882,toen
toendedefirma
firma
SIEMENS &
electrischen spoorweg
spoorweg met
met
Sc HALSKE den eersten electrischen
bedrijf begon
SIEMENS
bovengrondschen
stroomtoevoer
te
Charlottenburg
tot
stand
bracht.
bovengrondschen stroomtoevoer te Charlottenburg
stand bracht.
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land werd
w~rd in 1891
18g1 in de
de residentie
residentie door
door de
deHaagsche
HaagscheTramweg
TramwegMaatschappij
Maatschappij
In ons land
indienst
dienstgesteld,
gesteld,
een door accumulatoren
accumulatoren gedreven
gedreven lijn tusschen
tusschen het
het Plein
Pleinen
enScheveningen
Scheveningenin
waarvan
de accumulatoren
accumulatoren door
door een
eenteteScheveningen
Scheveningenspeciaal
speciaaldaarvoor
daarvooringerichte
ingerichtecentrale
centrale
waarvan de
geladen
werden. Deze lijn
lijn bleef
bleef in
in bedrijf
bedrijf tot
tot 1907, toen het
het geheele
geheele Haagsche
Haagsche trambedrijf
trambedrijf
geladen w~rden.
geëlectrificeerd en
met bovengrondschen
bovengrondschen stroomtoevoer
stroomtoevoer uitgerust
uitgerust werd.
werd.
geëlectrificeerd
en met
In 1899 begon de exploitatie
exploitatie van
van de
de electrische
electrische ceintuurbaan
ceintuurbaan Haarlem
Haarlem en van
van de
de lijn
lijn
trambedrijf te
Ig05 te
te Rotterdam,
Rotterdam,
Haarlem-Zandvoort, Ig04
te Amsterdam, 1905
1904 werd het electrisch trambedrijf
19 i heeft
Ig06
Utrecht geopend.
geopend. In
In 1910
heeft Groningen,
Groningen, in Ig11
Igl I A
Arnhem,
Nijmegen
rn hem, Leiden en Nijmegen
1906 te
te Utrecht
een.Jlectrische tram
tram ingevoerd,
ingevoerd, terwijl
terwijl er
er tusschen
tusschen 1904 en 1911
19I I nog een tiental
tiental intercommunale
intercommunale
een.glectrische
lijneïl in exploitatie kwamen.
kwamen. De
Demeest
meestinteressante
interessantedaarvan
daarvanisisdedelijn
lijnRotterdam-den
Rotterdam-denHaa
Haaglijneti
gin 1908
Ig08als
alseerste
eerstelijn
lijnmet
metgroot
grootspoorwegkarakter
spoorwegkarakter ininbedrijf
bedrijfkwam.
kwam.Op
Op
Scheveningen,
Scheveningen, die in
zoo goed
goed als
als geen
geengoederenvervoer
goederenvervoer en
en een
eenhoogst
hoogstregelmatig
regelmatigverkeer
verkeer heeft,
heeft,wordt
wordt
deze lijn, die zoo
Voltaan
aan de
debovengrondsche
bovengrondschelijn
lijnuit
uiteen
eenafzonderlijke
afzonderlijke
hooggespannen wisselstroom van I11000
hooggespannen
i000 Volt
centrale
Leidschendam toegevoerd
den motorwagen
motorwagen zelf tot
tot wisselstroom
wisselstroom van
van lage
lage
centrale te
te Leidschendam
toegevoerd en
en op den
spanning
getransformeerd en
aan den motor
motor toegevoerd.
toegevoerd.
spanning getransformeerd
en aan
De ervaringen
ervaringen met
metdeze
dezelijn
lijnopgedaan
opgedaanenendedeontwikkeling
omwikkelingvan
vanhet
hetelectrisch
electrischbedrijf
bedrijfop
op
groot-spoorwegen in
in andere landen hebben
hebb!n echter de studiecommissie,
diedoor
doorden
denMinister
Ministervan
van
groot-spoorwegen
studiecommissie, die
Directieder
derHollandsche
HollandscheIJzeren
IjzerenSpoorweg
SpoorwegMij.
Mij.ininJanuari
Januari 1920 onder voorWaterstaat en
Waterstaat
en de Directie
L. M.
LYON werd benoemd,
2;Ïtterschap van
ingenieur L.
M.BARNET
BARNET'LYON
beno~md, aanleiding
aanleiding gegeven
gegevenvoor
voor
zitterschap
van den ingenieur
Nederland het gelijkstroomstelsel
gelijkstroomstelsel met
met een bedrijfsspanning
bedrijfsspanning van 1500 volt
volt aan te bevelen,
Nederland
bevelen, wat overovereenkomt met hetgeen
hetgeensoortgelijke
soortgelijkestudiecommissies
studiecommissiesvoor
voor
Engeland,Frankrijk
Frankrijken
enBelgië
Belgiëhebben
hebben
Engeland,
aanbevolen. Volgens
Volgens dit
ditstelsel
stelselzal
zaldan
danook
ookbinnenkort
binnenkorteen
eendeel
deelvan
vanden
den hoofdspoorweg
hoofdspoorweg LeidenLeidenden
Haag met eenige motormotor- en
en bijwagens
bijwagens in bedrijf
bedrijf komen.
komen. De stroom
stroom zal,
zal, indien
indien het
het net
net
den Haag
mettertijd
verder geëlectrificeerd
geëlectrificeerdwordt,
wordt,uit
uit eigen
eigen centrales
mettertijd verder
centrales of uit
uit de
debestaande
bestaandecentrales
centrales
geleverd kunnen
Commissie voor
voor hoogspanningsleidingen
hoogspanningsleidingen uit de
de Vereeniging
Vereeniging van
van
kunnen worden.
worden. De Commissie
Nederland heeft de
de samenkoppeling
samenkoppeling van
van de
de stroomstroomDirecteuren van Electriciteitsbedrijven in Nederland
levering aan
aan de spoorwegen
spoorwegen met
met een
een landelectriciteitsvoorziening
landelectriciteitsvoorziening bestudeerd en komt
komt in
in een
een
belangwekkend
dat de
de voor
vooreen
eendoelmatige
doelmatigeelectriciteitsvoorziening
electriciteitsvoorziening
belangwekkend rapport
rapport tot
tot de
de conclusie, dat
van het
het land
land gewenschte
gewenschte eletriciteitsfabrieken
eletriciteitsfabrieken zonder
zonder eenig
eenig bezwaar
bezwaar ook
ookbelast
belastkunnen
kunnen
van
worden met de productie van
van de
de voor
voor de
de spoorwegen
spoorwegen benoodigde
benoodigdeenergie.
energie.Men
Menmoet
moetafwachten
afwachten
hoe
samenkoppeling, waarvoor
geen voorbeelden
voorbeelden elders
elders te
te vinden
vindenzijn,
z"ijn,
hoe deze samenkoppeling,
waarvoortot
tot nu
nu toe nog geen
mettertijd organisch
vraagstuk is belangrijk
belangrijk genoeg: de spoorwegen
spoorwegen zouden
zouden
mettertijd
organisch zal
zal groeien.
groeien. Het vraagstuk
kilowatturen jaarlijks
jaarlijks verbruiken.
verbruiken.
bij
electrificatie immers
immers ongeveer
ongeveer I1 milliard kilowatturen
bij algeheele electrificatie

ontwikkeling der zwakstroomtechniek.
zwakstroomtechniek.
5. De ontwikkeling
het verslag
verslag der Posterijen
Posterijen en Telegrafie
Telegrafie aan
aan den Koning
Koning van
van 1877
1877 wordt
wordt vermeld,
vermeld,
In het
dat
de
door
GRAHAM
BELL
telefoon
uitstekende
diensten
kunnen
bewijzen
uitstekende
diensten
zou
kunnen
bewijzen
uitgevonden
GRAHAM
BELL
dat
door
bij het opsporen van storingen op de
de telegraaflijnen
telegraaflijnen en bij
bij andere handelingen van technischen
technischen
bij
aard, waarbij
overgebracht. En in
in 1879
1879werd
werdbij
bij
aard,
waarbij mondelinge
mondelinge boodschappen
boodschappen moeten
moeten worden overgebracht.
wijze van proef een telefoongemeenschap tot stand gebracht tusschen Vlieland en Terschelling,
Terschelling,
terwijl
1881 een telefoonkantoor
telefoonkantoor te
Cocksdorp op Texel
Texel in
inaansluiting
aansluiting op
ophet
hetRijksRijksterwijl in
in 1881
te De Cocksdorp
telegraafkantoor te
te Terschelling geopend
telegraafkantoor
geopend werd.
werd. Zoo
Zoobegon
begondus
dushet
hetinterlocaal
interlocaalberichtenverkef
berichtenverke(rr
10655
106
898118
98-11 923.
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de eilanden
eilanden van
van ons
ons land.
land. Einde
Einde October
October 188o
1880 werd
werd aan
International Bell-Telephone
Bell-Telephone
op de
aan de
de International
eerste
Company te New-York vergunning verleend voor den aanleg
aanleg en de
de exploitatie
exploitatie van
vanhet
het eerste
Company
telefoonnet in ons
ons land,
land, namelijk
namelijk dat
dat teteAmsterdam.
Amsterdam.20
20jaar
jaarlater
laterwaren
warenreeds
reeds47
47 locale
locale telefoonnet
telefoonnetten in
inbedrijf,
bedrijf,aanvankelijk
aanvankelijk meestal
meestal ontstaan
ontstaan op
op particulier
particulierof
ofgemeentelijk
gemeentelijkinitiatief,
initiatief,.
telefoonnetten
daarna sedert
25jaren
jaren meer
meer en
en meer
meer onder
onder direct
direct staatsbeheer.
staatsbeheer. Thans
Thans is,
is, met
met uitzondering
uitzondering
daarna
sedert ±
± 25
netten
van de
de locale
locale telefoonnetten
telefoonnetten in
in onze
onzedrie
driegrootste
grootstesteden
stedenenen
eenige
anderelocale
localenetten
van
eenige
andere
g~heele locale,
locale, interlocale
interlocale en
eninternationale
internationale telefoonverkeer
telefoonverkeer in
in exploitatie
exploitatie bij
bijhet
hetRijk..
Rijk~
het geheele
interlocale telefoonnet,
telefoonnet, dat
dat in
in 1897
1897 ongeveer
ongeveer 5000
5000Km
Kmdraadlengte
draadlengte bevatte,
bevatte, was
was in
in1922.
1922Het interlocale
30-maal vergroot en omvatte rond 175.000
175.000 aangeslotenen
aangeslotenen d.i.
d.i.één
éénaansluiting
aansluitingper
per4o
40inwoners..
inwoners~
3o-maal
M!t den
d~n groei
groeider
deraansluitingen
aansluitingen moest
moestook
ookdedetechnische
technischeinrichting
inrichtinggeleidelijk
geleidelijkgewijzigd.
gewijzigd
Met
kleinenetten
nettenmet
metminder
minderdan
danl000
1000deelnemers
deelnemers
nog
volstaankan
kanworde
wordEnnmet
me t
Terwijlininkleine
worden. Terwijl
nog
volstaan
betrekkelijk eenvoudige inrichtingen,
inrichtingen,waarbij
waarbijdedegeabonneerde
geabonneerdedoor
doorhet
hetronddraaien
ronddraaienvan
van het
het
betrekkelijk
krukje van een
een magneet-electrische
magneet-dectrischemachine
machineininhethet
centraal bureeleen
eensignaalklepje
signaalklepjedoet
doetvallen,.
vallen,.
krukje
centraalbureel
waardoor de
telefoniste wordt
wordt gewaarschuwd,
gewaarschuwd, dat haar
haar tusschenkomst
tusschenkomst voor
het maken
maken van
van
waardoor
de telefoniste
voor het
een verbinding
verbindingwordt
wordtgevraagd,
gevraagd,moest
moestmen
menvoor
voorgrootere
grooterenetten
nettennaar
naarandere
ande re oplossingen
oplossingenzoeken..
zoe kc n •.
een
bij den abonné
D! centraalbureelen
centraalbureelen met
met inductor-aanroep
inductor-aanroep en microfoonbatterij
microfoonbatterij bij
abonné zijn
zijn
D^
kleinere netten
netten veelal
veelal nog
nog gebruikelijk
gebruikelijk gebleven.
gebleven. Voor
Voorgrootere
grootere netten
nettenmet
metmeer
meerdan
dan1500.
1500.
voor kleinere
deexploitatie
exploitatievoordeeliger,
voordeeliger,als
alseen
eenopophet
hetcentraalbureel
centraalbureelopgestelde
opgestelde accumu
accumuwordt de
abonnés wordt
latorenbatterij in de behoefte
b~hoefte aan
aan stroom voor de microfoon van den abonné en de signaleering
signaleering
latorenbatterij
zoodra de
de abonné
abonné zijn
zijn telefoon
telefoonvan
vanden
denhaak.
haak
door lampjes voorziet. Deze lampjes gaan gloeien, zoodra
neemt. Voor
Voor dezen
dezen vervalt
vervalt dus
dus het
het opbellen,
opbellen, voor
voor de
de telefoniste
telefonistekomt
komtin
inde
deplaats
plaats van
van het
hetvallen
vallen
neemt.
klepje het
het branden
branden van
van een
een tweede
tweedelampje,
lampje,zoodra
zoodra ook
ookde
deopgeroepene
opgeroepenezijn
zijntelefoon
telefoon
van een klepje
haak heeft genomen, en het gesprek
gesprek dus aan den gang is. Dit
Dit heeft
heeft geleid
geleidtot
totaanmeraanmervan den haak
kelijke tijdsbesparing,
tijdsb~sparing, te meer,
meer, waar
waar ook
ook het
het aan
aan den
denhaak
haak hangen,
hangen,na
naafloop
afloopvan
vanhet
hetgesprek,,
gesprek,.
kelijke
door branden van
van 22 andere
de
andere lampjes
lampjes wordt
wordt aang~geven.
aangegeven.Bij
Bijnog
noggrootere
grooterenetten
netten moet
moet men de
abonnés over
m!erdere centraalbureelen
centraalbureelen verdeelen,
Amsterdam en
en 's-Gravenhage
's-Gravenhage
abonnésover meerdere
verdeelen, zooals
zooals te Amsterdam
geschiedt, of een
van den
den arbeid
arbeid der
der telefoniste
telefoniste door
door half
half of
ofgeheel
geheel automatische inrichinricheen deel van
vervang.m. Bij
Bij de automatische inrichtingen, die
die vooral
vooral in
in Amerika,
Amerika, maar
maar hier
hier te
te lande
lande
tingen vervangen.
ook te 's-Gravenhage
's-Gravenhage en te
te Scheveningen
Scheveningen ingevoerd
ingevoerd zijn,
zijn, roept
roept de
de aanvrager
aanvrager met behulp
behulp van
van
een nummerschijf,
numm~rschijf, waarmede
waarm~de hij
hij het
h~ttelefoonnummer
telefoonnummervan
vanden
dengewenschten
gewenschtenabonné
abonnésamen-samenstelt, dezen
d~z~n automatisch
automatisch aan het
h~t toestel,
to~stel, zonder
zonder tusschenkomst
tusschenkomst der
der telefoniste.
telefoniste. Al
Al het
hetandere
andere
bewerk!n
m!chanisch bestuurde
bestuurd~ zoekers,
zo~kers, groepkiezers,
groepkiezers, regelaars
r~gdaars en
enopnemers.
opnemers.
bewerken mechanisch
Bij
h~t half-automatisch
hllf-lutomatisch stelsel
oproep van
abonné door
door een telefoniste
telefoniste'
Bij het
stelsel wordt
wordt de
de oproep
van den abonné
beantwoord
anders te
te doen
doen dan
dan op
op een
eenknoppenbord
knoppenbord voor
voor het
hetgewenschte
gewenschte
beantwoord en
en deze heeft niets anders
numm~r
duizendtallen, honderdtallen,
honderdtallen, tientallen
tientallen en
en eenheden
eenhedentetedrukken,
drukken, waarop
waarop de
de abonné
abonn€
nummer de duizendtallen,
dan
verder automatisch
automatisch met
aangevraagden abonné
abonné heeft
heeft
dan verder
met den aangevraagden
abonné verbonden
verbondenwordt.
wordt. De
De abonné
hierbij
den gewonen
g~wonen centraalbatterijtoestel
centraalbatterijtoestel noodig.
noodig.
hierbij slechts den
Dit half
halfautomatische
autom:'ltische systeem
systeemisisininden
denuitvoeringsvorm
uitvoeringsvorm van
van SIEMENS en HALSKE te
Electric
Telefoon
Mij
Am3terdam
in
g.!bmik,
in
den
vorm
der
Western
Electric
Telefoon
Mij tete's-Gravenhage.
's-Gravenhage.
Amsterdam in gebruik, den vorm der Weste rn
aan te
te brentelefoonleiding ondergronds
M!t
ook noodig
noodig de telefoonleiding
ondergronds aan
M et to!nemend
toenemend verkeer was het ook
gen. Voor dit doel
doû isis een
eenkabelkanalisatie
kabûkanalisatie met
met 4 openingen tusschen
tuc;"chen Amsterdam
Amsterdam en Rotterdam
via
d!n Haag
Haag tot
tot stand
stand gebracht;
g!bracht; in een
een dezer
dezer openingen
openingm isis een
eenkabel
kabd met
met 126 dubbeladers
via den
dubbûaders bovendien
gebruikt voor
voor 6o
60 duplexverbindingen.
duplexverbindingen.
g!trokken,
getrokken, W3arvan
waarvan 120
12o dubbeladers
bovendien zijn gebruikt
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Over enkele
enkele dezer
dezer verbindingen
verbindingen wordt
wordt tevens
tevenstelegraafgemeenschap
telegraafgemeenschap gevoerd.
gevoerd. De
Deoverige
overige
Over
openingen
eventueel later
later voor
voor verdere
verdere kabels
kabels gebezigd
gebezigdworden.
worden.De
Dekanalisatie
kanalisatieheeft
heeft
openingen zullen eventueel
kabel zelf van
van 22 millioen
millioen gulden.
gulden. Dit
Ditbedrag
bedrag isis
een uitgaaf
uitgaaf gevorderd
gevorderd van
van ff 700.000
700.000 en
en de kabel
aanzienlijk.
Maar toch zal
zal uitbreiding
uitbreidingnoodzakelijk
noodzakelijk zijn,
zijn,omdat
omdathet
hetaantal
aantalbovengrondsche
bovengrondsche
aanzienlijk. Maar
240, welke
welke hoeveelheid
hoeveelheid veel
veel tetegroot
grootisis
draden over
trajecten gestegen
draden
over sommige
sommige trajecten
gestegen is
is zelfs tot 240,
om een
een ongestoord
ongestoord verkeer
verkeer tetewaarborgen.
waarborgen.
radiotelegrafie
telegrafie en telefonie
telefonie trekken
trekken in den
den laatsten
laatsten tijd
tijd vooral
vooral ook
ook de
de radiotelegrafie
Naast de telegrafie
of draadlooze-telegrafie
draadlooze-telegrafie en de
de radiotelefonie
radiotelefonie de aandacht van breede kringen. Men
Men vindt
vindthaar
haar
geheimzinniger dan de
de telegrafie
telegrafie met draad
draad en vergeet, wat
wat een
een geestig
geestigspotter
spottereens
eensopmerkte:
opmerkte:
de draadlooze
draadlooze telegrafie
telegrafie gevonden
gevonden had
had en
endaarmede
daarmedevertrouwd
vertrouwdwas
wasgeraakt
geraakt
wanneer men eerst de
en daarna
daarna de telegrafie
telegrafie met
met doorloopende
doorloopendedraden,
draden,zou
zouiedereen
iedereenererverbaasd
verbaasdover
overgeweest
geweestzijn
zijn
secuurder en met
met hoeveel
hoeveel minder
minder energie
energie deze
dezewerkt.
werkt.
hoeveel secuurder
r835 had
had MUNK
MUNK ontdekt,
weerstand van
van geleidend
geleidend poeder
poeder onder
onder den
den
Reeds in 1835
ontdekt, dat de weerstand
ontlading van
van een Leidsche
Leidsche flesch
fleschverandert
veranderten
endoor
doorkloppen
kloppenweer
weerop
opongeveer
ongeveer
invloed van de ontlading
teruggebracht kon
kon worden,
worden,en
eninin1888
r888vond
vondBRANLY,
BRANLY, dat
dat een
een glazen
glazen
de oorspronkelijke waarde teruggebracht
buis gevuld
gevuld met
met nikkelvijisel
nikkelvijlsel ook
gevoelig was
was voor vonken
vonken op een
een afstand.
afstand. Men
Men noemde
noemde
buis
ook gevoelig
dergelijke buizen
buizendan
dancoherers.
coherers.InIn1894
r894beschreef
beschreef
OLIVER&&. LODGE
LODGE in
lezingalle
alle onderonderSirSir
OLIVER
in een
een lezing
deelen
van een
een draadloos
draadloos telegraafstation
telegraafstation met
met een
eenverbeterden
verbeterden coherer
coherermet
metautomatischen
automatischen
deelen van
POPOFF op het
het denkbeeld
denkbeeld naast
naastden
denzelfwerkenden
zelfwerkenden
klopper en
en slechts
slechtseen
eenjaar
jaarlater
laterkwam
kwamProf.
Prof.POPOFF
in plaats
plaats van
vaneen
eengalvanometer.
galvanometer.De
Deeer
eene
klopper
gewone telegraafrelais
telegraafrelais te
te gebruiken
gebruiken in
klopper ook het gewone
e
klem van den
den coherer
coherer was
was aan
aan een
eenmast
mast3o
30meter
meterboven
bovenzijninstituutte
Cronstadt verbonden,
verbonden,
zijn instituut te Cronstadt
de andere met
met de
deaarde.
aarde.In
In1896
r896verkreeg
verkreegMARCONI
MARCONI zijn
r897 een
eendefinitief
definitief
zijn eerste
eerste voorloopig, 1897
octrooi, waarin
vermeld isis dat
dat de zend-antenne
De
octrooi,
waarin vermeld
zend-antenne ook
ook met
met de
de aarde
aarde kan
kan zijn
zijn verbonden.
verbonden. De
slechts geringe
coherer werkt in zekeren zin ongeveer als een microfoon,
microfoon, maar
maar laat slechts
geringe hoeveelheden
hoeveelheden
energie door en moet
moet door
door mechanische
mechanische middeltn(kloppers)
midderen(kloppers) steeds
steedsweer
weertot
totactiviteit
activiteitworden
worden
opgepord.
r898 verschijnen
verschijnen dan
dan twee nieuwe
nieuwe ontvangers
ontvangers met mindere
mindere demping,
demping, de
de elecelecopgepord. In 1898
trolytische ontvanger
ontvangervan
vanSCHL6MILCH
SCHLÖMILCH en FESSENDEN.
FESSENDEN. EnEndaarmee
onafgebroken
trolytische
daarmeebegint
begint een onafgebroken
reeks
en verbeteringen
verbeteringen van
van het
hetontvangtoestel.
ontvangtoestel.Want
Wanthet
hetgrootste
grootstewonder
wonder
reeks van
van uitvindingen en
draadlooze telegrafie
telegrafie en haar
haar jongere
jongere zuster, de draadlooze
draadlooze telefonie is geenszins,
geenszins, dat
dat
van de draadlooze
zij zonder
zonder doorloopende
doorloopendedraadverbinding
draadverbindingteekens
teekenskunnen
kunnen overbrengen,
overbrengen, maar
maar is
is de
de verbazingverbazingzij
wekkende
fijngevoeligheid van de
de ontvangtoestellen.
ontvangtoestellen.Want
Wantbij
bijeen
eendraadloos
draadloosoverbrengen
overbrengenvan
van
wekkende fijngevoeligheid
seinen, waarbij
waarbij eenige honderden
honderden k.W.,
k.W., zelfs
zelfs l000
roook.W.
k.W.en
enmeer
meereen
eengeweldigen
geweldigenvonk
vonk voortvoortbrengen, komen
Oceaan op
de
brengen,
komen over
over den
den Oceaan
op de
de andere
andere zijde
zijde slechts
slechts minimum
minimum hoeveelheden
hoeveelheden van de
Er is
is slechts
slechts één
één
uitgestraalde energie
millioenste gedeelte.
gedeelte. Er
uitgestraalde
energieaan,
aan,vermoedelijk
vermoedelijknog
nogniet
niet een
een millioenste
ontvanger
grootere gevoeligheid
is niet
nietdoor
doormenschenhand
menschenhand of
ofmenmenontvanger bekend
bekend van
van nog grootere
gevoeligheid en die is
schelijk
van den
den mensch,
mensch, dat
dat wanneer
wanneer het
het licht
licht van
van een
een
schelijk vernuft
vernuft geschapen:
geschapen:dat
datisis het
het oog van
vaste ster waarneemt,
waarneemt, een
vingerhoed vol
vol
vaste
een hoeveelheid
hoeveelheid energie
energie ontvangt,
ontvangt,voldoende
voldoendeom
om een vingerhoed
rO CC inintemperatuur
temperatuur te
te doen
doenstijgen.
stijgen.
water in
jaar tijds
water
in een jaar
tijds met
met I°
Natuurlijk moest
zendinrichting verbeterd
verbeterd worden, vooral
vooral zóó dat
dat de
deantenne
antenne
Natuurlijk
moest ook
ook de zendinrichting
kon uitstralen
uitstralen en dat
dat die
die afgezonden
afgezonden golven
golvenzoo
zooweinig
weinigmogelijk
mogelijkgedempt
gedempt
doorloopend energie kon
waren.
dit vraagstuk
vraagstuk opgelost
opgelost was,
was, kon
kon er
erernstig
ernstigvan
vanradio-telefonie
radio-telefoniesprake
sprakezijn.
zijn.
waren. Pas nadat dit
En daar
daar bracht
bracht de electronenbuis
electronenbuis als
als ontvanger
ontvanger en
en als
als zender
zenderen
envoortbrenger
voortbrengervan
vanconstante
constante
En
en ongedempte
ongedempte trillingen
trillingen een
eenzeer
zeerbelangrijken
belangrijkenvooruitgang.
vooruitgang.
1067

I9I3 begint
begint de
de electronenbuis
electronenbuis in
in steeds
steeds nieuwe
nieuwevormen
vormen toepassing
toepassing tetevinden.
vinden.
Sedert 1913
EDISON had 1884
I884 aan gewone kooldraad-gloeilampen
kooldraad-gloeilampen opgemerkt,
opgemerkt, dat
dat deze
deze onder
onderbepaalde
bepaalde
Reeds EDISON
omstandigheden
als ."gelijkrichters"
.„gelijkrichters”dienst
dienst kunnen
kunnen doen,
doen, d.w.z. den
omstandigheden als
den stroom
stroom slechts
slechtsinineene
eene
passeeren. Maar
Maar pas 3o
30 jaren
jaren later kwam men tot
tot de
de technische
technischetoepassing
toepassingvan
van
richting laten passeeren.
ontdekking, nadat
nadat het
het natuurwetenschappelijk
natuurwetenschappelijk onderzoek
onderzoek erin
erin geslaagd
geslaagd was
was de
deoorzaken
oorzaken
deze ontdekking,
dit verschijnsel
verschijnsel op te
te sporen
sporen en
en uitgaande
uitgaande van
van dit
ditgrondleggend
grondleggend inzicht,
inzicht, invloed
invloed uit
uittete
van dit
op het
het verder
verder verloop
verloop van
van het
hetverschijnsel.
verschijnsel. Zoo
Zooontstond
ontstondgeleidelijk
geleidelijkde
deelectronenbuis.
electronenbuis.
oefenen op
het audion
audion van de
de FOREST.
FOREST. Het bestaat
bestaat
Een van
vande
deoudste
oudsteen
enmeest
meestbekende
bekende vormen
vormen is
is het
een luchtledig
luchtledigglazen
glazenvat,
vat,waarin
waarintegenover
tegenoverden
denmetalen
metalengloeidraad
gloeidraadeen
eenmetalen
metalenplaatje
plaatje
uit een
tussch!n gloeidraad
gloûdraad en
en plaatje
plaatje een
eenmetalen
metalenrooster
roosterals
alsderde
derdeelectrode
electrodeaangebracht
aangebrachtzijn.
zijn.
en tusschrn
gloeidraad zendt
zendt voortdurend
voortdurend negatief
negatief electrisch
electrisch geladen
geladen ionen
ionen uit,
uit,die
diedoor
doorhet
hetpositief
positief
De gloeidraad
plaatje of de
de anode
anode aangetrokken
aangetrokken worden
worden en
en aldus,
aldus,zoolang
zoolangdit
ditplaatje
plaatjegeladen
geladenwordt
wordt
geladen plaatje
nu aan
aan het
hetrooster
roosterwisselende
wisselende
den zoogenaamden
zoogenaamden anodenstroom
anodenstroom vormen.
vormen. Worden
Worden nu
gehouden, den
toegevoerd, dan
dan zal
zal de
de anodenstroom
anodenstroomzich
zichwijzigen,
wijzigen,bij
bijnegatief
negatiefrooster
rooster
electrische spanningen toegevoerd,
afnemen, bij
bij positief rooster
rooster toenemen.
toenemen. Al
Al naar
naar gelang
gelang van
van de
de onderlinge
onderlinge verhoudingen
verhoudingen van
van
afnemen,
roosterlading kan
kan deze,
deze, wegens
wegenshaar
haardrie
drieelectroden
electrodenook
ookwel
weltriode
triodegenoemde
genoemde
anodenstroom en roosterlading
als ontvanger
ontvanger of
of zender
zender dienen.
dienen.
buis als
hoofdzakelijk als
als gelijkrichter
gelijkrichter en
enontvanger
ontvangerbij
bijde
dedraadlooze
draadlooze
Aanvankelijk werd zij nog hoofdzakelijk
telegrafie, maar
versterker bij
bij de
de draadlooze
draadlooze telefonie
telefonie gebruikt.
gebruikt. Op
Op beide
beide
telegrafie,
maar spoedig
spoedig ook
ook als versterker
zij
buitengewone
diensten.
g!bieden
bewijst
gebieden bewijst zij buitengewone diensten.
haast geen grens meer
meer voor overbrenging
overbrenging
Sedert haar invoering als versterker bestaat er haast
gesproken woord
woord en is
is men
men in
instaat
staatzelfs
zelfsde
deallerfijnste
allerfijnste en
enzwakste
zwakste stroomen
stroomen nog
nogtete
van het gesproken
registreeren. Zooals de microskoop
microskoop voor
voor de
de zichtbare
zichtbare verschijnselen,
verschijnselen, veroorlooft
veroorlooft de
de buis
buisvoor
voor
registreeren.
de onzichtbare electrische verschijnselen een dieper
dieper indringen.
indringen. En
En hiervan
hiervan isis dan
danook
ookgebruik
gebruik
deelectronenbuis
electronenbuis zelf
zelfteteverbeteren,
verbeteren,zoodat
zoodatmen
menhaar
haarbehalve
behalveals
alsgelijkrichter,
gelijkrichter,
gemaakt om de
gemaakt
Bijdeze
deze
versterker of ontvanger ook
ook als
als stroombron,
stroombron, vooral
vooral bij
bij fijne
fijne metingen,
metingen,gebruiken
gebruikenkan.
kan.Bij
versterker
wisselwerking, waarbij
electronenbuis een steeds
steeds gunstiger
gunstiger technisch
technischresultaat
resultaat
wisselwerking,
waarbij eenerzijds
eenerzijds de
de electronenbuis
bereikt, omdat zij anderzijds door verruiming van de
de meetgrenzen
meetgrenzensteeds
steedsnauwkeuriger
nauwkeurigermetinmetingen mogelijk
mogelijk maakt,
maakt, zou deze nieuwe
nieuwe wonderlamp
wonderlamp wellicht
wellicht nog
nogtot
totonverwachte
onverwachtetoepassingen
toepassingen
en vorderingen
vorderingen in de
de electrotechniek
electrotechniek kunnen
kunnen leiden.
leiden.
gestaafd, wat in den
den aanhef
aanhef van
van dit
dit korte
korte verslag
verslag beweerd
beweerd werd,
werd, dat
dat deze
deze
Zoo zien wij gestaafd,
laatste 25 jaren rijk
rijk en vruchtbaar
vruchtbaar waren
steeds verder
verder gaande
gaande verdieping
verdiepingvan
vaninzichten
inzichten
waren in een steeds
inons
onsland
land
en een steeds
steeds breeder
breeder worden
worden van
van den
den stroom
stroom van
van toepassingen.
toepassingen. De
Deontwikkeling
ontwikkelingin
wettigt de
dehoop,
hoop,dat
dathet,
het,ook
ookop
opelectrotechnisch
electrotechnischgebied,
gebied,een
eennaar
naarverhouding
verhoudingvan
vanzijn
zijngrootte
grootte
eervolle
plaats zal blijven
blijven innemen.
innemen.
eervolle plaats
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e gezondheidsleer
gezondheidsleer gaat
gaat niet
niet vooruit
vooruitmet
metsprongen,
sprongen,evenmin
evenminalaleen
eenandere
anderetak
takder
dernatuurnatuurwetenschap. De
De eene
eene onderzoeker
onderzoeker staat
staat als
als het
hetware
ware op
opde
deschouders
schoudersvan
vanzijn
zijngeestegeestede niet
niet eenvoudige
eenvoudige samensamenlijken
voorganger. Langzamerhand
lijken voorganger.
Langzamerhandwordt
wordt het
het inzicht
inzicht in de
den invloed
invloedhierop
hieropdoor
doorwetenschappelijk
wetenschappelijk onderzoek,
onderzoek, verbeterd
verbeterd en
en iedere
iedere vermeervermeerleving, en den
dering van onze kennis,
kennis, wekt
wekt wederom
wederomhet
hetverlangen
verlangennaar
naar nog
nog beter
beterbegrijpen.
begrijpen. Het
Hetisisderhalve
derhalve
juist, aan
aan den
den natuuronderzoeker,
natuuronderzoeker, die
die een
eenbelangrijke
belangrijke ontdekking
ontdekking heeft
heeftgedaan,
gedaan, alle eer
niet juist,
te geven;
geven; kent
kent men
men zijn
zijn opleiding
opleiding en
enzijn
zijnlectuur,
lectuur,dan
danblijkt
blijktmeestal,
meestal, dat
datook
ookde
degeniaalste
geniaalste
den
invloed heeft
heeft ondergaan
ondergaan van
vóór hem
hem werkten.
werkten. Voor
Voor den
den schrijver
schrijver van
van een
een
den invloed
van hen,
hen, die vóór
overzicht over den vooruitgang van zijn
zijn vak
vak in een
een bepaald
bepaald tijdperk
tijdperk is het
het derhalve
derhalve onbereikonbereikbaar
verdiensten der
der groote
groote werkers
werkers met
metrechtvaardigheid
rechtvaardigheid te
te bepalen.
bepalen.Iets
Ietspersoonlijks
persoonlijks
baar om de verdiensten
hij moeilijk
moeilijk kunnen
willen, op
op den
den
zal
zal hij
kunnen vermijden;
vermijden;zijn
zijneigen
eigenvisie
visie zal
zal hij,
hij, ook
ook zonder
zonder het
het te willen,
hiervan overtuigd,
het daarom
daarom toch
toch noodig
noodig nu
nu en
en
voorgrond
voorgrond plaatsen.
plaatsen. Maar
Maar al
al is
is men hiervan
overtuigd, zoo is het
dan zulk een terugblik
terugblik te
te werpen,
werpen, al
al ziet
zietde
deeene
eeneschrijver
schrijverandere
anderedingen
dingendan
dandedeander.
ander.
dan
In 1888
18g8 waren
waren de
de grondslagen
grondslagen voor de
de gezondheidsleer
gezondheidsleer al
gelegd. Zoowel
Zoowel over
over de
de
al gelegd.
epidemiologie,
als de
de voedingsleer,
voedingsleer, die
dieder
derkunstmatige
kunstmatige verwarming
verwarming en
en verlichting,
verlichting,de
de regeling
regeling
epidemiologie, als
wijalalredelijk
redelijk
lichaamswarmte en den invloed
invloed van
van meteorologische
meteorologischefactoren
factorenhierop
hieropwaren
warenwij
der lichaamswarmte
goed onderricht. Over
Over bruikbare
bruikbare gegevens van de
de uitkomsten
uitkomsten va
van
tot verbetering
verbetering
n de pogingen tot
den ouden
ouden tijd
tijdheeft
heeft
van
den gezondheidstoestand
gezondheidstoestand der
bevolking beschikten
van den
der bevolking
beschikten wij
wij ook.
ook. Wie den
meegemaakt met
over de
de uituitmeegemaakt
met de
de verwarde
verwarde discussiën
discussiën over
over cosmische
cosmische en tellurische invloeden, over
sluitend scheikundig
scheikundig te bepalen
bepalen voedingswaarde
voedingswaarde onzer
onzer gerechten,
gerechten, over
over den
den directen
directeninvloed
invloed
warmte en koude op ons welzijn
welzijn en
en over
over het
het drinkwater
drinkwater of
of de
de bodemgesteldheid
bodemgesteldheidals
alsoverovervan warmte
in 1898
18g8al,
al,dat
dateen
eenandere
andere
heerschende factoren
verspreiding van
gevoelde in
heerschende
factoren bij
bij de
de verspreiding
van smetstof, gevoelde
geest
vaardigwas
wasgeworden
gewordenover
over
hygiënisten.
LOUIS
PASTEUR
later
ROBERTKOCH
KOCH hadden
hadden
geest vaardig
dede
hygiënisten..
Louis
PASTEUR
enen
later
ROBERT
de microbenleer
microbenleer stevig
steviggegrondvest;
gegrondvest;EITKMAN
EIJKMAN en
GRIJNS hadden
geleerd, dat,
dat,buiten
buiten
en GRIJNS
haddenons
ons al geleerd,
en behalve
behalve vet, koolhydraat
koolhydraat en
bijkomstige bestanddeelen
bestanddeelen in
ons·voedsel
voedsel noodig
noodig zijn;
zijn;
en eiwit, bijkomstige
in ons
al goed;
goed; men
men wist
wistal,
al,dat
datde
dezomerzomerhet gebruik
gebruik van electrische
electrische lampjes
lampjes al
de verlichting was door het
hij natuurlijk
natuurlijk gevoed
gevoed wordt
wordt en
en dat
dat de
de directe
directeverhitting
verhitting
warmte den zuigeling niet doodt,
doodt, als
als hij
warmte
de hoofdzaak
hoofdzaak dus
was; de
de leer
leerdat
dathet
hetdrinkwater
drinkwater de
devoornaamste
voornaamste drager
dragerwas
wasvan
vanbebedus niet was;
smetting
cholera en
en typheuse
typheuse koorts,
koorts, verbleekte
verbleekte bij
bij goed
goedepidemiologisch
epidemiologischonderzoek,
onderzoek,
smetting met cholera
daar
de menschelijke
menschelijke factor
factor op
op den
denvoorgrond
voorgrond trad;
trad; wenschen
wenschentot
totverbetering
verbetering
daar meer
meer en meer de
puntvan
vanverwezenlijking.
verwezenlijking.Over
Over
der
ons zoo
zoo gewichtige
gewichtige sterftestatistiek
sterftestatistiek waren
waren op
op het
hetpunt
der voor ons
het een en ander
ander waren de hygiënisten
hygiënisten het
het toen
toen wel
welgrootendeels
grootendeelseens
eensgeworden.
geworden.Zeer
Zeerbelangbelangrijke
bereikt in
in de
de laatste
laatste 25
25jaren
jaren op
ophet
hetgebied
gebiedder
der epidemiologie,
epidemiologie,
rijke vorderingen zijn er evenwel bereikt
op dat der bijkomstige
bijkomstigevoedingsstoffen
voedingsstoffen en in de sterftestatistiek
sterftestatistieknaar
naardededoodsoorzaken.
doodsoorzaken. De hierbij
hierbij
is minder
minder
verkregen uitkomsten hebben ook waardeering in invloedrijke
invloedrijke kringen
kringen gevonden.
gevonden. Dit
Dit is
het geval
inzicht in de
het
geval met het
het verbeterd
verbeterd inzicht
de ventilatieleer
ventilatieleer en de
de drinkwatervoorziening.
drinkwatervoorziening.
De op
op de
dekennis
kennisder
deruiterst
uiterstkleine
kleineziektekiemen
ziektekiemenberustende
berustende epidemiologie
epidemiologie isis sedert
sedert
.
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18g8
1898 vooruitgegaan
vooruitgegaandoor
door de
de ontdekking
ontdekking der
der spirochaeten
spirochaeten en
en hun beteekenis,
beteekenis, door
door de
de vondvondsten van nieuwe
nieuwe bacteriën (kinkhoest en bacillaire
bacillaire dysenterie) en door
door de
de ontdekking
ontdekking van
van nog
nog
kleiner wezens
wezens dan
dan de
de "infiniment
„infiniment petits" van
"filtreerbare" virussoorten, door
kleiner
van PASTEUR: de
de „filtreerbare"
die van „bacillendragers",
over het transport
die
"bacillendragers", door
door de
de onderzoekingen
onderzoekingen over
transport van
van smetstof
smetstof door
door
KOCH van tweeërlei tuberculose;
tuberculose;
insecten en spinachtige dieren en
en door
door de
de ontdekking
ontdekking van
van R.
R. KOCH
terwijl door
door de meer
terwijl
meer en meer
meer toegepaste
toegepaste leer
leer der
der „vaccins"
"vaccins"de
debestrijding
bestrijdingder
derbesmettelijke
besmettelijke
ziekten zeer
zeer bevorderd werd en zelfs de therapie
ziekten
therapie hiervan
hiervan gebruik
gebruik maakt.
maakt. De
Debijkomstige
bijkomstigevoevoedingsstoffen, ook
ook "edele"
„edele" genaamd en
en als
als "vitaminen"
„vitaminen" betiteld,
dingsstoffen,
betiteld,bleken
bleken groote
groote waarde
waarde te
te hebben
hebben
niet alleen, zooals
zooals EIJKMAN vond, voor de bestrijding van beri-beri,
beri-beri, maar
maar ook
ook om
om scheurbuik,
scheurbuik,
slechten groei
groei der jonge
misschien rachitis te
te voorkomen.
voorkomen. De
De hier
hier tetelande
landevoorvoorslechten
jonge dieren en misschien
treffelijke
de conferentie
conferentie te
te Parijs
Parijs
treffelijkesterftestatistiek
sterftestatistieknaar
naarde
de doodsoorzaken
doodsoorzakenisis thans,
thans, sedert
sedert de
leiding
igoo,vergelijkbaar
vergelijkbaarmet
metdie
dievan
vaneen
een groot
groot aantal
aantal landen, die
onder BERTILLON'S
BERTILLON'S leiding
in in
1900,
die
in die
diebespreking
besprekingvastgestelde
vastgestelde lijst
lijst der
derdoodsoorzaken.
doodsoorzaken. Over
Over het
heteen
een
zijn
toegetreden tot de
de in
zijn toegetreden
en ander zij
zij het
het volgende
volgende aangestipt.
aangestipt.
Bacteriën zijn
dat zij
zij door
doorpapieren
papierenfilters
filtersgemakkelijk
gemakkelijk gaan.
gaan. Door
Doorfilters
filters
zijn zóó klein dat
van ongeglazuurd porcelein of infusoriën aarde
aarde worden
worden zij,
zij, met
metenkele
enkele uitzonderingen,
uitzonderingen,tegentegengehouden. Het derhalve
derhalve bacteriënvrije
bacteriënvrije filtraat
filtraat kan
kan evenwel
evenwel in
ineen
eenaantal
aantalgevallen
gevallendedeziekte
ziekte
gehouden.
ontdekt
door
LOEFFLER
bij het mond
Ditfeit
feitisishet
heteerst
eerst
ontdekt
door
LOEFFLERen
enFROSCH
FROSCH bij
monden
enklauwklauwnog opwekken.
opwekken. Dit
zeer (1897)
(1897) en door Roux
Rouxen
enNOCARD
NOCARD (1898)
Een aantal
aantal
(1888)bijbijdedeperipneumonie
peripneumonie der
der runderen. Een
de kweekmethoden,
kweekmethoden,
besmettelijke ziekten, waarvan men door het
het microscoop,
microscoop, evenmin
evenminals
als door
doorde
de pathogene
de
pathogene kiemen
kiemen kon
kon ontdekken
ontdekken hebben
hebben zulk
zulk filtreerbaar
filtreerbaar virus
virus tot oorzaak.
oorzaak. Hieronder
Hieronder
behooren de kinderpokken,
behooren
kinderpokken, de
de hondsdolheid
hondsdolheid en
en de
demeest
meestalgemeene
algemeenebesmettelijke
besmettelijke ziekte:
ziekte:
„de neusverkoudheid". Over
"de
Over den
denaard
aardvan
vandeze
dezesmetstoffen
smetstoffenisishet
hetonderzoek
onderzoeknog
noggeenszins
geenszins
afgesloten.
meesten denken
denken aan
aan zeer
zeer kleine
kleine wezens,
wezens, sommigen
sommigen aan
aan fermenten.
fermenten.
afgesloten. De meesten
d'HERELLE sluit
Hij vond
vond
den laatsten
laatstentijd
tijddoor
doord'HERELLE
Een ontdekking van den
sluit zich
zich hierbij aan. Hij
darminhoud van
van menschen
menschenen
endieren,
dieren,gefiltreerd
gefiltreerddoor
doorporcelein,
porcelein,stoffen,
stoffen,die
diebacteriën
bacteriën
in den darminhoud
oplossen.
dat dit
ditoplossend
oplossend vermogen
vermogen door
door zeer
zeer kleine
kleine levende
levende wezens
wezens wordt
wordt ververoplossen. Hij
Hij meent dat
"bacteriophages" noemt.
vraagstuk is nog
nog geheel
geheel nieuw en een
een groot
groot
oorzaakt, die
oorzaakt,
die hij
hij „bacteriophages"
noemt. Het vraagstuk
onderzoekersheeft
heeftererzich
zichalalaan
aangewijd.
gewijd.Meestal
Meestalbevestigen
bevestigen
d'HERELLE'suitkomsten.
uitkomsten.
aantal onderzoekers
zijzijd'HERELLE's
het ons
ons gelukt
gelukt zoo'n
zoo'n bacteriënverdelger
bacteriënverdelgeraan
aantetekweeken
kweeken
Als wij
wij hierover nader ingelicht zijn en het
of de
de typheuse
typheuse koorts,
koorts,
voor een bepaalde
bepaalde ziektekiem,
ziektekiem, b.v.
die van de
de bacteriëndysenterie
bacteriëndysenterie of
voor
b.v. die
wijd veld
veld voor
voor de
de voorbehoeding
voorbehoeding en
ende
degenezing
genezingder
derlijders.
lijders.
opent zich een wijd
menschen of dieren, die
die zonder
zonder ernstig
ernstig ziek
ziek tetezijn
zijnofofzelfs
zelfsververBacillendragers zijn menschen
keerende in goeden
goeden gezondheidsstaat
gezondheidsstaat smetstof
smetstofherbergen
herbergen en
enop
opandere
anderevatbare
vatbarepersonen
personenofof
keerende
gevaarlijke ongesteldheid kunnen overbrengen. De
DeCavia
Caviacobaya
cobaya 1) met een onbeonbedieren een gevaarlijke
de microben
microben der
derkippencholera
kippencholerais,
is,zooals
zooals
teekenend abces,
abces, veroorzaakt
teekenend
veroorzaakt door
door besmetting met de
PASTEUR vond,
Gezondepersonen
personen
PASTEUR
vond,een
eenzeer
zeergevaarlijke
gevaarlijkegast
gastvoor
voordedevogels
vogelsinineen
een hoenderpark.
hoenderpark. Gezonde
inhun
hunkeelholte
keelholtekennen
kennenwij
wijdoor
doorLOEFFLER
LOEFFLER alal sedert
beteediphtherie-bacillenin
met diphtherie-bacillen
sedert 1884. De beteekenis
der
bacillendragers
(of
ziektekiemdragers)
is
bij
typheuse
koorts
en
aziatische
cholera
kenis
bacillendragers (of ziektekiemdragers) bij typheuse koorts en aziatische cholera
pas later duidelijk
R. KOCH
KOCH in den
den Eifel
Eifel
duidelijk geworden.
geworden. Uitvoerig
Uitvoerig en
en nauwkeurig
nauwkeurig onderzoek
onderzoek door
door R.
1903, dat slechts
slechts een
een klein
klein aantal
aantal gevallen
gevallen van
van typheuse
typheuse koorts
koortsgeneeskundig
geneeskundigwordt
wordt
leerde in 1903,
i)
r)
1070
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Het zoogenaamde
zoogenaamde marmotje.
marmotje.
Het

herk€
de ziekte
ziektevoort
voortenendedesmetstof
smetstof
wordtderhalve
derhalvegemakkelijk
gemakkelijk
herkend.
nd. Een
Een aantal
aantal loopt
loopt met de
wordt
verspreid.
het typhusstation
typhusstation teteStraatsburg,
Straatsburg, onder
onder beheer
beheer van
van J. FORSTER,
verspreid. In
In het
FORSTER,wad
werd later
,gevondm,
een niet
nietgering
geringpercentage
percentageder
dergenezen
genezenlijders
lijdersdedeziektekiemen
ziektekiemenblijft
blijftherbergen
herbergen
'gevonden, dat een
genezen zijn
zijn zulke
zulke personen
personen niet
nieten
enepidemiologisch
epidemiologischzijn
zijnzij
zij
in de
de galblaas
galblaas of
of de
de galwe
galwegen.
gen. Te genezen
:zeer gevaarlijk
gevaarlijkbevonden.
bevonden. Zoo'n
Zoo'n bacillendrager
bacillendragerkan
kanb.v.
b.v. als
als melkknecht
de melk
:zeer
melkknecht de
melk besmetten
besmetten
m
honderden ziektegevallen
ziektegevallen veroorzaken.
veroorzaken. Tijdens
oorlog is door
door een
eenNederlandsche
Nederlandsche
en honderden
Tijdens den
den oorlog
BIJLditditvraagstuk
vraagstukproefondervindelijk
proefondervindelijknagegaan.
nagegaan.
militair-hygiënische
commissie onder
onderJ.J.BIJL
militair-hygiënische commissie
Een oude
vrouw, bacillendraagster
bacillendraagster vermoedelijk
tot 1917
191740
40gevallen
gevallen
'Een
oude vrouw,
vermoedelijk sedert
sedert 1884,
1884, had
had b.v. tot
van typhe
typhe use koorts
koorts veroorzaakt.
veroorzaakt. De
De chronische
chronischebacillendrager
bacillendrager isisderhalve
derhalveeen
eengevaarlijk
gevaarlijk
hij een, volgens Fransche
Fransche benaming, paradoxale
paradoxalebacillendrager(draagbacillendrager( draagpersoon, vooral als
als zij
zij of hij
ster) is, d.w.z.
ster)
d.w.z. als
als zijn (of haar)
haar) ziektegeval
geweest is,
is, dat
dat het
hetniet
nietgeneeskundig
geneeskundig
ziektegeval zóó
zóó licht geweest
herkend
Cholerabacillen-dragers herbergen
maar korten
korten tijd.
tijd. ZiektekiemZiektekiemherkend is. Cholerabacillen-dragers
herbergen de
de smetstof maar
dragers
zoo gevreesde
gevreesde epidemische
epidemische cerebro-spinaal-meningitis,
cerebro-spinaal-meningitis, die ook
ook hier
hier tetelande
lande
dragers van
van de zoo
onder de
de militairen
militairen tijdens
tijdens den
denoorlog
oorlogoptrad,
optrad,herbergen
herbergen zonder
zonder persoonlijk
persoonlijk nadeel
nadeel de
de bebesmettelijke
smettelijke microcokken
microcokken in
in hun neusholte. De
De moeilijkheid,
moeilijkheid, om
om zulke
zulke bronnen
bronnen van
van besmetting
besmetting
de uituitte vinden, baart
baart zorg
zorg bij
bij allerlei
allerlei maatschappelijk
maatschappelijk gewichtige
gewichtige ondernemingen,
ondernemingen, b.v. bij
bij de
de vrees
vrees voor
voorbesmetting
besmettingmet
metdiphtherie
diphtherie
'zending
van kinderen
kinderen naar
naar vacantiekolonies,
vacantiekolonies, waar
waar de
zending van
-op
den voorgrond
voorgrond treedt.
treedt. Men is echter
echter in
in deze
deze zaak
zaak op
op den
dengoeden
goedenweg,
w<!g,zooals
zooalshieronder
hieronder
op den
.nog
nog even zal vermeld
vermeld worden.
worden.
Transport van
van smetstof door
Transport
door insecten en
en spinachtige
spinachtige dieren
dieren was
was niet
nietgeheel
geheelonbekend
onbekend
:in
Wij kenden
kenden b.v. al
al de
de rol
rol van
van de
deteeken
teekenbij
bijhet
hetverspreiden
verspreidenvan
vanTexas-koorts,
Texas-koorts,een
een
:in 1898.
1898. Wij
·door
een kleine
kleinedierlijke
dierlijkeparasiet
parasietveroorzaakte
veroorzaaktegevaarlijke
gevaarlijke ziekte
ziekteder
derrunderen.
runderen.FINLAY
FINLAY in
in
door een
Havana
beweerd (1881),
(188r), op
op grond
grond van
van onvoldoende
onvoldoende geachte
geachte proefnemingen,
proefnemingen, dat
datde
de
.Havana had
had al
al beweerd
:mug
Stegomyia calopus
mug Stegomyia
calopus de
de gele
gele koorts
koortsoverbrengt.
overbrengt. Menig
Menigonderzoeker
onderzoeker dacht
dacht aan
aaninsecten
insecten
in een
eendierlijke
dierlijke bloedparasiet
bloedparasiet al
al in
in 188o
1880door
door
overbrengers van
van de
demalaria,
malaria, welks
welks oorzaak
oorzaak in
als overbrengers
LAVERAN was
PATRICK MANSON
vond
datdatmuggen
een tropische
tropische
LAVERAN
wasvastgesteld
vastgestelden
en PATRICK
MANSON
vond
muggende
de filariosis,
filariosis, een
·of
door een
eenworm
wormveroorzaakte
veroorzaakte ziekte, verspreiden
verspreiden (1878).
het
.of subtropische,
subtropische, door
(1878). Goed werd in het
laatste
gedeelte der vorige eeuw de
de rol
rol van
vanmuggen,
muggen,behoorende
behoorende tot
tothet
hetgeslacht
geslachtder
deranopheanophelaatste gedeelte
linen, bij
bij het
het verspreiden
verspreiden der
der malaria
malaria door
door RONALD
RONALD Ross in Engelsch
Engelsch Indië
Indië bewezen.
bewezen. Het
Het
bleek daarbij,
daarbij, dat de bloedparasiet in het lichaam der
der mug
mug een
een bijzondere
bijzondere gedaanteverwisseling
gedaanteverwisseling
-ondergaat
weken de
de smetstof
smetstof door
door de
de steeksnuit
steeksnuitop
opeen
eengezond
gezondmensch
menschkan
kan
ondergaat en
en dat na eenige weken
worden overgebracht.
overgebracht. Door
onderzoekers werd
nader bewezen.
bewezen. Men
Men leerde
leerde uit
uit
worden
Door vele onderzoekers
werd dit feit nader
.het
talrijke onderzoekingsmateriaal
onderzoekingsmateriaal veel
leven dezer
dezergevaarlijke
gevaarlijke
.het talrijke
veel bijzonderheden
bijzonderheden over
over het
het leven
andereminder
mindergemakkelijk
gemakkelijkdedesmetstof
smetstofoverbrengt.
overbr<!ngt.
waarvan de
deeene
eenesoort
soortwel,
wel,dedeandere
insecten, waarvan
De belangstelling
belangstelling was
was en
enisisnog
noggroot,
groot,want
wantnaar
naarschatting
schattingbedraagt
bedraagtdedesterfte
sterfteaan
aanmalaria
malaria
in het
het tropentropen- en
ensubtropenland
subtropenland 1I %%van
vande
debevolking
bevolkingper
perjaar;
jaar;vooral
vooral de
dekinderen
kinderen worden
worden
roeien, zoo zou
zou een
eenveel
veelkrachtiger
krachtiger
aangetast. Ware
aangetast.
Warehet
hetmogelijk
mogelijkdeze
dezeongesteldheid
ongesteldheiduit
uit tete roeien,
talrijker bevolking
bevolking in
in dedetropen
tropenkunnen
kunnenleven.
leven.
Het
aanvankelijkoptimisme
optimismeisisevenwel
evenwd
en talrijker
Het
aanvankelijk
gerechtvaardigd gebleken.
gebleken. Malaria-parasieten
Malaria-parasieten leven soms vele
vele jaren
jaren lang
lang in
in den
denmensch.
mensch.
niet gerechtvaardigd
Hem al dien tijd tegen muggenbeet
muggenbeet te
te beschermen
beschermen en
en zoo
zoo het
hettransport
transport zijner
zijner ziekte
ziekte te
te voorvoorkomen is onmogelijk. De
De strijd
strijd tegen
tegen muggen
muggenen
enhun
hunininhet
hetwater
waterlevende
levendelarven
larvenisiswel
welisiswaar
waar
en daar,
daar, b.v.
b.v.aan
aanhet
hetPanama-kanaal,met
Panama-kanaal,met goeden
goeden uitslag
uitslagbekroond.
bekroond. Maar
Maar in
in de
devrije
vrije
hier en
gelukt zoo
zooiets
moeilijker dan
werklieden van een door
door den
den staat
staat of
ofeen
een
maatschappij gelukt
iets moeilijker
dan onder de werklieden
,
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beheerd werk.
werk. In
In de
de laatste
laatste jaren
jarenisisgebleken,
gebleken, dat
datde
deanophelinen
anophelinenhet
hetbloed
bloed
grootondernemer beheerd
envarkens,
varkens, liever
lieyer zuigen
zuigendan
dandat
datvan
vanmenschen.
menschen.
vele dieren,
dieren, zooals
zooals paarden, runderen
runderen en
van vele
veestapel zou dus
dus den
den mensch
menschtegen
tegenmalaria
malariabeschermen,
beschermen,omdat
omdathet
hetvee
veededemuggen
muggenaanaanDe veestapel
malaria-bestrijding in ons land en in
in Indië
Indiëgeeft
geeftdeze
deze leer,
leer, door
doorden
den
lokt. Bij de pogingen tot malaria-bestrijding
ROUBAUD opgesteld,
ook, dat
dat
Franschman ROUBAUD
opgesteld,nogal
nogaleens
eensdedeleiding
leidingaan.
aan.Maar
Maar er
er blijkt daarbij ook,
vraagstuk niet
geneesmiddel
tegen
de malaria
- dedekinine
het vraagstuk
nieteenvoudig
eenvoudigis.is.Het
Hetgoede
goede
geneesmiddel
tegen
de malaria
kinine- isis
doodt niet
niet geregeld
geregeld alle
alle bloedparasieten
bloedparasieten van
van den
den lijder.
lijder. Hij
Hijblijft
blijft
goed genoeg.
genoeg. Het doodt
ook niet goed
dus nog
nog dikwijls
dikwijls gevaarlijk
gevaarlijk door
door zijn
zijn recidieven.
recidieven.
de bestrijding
bestrijding der
der gele
gele koorts.
koorts.
Veel beter uitkomsten
uitkomsten verkregen
verkregen de Amerikanen
Amerikanen bij de
Veel
mug van
van Carlos
Carlos Finlay
Finlaybleek
bleekaan
aande
degeneeskundige
geneeskundige commissie
commissie onder
onder de
de leiding
leidingvan
vanW.
W.
De mug
REED ininIgOO,
Trouwens alle,
alle, de
de zindezindeREED
1900,tegen
tegenhun
hunaanvankelijke
aanvankelijkemeening,
meening,de
de schuldige
schuldige te
te zijn. Trouwens
lijkheid bevorderende
bevorderende maatregelen
maatregelen der Amerikanen,
Amerikanen, na de
de verovering
verovering van Cuba,
Cuba, hadden
hadden de
de
lijkheid
geler koorts
koorts niet verdreven. De bestrijding
bestrijding der
der muggen
muggen kon
kon hier
hierook,
ook, in
in tegenstelling
tegenstelling met
met de
de
gele
gelekoorts
koortsalleen
alleenbesmettelijk
besmettelijk
malaria, goed
goed gevolg
gevolg hebben,
hebben, omdat
omdat de
delijder
lijderaan
aangele
ervaring bij malaria,
de eerste
eerste 33of
of44dagen
dagen van
vanzijn
zijnsnel
snelverloopende
verloopende ziekte.
ziekte. Men
Menkan
kanhem
hemzoo'n
zoo'nkorten
kortentijd
tijd
is in de
door metaalgaas
metaalgaas of klamboe wel
wel beschermen tegen muggebeeten.
muggebeeten. Dat
Dat de
demug
mugde
deoverbrenger
overbrenger
ze in
ineen
eenkamp
kampwaar
waargele
gelekoorts
koortsniet
niet
door proeven
próeven op
op menschen
menschen bewezen.
bewezen. Men
Men liet
liet ze
is, werd door
voorkwam, steken
muggen, die
een hospitaal
hospitaal voor
voor gele
gele koortslijders
koortslijders te
te Havana
Havana
voorkwam,
steken door
door muggen,
die zich in een
was er
er niet.
niet. De
DeAmeriAmeriEthisch bezwaar
bezwaar tegen zulk een proef
proef op
op menschen
menschen was
besmet hadden. Ethisch
kaansche
soldaten,
die
er
zich
aan
onderwierpen,
waren
uitsluitend
vrijwilligers.
Dat
zou
kaansche soldaten, die zich aan onderwierpen, waren uitsluitend vrijwilligers. Dat zou
zij waren
warenbovendien
bovendienvoornemens
voornemens
niet genoeg
genoeg zijn om zoo'n
zoo'n gevaarlijke
gevaarlijke proef
proef te nemen,
nemen, maar
maarzij
nog niet
Cuba, waar
waar altijd
altijd gele
gele koorts
koorts voorkwam,
voorkwam, te
te vestigen
vestigen en
en zij
zij zagen
zagen dus
dushet
hetvoordeel
voordeel
zich op Cuba,
een besmetting
besmetting onder
ondergoed
goedgeneeskundig
geneeskundigtoezicht
toezichtboven
boveneen
eenlaten
laterebijna
bijnazekere
zekereinfectie
infectie
in van een
zonder betrouwbare
betrouwbare medische
medische hulp.
hulp.Zij
Zij weigerden
weigerden ook
ook de
de nogal
nogal groote
grootegift,
gift,die
die de
deAmerikaanAmerikaanhun toekende.
toekende. Allen genazen,
genazen, met uitzondering
uitzondering van
van een
een der
dergeneeskundige
geneeskundige
sche regeering
regeering hun
leden van de
de commissie.
commissie. Door verdelging
verdelging der muggen
muggen en der
der larven,
larven, door
door bescherming
bescherming der
der
lijders in hun
hun eerste
eerste ziektedagen
ziektedagen tegen
tegen steekmuggen
steekmuggen isis de
degele
gelekoorts
koortsvan
vanuit
uitzijn
zijneeuwenlang
eeuwenlang
(Brasilië, Cuba) verdreven. In
InEcuador
Ecuadoren
enMexico
Mexicokomt
komtdedeziekte
ziektenog
nogvoor.
voor.
beheerscht gebied (Brasilië,
wij na de
de opening
opening van
van het
hetPanamakanaal
Panamakanaal vreesden,
vreesden, isisde
deziekte
ziektenog
nogniet
niet
Naar Azië, waarvoor wij
overgebracht en
en voor onze
onze streken is er
er geen
geen gevaar
gevaar te duchten,
duchten,zelfs
zelfs als
als de
de besmette
besmettemug
mughier
hier
wordt aangevoerd;
aangevoerd; want dit insect
insect is
is een
een zuiver
zuiver tropische
tropische soort,
soort, die
diehier
hierniet
nietvoortteelt.
voortteelt.
Er is
is verder
verder door
doorzeer
zeerzorgvuldig
zorgvuldigonderzoek
onderzoek ininEngelsch-Indië
Engelsch-Indië(op
(opJava
Javabevestigd)
bevestigd)
op andere
andere knaagdieren
knaagdieren en op
op de
de menschen
menschen door
door de
de ratterattevastgesteld dat de
de pest van de ratten op
vloo
overgebracht, zoowel
Europeesche als
door het tropische
tropische insect.
insect. De
De
vloo wordt overgebracht,
zoowel door
door het
het Europeesche
als door
afstand van mensch
mensch en
en rat
ratdoor
doorgoeden
goedenwoningbouw
woningbouw tetevergrooten
vergrooten isisderhalve
derhalve het
hetmiddel
middel
geworden
beperken.
geworden om de ziekte te beperken.
vlektyphus
de vlektyphus
Van
die door
door insecten
insecten worden
worden verspreid
verspreid mag
mag de
Van een groot aantal ziekten, die
niet onvermeld
onvermeld blijven.
blijven. In
In 1902-1906
Ig02-lg06ontdekten
ontdektenteteTunis
Tunis
CH.
NICOLLE van het
het „Institut
"Instîtut
CH.
NICOLLE
Pasteur"
aldaarenenE.E.CoNSEIL
CONSEIL van den gezondheidsdienst, dat
dat in
in het
het hospitaal
hospitaal de
de vlektyphusvlektyphusPasteur" aldaar
lijders niet de geneeskundigen
geneeskundigen en de
de pleegzusters,
pleegzusters, maar
maar wel het personeel van de
de wachtkamer
wachtkamer
besmetten.
Aldaar worden
worden de
de patiënten
patiëntenontkleed
ontkleeden
engebaad
gebaaden
enhun
hunhuidparasiet,
huidparasiet,dedekleerenluis,
kleerenluis,
besmetten. Aldaar
Dit werd
werd door
doorproefnemingen
proefnemingen op
opapen
apen
bleek
gevaarlijke overbrenger
bleek de gevaarlijke
overbrenger der
der ziekte
ziekte te
te zijn. Dit
goed
IglOkwamen
kwamen hierover
hierover de
deeerste
eersteberichten,
berichten,die
diedadelijk
dadelijkgrooten
grootenindruk
indruk
goed vastgesteld.
vastgesteld. In iglo
IO72
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maakten.
4andelde er
er nnaar
wereldoorlog en
enbeschermde
beschermdealdus
aldusde
debevolking
bevolkingtegen
tegen
aa r in den wereldoorlog
maakten. Men handelde
een hoogst
hoogst gevaarlijke
gevaarlijke epidemische
ziekte, die
diede
deoorlogen
oorlogenvan
vanouds
oudsher
hervergezelde,
vergezelde,vooral
vooral
epidemische ziekte,
in het
het Oosten
Oosten van
van on
onss werelddeel; ook in ons
ons land
land kwam
kwam in
invroeger
vroeger tijd
tijd de
devlektyphus
vlektyphusvaak
vaak
voor, in het bijzonder
bijzonder in visschersdorpen,
visschersdorpen, en
en menige
menige geneesheer
geneesheer is er
er door gedood.
gedood.
tuberculose werd
1901 door
doorROBERT
ROBERT
gewichtige ontdekking
ontdekking aangaande
aangaande de
de tuberculose
werd in Igor
Een zeer gewichtige
KOCH inineen
later aan
aan het hygiënisch
hygiënisch Congres
Congres
KOCH
eenverslag
verslagaan
aanhet
het departement
departement van
van landbouw en later
Er zijn
zijn twee
twee typen
typenvan
vanden,
den,door
doorhem
heminin1881
1881ontdekten,
ontdekten,tuberkeltuberkelmedegedeeld. Er
te Londen medegedeeld.
bacil te onderscheiden: de
de typus
humanus,
die
vooral
de
menschen
aantast
en
de
typus
bovinus,
typus humanus,
menschen aantast de typus bovinus,
gevaarlijk
was aan
aan deze
deze mededeeling
mededeelingvooraf
voorafgegaan
gegaanen
envolgde
volgde
gevaarlijkvoor
voor het
het rundvee.
rundvee. Veel
Veel onderzoek was
er op. Meer en
en meer
meer wordt deze leer aangenomen.
aangenomen. Wel
Wel zijn
zijn er,
er, vooral
vooral in
in Engeland,
Engeland,bij
bij menschen
menschen
gevallen van rundertuberculose
rundertuberculose aangetroffen,
klieren en
en bij
bijkinderen,
kinderen,maar
maardede
gevallen
aangetroffen, meestal
meestal in klieren
overheerschende
zieken mensch
mensch als
als verspreider
verspreider der
der tuberculose
tuberculose werd
werd toch
toch
overheerschende beteekenis van den zieken
algemeen vastgesteld,
vastgesteld, terwijl
terwijl de
de „model-dairy",
"model-dairy", met
metrunderen
runderenvrij
vrijvan
vaniuberiuberwel nagenoeg algemeen
culose,
minder gewichtig
gewichtig geacht
geacht wordt
wordt dan
dan vroeger.
vroeger. Ook
Ook de
de statistiek
statistiekvan
vanhet
hetslachtvee
slachtveeinin
culose, minder
%der
der
Amsterdam, hetwelk
Amsterdam,
hetwelksedert
sedert 1888
1888 meer
meeren
en meer
meer tuberculeus
tuberculeuswerd
werd bevonden,
bevonden, tot
tot 25 %
indeze
dezestad
stadals
alsdoodsoorzaak
doodsoorzaakininbeteekenis
beteekenisververterwijl de
de menschen-tuberculose
menschen-tuberculose in
dieren toe, terwijl
rund
minderde, leert
het geringe
geringe verband
verband tusschen
tusschen de
detuberculeuse
tuberculeuseaandoeningen
aandoeningen van
van rund
minderde,
leert ons het
mensch. Dit
Dit zelfde
zelfde leerden
leerden de
deervaringen
ervaringen in
in Java
Java en
en Japan,
Japan, waar
waar het vee gezond
gezond is
is en
en de
de
en mensch.
tuberculose
der menschen
menschen veelvuldig
veelvuldig voorkomt
voorkomt en in Japan
Japan (voor
statistiek niet
niettete
tuberculose der
(voor Java
Javaisis de statistiek
maken) zelfs
toeneemt, terwijl
terwijl bovendien
bovendien de oost-aziaten
oost-aziaten geen
geen of
of bijna
bijna geen
geenmelk
melkdrinken.
drinkrn.
maken)
zelfs toeneemt,
In allen
allen geval
geval is
is de
de verreweg
verreweg gewichtigste
gewichtigstetuberculeuse
tuberculeuse ziekte,
ziekte,de
delongtering,
longtering,van
vanhumanen
humanen
de z.g.
z.g.open
opentuberculose,
tuberculose,
oorsprong gebleken. Afzondering der ernstige lijders aan deze ziekte, de
is het
het beste
beste bestrijdingsmiddel
bestrijdingsmiddelgebleken.
gebleken.Waar
Waararmenzorg
armenzorgde
degeëischte
geëischteverpleging
verplegingbevordert,
bevordert,
NEwsHoLME inin Groot
duidelijk statisstatisdaalt het
het sterftecijfer
sterftecijferaan
aantuberculose,
tuberculose,zooals
zooalsNEWSHOLME
Groot Brittanje duidelijk
sanatoriaonder
ondergunstige
gunstige
tisch aantoonde.
aantoonde. Van
Van de
de pogingen
pogingenom
omlijders
lijdersaan
aanlongtuberculose
longtuberculoseininsanatoria
invlo~d
omstandigheden
brengen en te genezen
genezen is,
is, naar
naar het
het oordeel
oordeel der
der meesten,
meesten, nog
nog geen
geen invloed
omstandigheden te
te brengen
beteekenis vast
stellen. In
InNederland
Nederlanddaalt
daalt de
desterfte
sterfteaan
aantuberculose
tuberculose regelmatig.
regelmatig. In
In
van beteekenis
vast te stellen.
de ongunstige oorlogsjaren
oorlogsjaren steeg zij ook
ook niet
niet h9oger
h90ger dan
dan in
inde
denormale
normaleeerste
eerstejaren
jarenvan
vandeze
deze
eeuw. En
En die
die tijdelijke
tijdelijke stijging
stijging isisalalweder
wederdoor
dooreen
eenduidelijke
duidelijkedaling
dalinggevolgd.
gevolgd.Waarschijnlijk
Waarschijnlijk
is deze
deze vooruitgang
vooruitgang toe
toe teteschrijven
schrijvenaan
aan verbeterd
verbeterd inzicht
inzichtvan
vangeneeskundigen
geneeskundigenen
enpatiënten.
patiënten.
Vroeger
aan de
de besmettelijkheid
besmettelijkheid van tering,
tering, thans
thans wel.
wel. Men
Menis,
is,ook
ookzonder
zonder
Vroeger geloofde
geloofde men niet aan
bijzondere overheidsbemoeiing, voorzichtiger
voorzichtiger geworden.
geworden.
bijzondere

"Vaccins"
al vóór
vóór 1898.
1898.FERRAN
FERRAN tete Barcelona
ont„Vaccins" kenden wij al
Barcelonahad,
had, al
al kort
kort na
na KOCH'S
KocH's ontdekking van den cholera-vibrio,
cholera-vibrio, een
een cultuur
cultuurdier
dierorganismen
organismenverzwakt
verzwakten
enals
alsvoorbehoedmiddel
voorbehoedmiddel
HAFFKINE in in
Engelsch
inspuitoegepast. HAFFKINE
EngelschIndië
Indiëhad
hadalalgetracht
getrachtde
de pest
pest door
door voorbehoedende inspuitingen met
metsuspensie's
suspensie'svan
vangedoode
gedoodepestbacillen
pestbacillen
te bestrijden.
LOUIS
PASTEUR was
was het,
het,
te bestrijden.
AanAan
LOUIS
PASTEUR
lang vóór
vóór dien
dien tijd,
tijd,gelukt
geluktgoede
goede„vaccins"
"vaccins"tegen
tegenkippencholera,
kippencholera,miltvuur
miltvuurenenvlekziekte
vlekziekte
al lang
FERRAN'S middel
gerechtverkrijgen. FERRAN'S
der varkens te verkrijgen.
middeltegen
tegende
decholera
choleravond,
vond, vermoedelijk niet gerechtwantrouwen.HAFFKINE'S
HAFFKINE'S uitkomsten
bewijzend
vaardigd, wantrouwen.
uitkomstenwerden
werdenzeer
zeercritisch
critisch nagegaan
nagegaan en niet bewijzend
geacht
der inspuiting
inspuiting en
enzij
zijkonden
kondenop
opJava
Javaniet
nietbevestigd
bevestigdworden.
worden.Tamelijk
Tamelijk
geacht voor
voor het nut der
algemeen
worden echter
echter ter bestrijding
bestrijding van
van ziekten
ziekten der
der menschen
menschen suspensies
suspensies van
van doode
doode
algemeen worden
typhoid- (met
(met paratyphoid)bacillen
paratyphoid)bacillen en
en cholera-vibrionen
cholera-vibrionen gebruikt.
gebruikt. Tegen
Tegen de
de door
door vele
vele onderonder10
73
1073

zcekers hooggeprezen
dezer voorbehoedmiddelen
treden ~nderen
anderen op
op met
zeekers
hooggeprezen werkzaamheid
werkzaamheid dezer
voorbehoedmiddelen treden
met
ongeveer dezelfde
dezelfdeargumenten
argumentenalsalsindertijd
indertijd
tegen
HAFFKINE'S prophylaxe.
prophylaxe. De
Debeschaafde
beschaafde
ongeveer
tegen
HAFFKINE's
tr.enschen laten
laten zich
zich prophylactisch
prophylactischbehandelen,
behandelen,de
deonbeschaafden
onbeschaafdenniet
nietenenbij
bijalle
allebesmettelijke
besmettelijke
menschen
ziekten hebben
hebben toch
toch al
al de
de beschaafden
beschaafden minder
minder kans
kans op
op infectie
infectie dan
dan de
de anderen.
anderen. Sedert
Sedertde
deooroorlogen in
in Zuid-Afrika
Zuid-Afrika tusschen
tusschen de
de Boeren-republieken
Boeren-republieken en Engeland
Engeland en
en tusschen
tusschen Duitschers
Duitschers
en Herero's denkt
denkt men
men echter
echter over
over het
het nut
nut dezer
dezerbehandeling
behandelingvoor
voortypheuse
typheusekoorts
koortswel
welanders.
anders.
De ervaringen
ervaringen in den
den Balkan-oorlog
Balkan-oorlog met cholera-vaccin
cholera-vaccin verkregen
verkregen waren
waren eveneens
eveneens gunstig
gunstig
behandelingswijze en in
in den
den wereldoorlog
wereldoorlog hebben
hebben de
demilitaire
militairegeneeskundigen
geneeskundigenvan
van
voor deze behandelingswijze
alle oorlogvoerenden
oorlogvoerenden de
toegepast. Wel
Wel is
is de
destatistiek
statistiekder
deruitkomsten
uitkomstenniet
nietgeheel
geheel
de inentingen toegepast.
nauwkeurig vast
maar het
het onvolkomen
onvolkomen onderzoek
onderzoek wees
wees toch
toch algemeen
algemeen op
opde
deveel
veel
nauwkeurig
vast te
te stellen, maar
grooter
die niet
nietgevaccineerd
gevaccineerd
grooter onvatbaarheid
onvatbaarheid der
der vooraf
vooraf behandelde
behandelde soldaten
soldaten tegenover
tegenover hen, die
waren. Nauwkeurig
Nauwkeurig onderzoek,
als dat
geheele bevolking
bevolking van
van Ostende
Ostende door
door de
de
waren.
onderzoek,zoo
zooals
dat van
van de
de geheele
Duitschers, steunde
steunde sterk
sterk de
de voorstanders
voorstanders van
van deze
deze bestrijdingswijze.
bestrijdingswijze. De
Deverworven
verworvenonvatonvatbaarheid duurt
typheuse
baarheid
duurtniet
niet zoo
zoo lang
langals
alsdie
die door
doorde
de koepokstof.
koepokstof.Men
Men schat
schatvoor
voor cholera
cholera en typheuse
koorts den duur der immuniteit
op een
een half
half à een geheel jaar.
jaar. Dat is echter al een groot voordeel
voordeel
immuniteit op
gevaccineerde. De
Deoorlog
oorlogis,is,niettegenstaande
niettegenstaandezijn
zijnnooit
nooitgekenden
gekendenomvang,
omvang,ditmaal
ditmaal
voor den gevaccineerde.
en gevolgd.
gevolgd.
niet, zooals
zooals geregeld
geregeld de
de oorlogen
oorlogen in
in vroeger
vroeger tijd,
tijd, door
door epidemieën
epidemieën begeleid,
begeleid, en
zoeken thans
thans de
de laboratoria
laboratoria naar
naar goede vaccinatie
vaccinatie methomethoVoor allerlei ongesteldheden zoeken
Hetnoemen
noemendezer
dezeronderzoekingen
onderzoekingen
den, hetzij
hetzij voor
voor de
de prohylaxe
prohylaxe hetzij
hetzij voor
voor de
degenezing.
genezing.Het
al te
te veel
veel plaatsruimte
plaatsruimte verlangen.
verlangen. Vermeld
Vermeld zij
zij slechts
slechts de
de poging
pogingom
omde
dediphtherie,
diphtherie,
zou echter al
toepassing van
van het
het specifieke
specifieke serum
serumsedert
sedert
die als doodsoorzaak al zeer verminderd was door de toepassing
1894, nog verder terug te dringen. Men
Menisisininstaat
staatde
devatbaarheid
vatbaarheidder
derkinderen
kinderen voor
voor diphtherie
diphtherie
huidreactie met
met diphtherie-vergift
diphtherie-vergift te
te schatten,
schatten, zooals
zoo als SCHICK
ScHICK in 1913
1913 vaststelde. De
De
door een huidreactie
onvatbaren laat
ongemoeid. De
De voor
voordedeinfectie
infectieontvankelijk
ontvankelijkgeblekenen
geblekenendaarentegen
daarentegen
onvatbaren
laat men
men ongemoeid.
behandelt men
kleine hoeveelheid
hoeveelheid van
van een mengsel
mengsel van
van vergift
vergift en
en tegengift
tegengift in
indede
behandelt
men met
met een kleine
volgens v.
v. BEHRING.
BEHRING. Tienduizende
al op
op deze
deze wijze
wijze in
in Amerika
Amerika behandeld,
behandeld,
huid, volgens
Tienduizende kinderen
kinderen zijn al
Nederland zijn
zijn ook
ookbevredigende
bevredigendeuitkomsten
uitkomstengezien;
gezien;volwassenen
volwassenenzijn
zijnmeestal
meestalonvatbaar
onvatbaar
en in Nederland
Bij de
de vaccinatie
vaccinatie tegen
tegen typheuse
typheusekoorts
koortstracht
trachtmen
menthans
thansde
devoorbehoedende
voorbehoedende
voor diphtherie. Bij
gedoode
bacillen tegelijk
tegelijk met
met rundergal
rundergal tete laten
lateninnemen
innemen(Besredka).
(Besredka).Aanvankelijk
Aanvankelijk worden
worden
gedoode bacillen
goede uitkomsten
uitkomsten bericht.
ontdekking van
"Institut Pasteur"
Pasteur" tete
goede
bericht. Bevestigt
Bevestigtzich
zich deze
deze ontdekking
van het „Institut
Parijs,
zeker de vaccinatie
vaccinatie tegen deze
deze ziekte
ziekte bevorderd
bevorderd worden,
worden, want
want de
de menschen
menschen
Parijs, dan
dan zal
zal zeker
in dan
dan dat
dat zij
zij zich
zichonderhuids
onderhuids laten
laten inspuiten.
inspuiten.
nemen liever een pil in
moderne chemotherapie
chemotherapie heeft
heeft naast
naast het
hetvan
vanvroeger
vroegerbekende
bekendekinine
kinineandere
anderepraepraeDe moderne
para
ten
gesteld,
die
in
staat
zijn
infectieziekten
te
genezen.
Het
salvarsaan,
zeer
werkzaam
paraten gesteld,
in staat zijn infectieziekten te genezen. Het salvarsaan, zeer werkzaam
bevonden in ons
ons Indië
Indië tegen
tegende
deframboesia,
framboesia, optochine
optochine tegen
tegenlongontsteking,
longontsteking, emetine
emetine bij
bijde
de
bevonden
amoeben
dysenterie, zie hier
hier enkele
enkele voorbeelden.
voorbeelden.
amoeben dysenterie,

Het vraagstuk
vraagstuk der
der edele voedingsstoffen,
voedingsstoffen, door
door EIJKMAN
EIJKMAN inin1889
thans
1888ingeleid,
ingeleid, wekt
wekt thans
veel belangstelling.
belangstelling. Men
Men weet
weetvan
vandedescheikundige
scheikundigesamenstelling
samenstellingniets
nietsmet
metzekerheid,
zekerheid,maar
maar
men
in staat
staat door
door proefnemingen
proefnemingen op
op dieren
dieren hun
hun werking
werking te
te bepalen.
bepalen. De
Deberi-beri,
beri-beri, een
een
men is in
zenuwontsteking,
evenals de polyneuritis
zenuwontsteking, evenals
polyneuritis der
der hoenders,
hoenders,wordt
wordtvoorkomen
voorkomendoor
dooreen
eenaantal
aantal
voedingsstoffen,
opgehoopt zijn
zijn in
inhet
hetpericarpium
pericarpiumder
dergraankorrels,
graankorrels, zooals
zooals het
hetzilverzilvervoedingsstoffen, die opgehoopt
en
de
zemelen,
en
in
boonen
en
gist.
Deze
stoffen
hebben
echter
geen
vliesje
der
rijstkorrels
vliesje
rijstkorrels en de
boonen en gist. Deze stoffen hebben echter geen
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scheurbuik-werend vermogen,
vermogen, zooals
zooals AXEL
AXEL HOLST
HOLST en FR6LICH
FRÖLICH ons in
in 1906
1906 leerden.
leerden. ScheurScheurbuik
wordt voorkomen
voorkomen en genezen
genezen door
door versche
verschegroente
groenteenenlimoensap.
limoensap.Boter,
Boter,levertraan,
levertraan,
buik wordt
denoodzakelijke
noodzakelijke bestanddeelen
bestanddeelen voor
voor den
den groei
groei
nieren, lever,
lever, zure
zure melk
melk bevatten
bevatten wederom
wederom de
nieren,
van NoordNoordjonge dieren,
talrijke proeven
der jonge
dieren, zooals
zooals in talrijke
proevenop
op jonge
jongeratten
rattenen
enbiggen
biggenin
in de
de V.
V. S. van
MENDEL, HOPKINS,
HOPKINS, Mc COLLUM
COLLUM enz.)
enz.)
Amerika
aantal bevoegde
bevoegde geleerden
geleerden (OSBORNE,
Amerika een aantal
(OSBORNE, MENDEL,
Dit wil
wil niet
nietzeggen,
zeggen,dat
datbij
bijuitstek
uitstektegen
tegendwerggroei
dwerggroeiheilzame
heilzamevoedingsmiddelen
voedingsmiddelen
bewezen. Dit
bewezen.
ook niet stoffen
stoffen tegen
tegen beri-beri
beri-beri bevatten.
bevatten. Nieren
Nieren en
enharten,
harten,bevatten
bevattenbeide
beidevoorbehoedende
voorbehoedende
en genezende bestanddeelen.
bestanddeelen. Het
Hetontbreken
ontbreken der
der in
in vet
vet oplosbare
oplosbare voedingsstoffen
voedingsstoffen tegen
tegendwergdwerghet dieet
dieetder
dercentraal-Europeesche
centraal-Europeesche bevolking
bevolking tijdens
tijdens den
denoorlog
oorlogveroorzaakte
veroorzaakte veel
veel
groei
groei in het
onbereikbaarheid inineen
beziektegevallen. Hun onbereikbaarheid
ziektegevallen.
een stadium
stadiumvan
van den
den oorlog
oorlog voor
voor de
de Deensche bedeed een
een gevaarlijke
gevaarlijke oogziekte bij
bij kleine
kleine kinderen
kinderen ontstaan,
ontstaan, die
die toen
toener
erweer
weerboter
boterwas
was
volking deed
te krijgen,
krijgen,en
bij het
het gebruik
gebruik van
van levertraan,
levertraan, verdween. Aardappelen hebben
hebben sterk
sterk scheurscheuren ook bij
wij nog
nog niets
niets van
van het
hetedele
edelevoedsel
voedselwisten
wistenbleek,
bleek,tijdens
tijdens
buik afwerende
afwerende eigenschappen.
eigenschappen. Toen wij
de mislukte
mislukte aardappeloogst
aardappeloogst in
1846/47, de
de scheurbuik
scheurbuik weer
weer op
op tetetreden.
treden.Door
Dooronze
onzeaardaardin 1846/47,
onze groenten
groenten zijn
zijn wij
wij Nederlanders
Nederlanders tijdens
tijdens den
den oorlog
oorlog aan
aan deze
deze ziekte
ziekte ontsnapt.
ontsnapt.
appelen en onze
appelen
Op het al
aloude
gebied der
der ventilàtieleer
deed in
1905 C.
C. FLÜGGE,
hoogleeraar
Op
oude gebied
ventila. tieleer deed
FLiiGGE, toen hoogleeraar
in 1905
Breslau, thans
schijnen. Meer
Meer dan
dan een halve
halve eeuw
eeuw lang
lang had
had men
men op
op
te Breslau,
thans te
te Berlijn,
Berlijn, nieuw
nieuw licht
licht schijnen.
grond
onderzoek, vooral
vooral door
door v.
v. PETTENKOFER
PETTENKOFER te
te Miinchen,
München, het
het onwelzijn
onwelzii'n in
in gesloten
gesloten
grond van onderzoek,
de lucht,
lucht, die
die reeds
reedsdoor
door
ruimten met
veel menschen
menschen toegeschreven
toegeschreven aan
aan vergiftiging
vergiftiging door
ruimten
met veel
door de
anderen
was
uitgeademd.
Men
nam
het
koolzuur-gehalte
der
kamerlucht
aan
als
maat
voor
anderen was
Men nam het koolzuur-gehalte der kamerlucht aan als maat voor
de vergiftigheid. Het
Het koolzuur
koolzuur zelf
zelfkon
kon de
deongesteldheid
ongesteldheidniet
nietveroorzaken,
veroorzaken,want
wantzelfs
zelfsininzeer
zeer
"benauwde"
gering. In den
den loop
loop der
der jaren
jaren zochten
zochten
„benauwde" vertrekken
vertrekkenwas
washet
het gehalte
gehalte aan
aan dit
dit gas
gas te
te gering.
velen naar
naar dat
vergift de „anthropotoxine"
"anthropotoxine" doch te
te vergeefs.
vergeefs. Men
Men had
had echter
echter
velen
dat hypothetische
hypothetische vergift
I
per
1000
deelen
lucht
onaangename
sensaties
vastgesteld
bij
een
bepaald
koolzuurgehalte
b.v.
onaangename
vastgesteld bij
koolzuurgehalte b.v.1
l000
lucht
afkomstig
menschelijke uitademing. Daar de koolzuur-productie
koolzuur-productie van den mensch
mensch bekend
bekend
afkomstig van
van menschelijke
kon men
men dus
dus de
debenoodigde
benoodigdeluchtruimte
luchtruimteen
enluchtverversching
luchtverversching berekenen.
berekenen. Men
Men legde
legde die
die
is, kon
wetenschap
wetten en
en verordeningen
verordeningen en,
en, mechanisch
mechanisch en
enzonder
zonderveel
veelonderzoek
onderzoeknaar
naar
wetenschap vast
vast in wetten
met
de uitkomsten, bouwde men
men volkswoningen,
volkswoningen, scholen,
scholen, gestichten,
gestichten,etc.
etc. FLÜGGE
FLUGGE bewees nu met
zijn leerlingen
Menduidelijk, dat
dat zulk een vergiftigheid
vergiftigheid niet
niet bestaat
bestaat of
of althans
althans niet
niet hindert.
hindert. Menleerlingen duidelijk,
schen van
van allerlei
allerlei slag,
slag, ook
ook lijders
lijders aan
aan tuberculose,
tuberculose, hartziekten
hartziekten etz. gevoelden
gevoelden zich
zich zeer
zeer wel
wel
de tempetempein luchtruimten,
luchtruimten, sterk
sterk verontreinigd
verontreinigd door
door de
de menschelijke
menschelijke uitademing,
uitademing, als
als maar
maar de
luchtvochtigheid bepaalde
bepaalde grenzen
overschreden. Werd
26° C.
C.
ratuur en
ratuur
en de luchtvochtigheid
grenzen niet
niet overschreden.
Werd het
het b.v. 26°
bij
matige
of
21°
C.
bij
hooge
luchtvochtigheid,
dan
werden
de
proefpersonen
benauwd.
bij matige of 21° C. bij hooge luchtvochtigheid, dan werden de proefpersonen benauwd.
Daarbij steeg de temperatuur van hun onbedekt
onbedekt huidoppervlak,
huidoppervlak, aan
aan voorhoofd of
of neus gemeten,
gemetep,
Daarbij
tot 34
35° C. Na
Na nu bijna
bijna 20 jaren
jaren blijkt
wetenschappelijk feit veel
veel indruk
indruk
blijkt nog niet, dat
dat dit wetenschappelijk
34 of 35°
de beoefenaars
beoefenaars van
van het
het bouwvak
bouwvak heeft
heeftgemaakt.
gemaakt.
op de
de drinkwatervoorziening
drinkwatervoorziening aangaat
men nog veelal
veelal in
in de
deoude
oudedri
drinkwatervrees
Wat de
aangaat is
is men
nkwatervrees
bevangen gebleven.
Hier te
te lande
lande en
enelders,
elders,behalve
behalvemisschien
misschienininNoord-Amerika,
Noord-Amerika,streeft
streeft
bevangen
gebleven. Hier
liefst diep
de ingenieurswereld
ingenieurswereld naar
naar de
de verschaffing
verschaffing van
van zeer zuiver
zuiver water,
water, liefst
diep uit
uit den
den grond
grond
opgepompt.
Men vreest
vreest het
het rivierwater,
rivierwater, zelfs als
als het
het behoorlijk
behoorlijk gefiltreerd
gefiltreerd wordt.
wordt. Toch
Toch bebeopgepompt. Men
schermt het eenvoudige
watervoorziening.zelfs
zelfs
schermt
eenvoudige filter
filter met
metnagenoeg
nagenoegvolkomen
volkomenzekerheid
zekerheiddedewatervoorziening,
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tamelijk verontreinigde
verontreinigde rivieren;
epidemie van
van Hamburg
Hamburg in
in 1892,
1892,
uit tamelijk
rivieren; de
de vaak
vaak geciteerde
geciteerde epidemie
werd door Elbewater
Elbewater veroorzaakt,
veroorzaakt, hetwelk
het geheel
geheelniet
nietgefiltreerd
gefiltreerdwerd.
werd.Altona
Altona
werd
hetwelk echter
echter in het
kreeg
vrij van deze epidemie,
epidemie, ingeingekreeg slechter water
water dan
dan Hamburg,
Hamburg, maar
maar filtreerde
filtreerdedit
dit en bleef vrij
gevallenniet
nietmeegerekend.
meegerekend.
1915
beschreef
HUNTEMuELLER proeven,
proeven, gedeeltelijk
gedeeltelijk
voerde gevallen
In In
1915
beschreef
HUNTEMUELLER
reeds iets
ietsvroeger
vroegerdoor
doorv.v.EMMERICH
EMMERICH medegedeeld,
waarbij ten duidelijkste
duidelijkste bleek,
bleek, dat
datkleine
kleine
medegedeeld, waarbij
elk water
water voorkomende,
voorkomende, met
metbegeerlijkheid
begeerlijkheidjuist
juistde
deziektekiemen
ziektekiemenvan
vancholera
cholera
diersoorten, in elk
en typheuse
typ heuse koorts
koorts ve
vernietigen.
Dit,gemakkelijk
gemakkelijk controleerbare,
controleerbare, feit
feit verklaart
verklaart ons
ons de
desnelle
snelle
rnietigen. Dit,
zuivering van het
het besmette
besmette water
water en
en bevestigt
bevestigtonze
onzeovertuiging
overtuigingdoor
doorepidemiologisch
epidemiologischonderonderverkregen.
zoek verkregen.
ander overblijfsel
overblijfsel uit
uit de oude epidemieleer
epidemieleeris
de vrees
vrees voor
voorsmetstoffen
smetstoffen klevende
klevende
Een ander
is de
aan kleeding, meubelen of behangsel. Men wenscht
wenscht dit
dit gevaar
gevaar af
af te
te weren
weren door
door de
de ziektekiemen
ziektekiemen
herstel of
of overlijden
overlijden van
van den
den patiënt
patiënt te
te dooden
doodenen
enontsmettingsinrichtingen
ontsmettingsinrichtingenzijn
zijnererinindede
na herstel
was een
een „eisch
"eischvan
vanden
dentijd"
tijd"ontsmettingsovens
ontsmettingsovens·
beschaafde wereld bijna overal
overal ingericht. Het was
•
ter
beschikking te
hebben. Nu
Nuisiszeker
zekervoor
voorsommige
sommigegevallen,
gevallen,waarbij
waarbijde
deeventueel
eventueelaanaanter beschikking
te hebben.
ziektekiemen gedood worden en de
de goederen,
goederen, waaraan
waaraan zij
kleven, door
door de
de inwerking
inwerking
wezige ziektekiemen
zij kleven,
stoom ofofchemicaliën
chemicaliënniet
nietworden
wordenbeschadigd,
beschadigd,wetenschappelijk
wetenschappelijkgerechtvaardigd.
gerechtvaardigd.Hierbij
Hierbij
van stoom
denke
b.v. aan
aan pokken,
pokken, wier
wier verwekker
verwekker ook
ook maanden
maanden of
of jaren
jaren lang
lang de
de uitdroging
uitdrogingweerweerdenke men b.v.
staat. Ook de verdelging van besmette insecten en
en de
de „ontratting"
"ontratting"van
vanschepen
schepenbij
bijpestgevaar
pestgevaar
gewenschte ontsmettingsmaatregelen.
ontsmettingsmaatregelen.Maar
Maar verreweg
verreweg de
de meeste
meesteziektekiemen,
ziektekiemen,
behooren tot de gewenschte
weerstaan
slechts
korten
tijd
droogte
en
zonlicht
en
de
bestrijding
van
tuberculose,
typheuse
weerstaan
korten
zonlicht en de bestrijding van tuberculose, typheuse
koorts,
cholera, diphtherie
diphtherie etc. wordt
wordt zeer
zeer weinig
weiniggebaat
gebaatdoor
doordede„terminale"
"terminale"ontsmetting
ontsmetting
koorts, cholera,
en zeer
zeer veel
veel meer
meer door
doorde
dedeskundige
deskundigeverpleging,
verpleging, met
met ontsmetting
ontsmetting der
dertijdens
tijdensdeze
dezeziekten
ziekten
verspreide smetstoffen,
herstelden lijder
lijder en van
van personen,
personen, die
die
verspreide
smetstoffen, en
en door
door waarneming
waarneming van
van den
den herstelden
in zijn
zijn omgeving
omgeving verblijven,
verblijven, omtrent
omtrent de
de in
in hun
hunlichaam
lichaamaanwezige
aanwezige smetstof,
smetstof,zonder
zonderdat
datdeze
deze
ziekteverschijnselen bij
bij henzelven
henzelven aanleiding
aanleiding geeft.
geeft.
tot ziekteverschijnselen
zou ver
ver den
den omvang
omvang van
vandit
ditartikel,
artikel,door
doordederedactie
redactiebepaald,
bepaald,overschrijden
overschrijden als
als
Het zou
"gezondheidszorg" d.w.z.
d.w.z. het
hetcomplex
complexvan
vanwettelijke
wettelijkemaatregelen
maatregelenter
terbevordering
bevorderingder
der
de „gezondheidszorg"
gezondheidsleer, hier
hier besproken
besproken zou
zou worden.
worden.Over
Overons
onssedert
sedert1898
1898reeds
reedstwee
tweemaal
maalgewijzigd
gewijzigd
staatstoezicht
volksgezondheid en
wetten welke
welke slechts
slechts zijdelings
zijdelings de
de volksvolksstaatstoezicht op
op de
de volksgezondheid
en over
over de wetten
gezondheid bevorderen, zooals de warenwet,
warenwet, de
de vleeschkeuringswet,
vleeschkeuringswet, de
de woningwet
woningwetzou
zouanders
anders
nog wel het
het een
een en
enander
ander zijn
zijn op
optetemerken.
merken.Dit
Ditzou
zoueveneens
eveneenshet
hetgeval
gevalzijn
ûjnaangaande
aangaandedede
deskundige
en
veelal
met
uitmuntende
uitkomst
bekroonde
pogingen,
om
in
Indië
devolksvolksdeskundige
met uitmuntende uitkomst bekroonde pogingen,
Indië de
ziekten
terug te
te dringen.
dringen. Over
Over de
degezondheidsstatistiek
gezondheidsstatistiek mag
mag echter,
echter, zelfs
zelfs inindit
ditbeknopte
beknopte
ziekten terug
overûcht
gezwegen worden. Ons
Ons land
land blinkt
blinkt zóódanig
zóódanig uit
uit door
door lage
lage sterfte
sterfte en
eneen
eenhoog
hoog
overzicht niet gezwegen
geboorte-overschot dat
dat enkele
enkele cijfers,
cijfers,die
diedit
ditvoor
voordedelaatste
laatste2525jaren
jarenbewijzen
bewijzenniet
nietonvermeld
onvermeld
mogen blijven.
wereldoorlog dien
dien vooruitgang
vooruitgang ook
ook tijdelijk
tijdelijk geremd,
geremd, die
diestoornis
stoornis
mogen
blijven. Al
Al heeft
heeft de wereldoorlog
was echter niet
niet belangrijk.
belangrijk. Zelfs
Zelfs de
de 17500
17500Nederlanders,
Nederlanders,die
dieininhet
hetongunstigste
ongunstigstejaar
jaar1918
1918aan
aan
de griep
griep stierven
stierven en
ende
deongeveer
ongeveereven
eventalrijken,
talrijken,wier
wierlongaandoeningen
longaandoeningen door
doorde
deinfluenza
influenza
den dood ten
ten gevolge
gevolge hadden,
hadden,verhieven
verhievenhet
hetsterftecijfer
sterftecijferslechts
slechtstot
tot17.o,
17.0,nog
nógiets
ietslager
lagerdan
danhet
het
cijfer van
normale jaar
jaar 1901. Ook
Ook de
de goede
goede indicator
indicator van
vande
devolksgezondheid,
volksgezondheid,de
desterfte
sterfte
cijfer
van het normale
aan
invloed der
der influenza-epidemie
influenza-epidemiein
in1918
1918niet
niethooger
hoogerdan
dan
aan longtuberculose,
longtuberculose, steeg onder den invloed
1076
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dan 13.7
13.7 die
die in igot
tot 15.9
15.9 per
per io.000
10.000 inwoners,
inwoners t slechts
slechts weinig
\Yemig meer
meer dan
1901aan
aan deze
dez~ ziekte
ziekte zijn
zijn
1922 was
was dit
dit cijfer
cijfer al
al weder
weder tot
tot 8.7
8.7 gedaald,
gedaald t zoo
zoo laag
laag als het
het in
in Nederland
Nederland nog
nog
gestorven. In 1922
gestorven.
nooit was
was opgeteekend.
opgeteekend.
0-z
o-I

Tabel aangevende
aangevend6 dedegeboorte,
gebJorte,dedesterfte
.sterfte
geboorte-overschot
enen
hethet
geboorte-overschot
per per
jarigen per zoo
IOO levend
levendgeborenen,
geborenen,per
perjaar
jaarin in 1898
I898-I922.
- 1922.
jarigen

Periode
Periode

Levend geboren
geboren

I 898-- I got
1898-1902
1903-1907
1 903-1 90 7
1908-1912
0 8-1912
19
1913-1917
1913-1917
1918-I922
1918-1922

331.9
1 .9
30.8
30 •8

15.2
IS·2

28.6
27.0
26.1

13.8
12.6
13.0

Overleden

r000
IOOO

inwoners, en de
de sterfte
sterfteder
der
inwoners,

Geboorte-overschot
Geboorte-overschot

Sterfte der o-i
0-1jarigen
jarigen

14.8
15.6
IS·6
14.8
14·3
1 4.3
13.1
13.1

14.8
12.9
12·9
11.1
I I .I
8.g
8·9
7.9
7·9

17.I
I7.1

Tabel aangevende
aangevendededesterfte
sterfteaan
aan
eenigebesmettelijke
besmettelijke
ziekten
IO.OOO
inwoners
eenige
ziekten
perper
zo .000
inwoners
per per
jaar.jaar.

Periode
Periode

-

Hersen- andere vorLongtutubermen van
berculose.
tuberculose
culose

1898-1902
1903 -1907
1903-1907
1908-1912
1908-1912
1913-1917
1913-1917
1918-1 922
1918-1922

13.5 11))
13·S
13.2
11.8
11.8
I2.0
12.0
11.7
II'7

2.1 11))
2.0
2.0

1.9
1·9
I.9
1.9
1.8
I .8

3·S
3.5 11))
2.8
2.0
1.9
1.9
1·9

Typheuse

Rood-

koorts

vonk.

1.1
I.I

0.2
0.3
0·3
0.3
0·3
0.3
0·3
0.3
0·3

0.8
o.8
0.5
o·S
0.4
0·4
0.6
o.6

Mazelen

3.3
3·3
2.8
2.0
2.0
1.7
1.2

Croup
Croup en
en

diphtherie
1.3
1.0
I. 0
0.8
o.8
0.7
0·7
0.9
0·9

Kinkhoest

2·S
2
.5
2.0
1.7
1.7
1.6
I.6
1.3

Slechts enkele
enkele doodsoorzaken,
doodsoorzaken, zooals
kanker, diabetes
diabetes en hartgebreken,
hartgebreken, vertoonen in
in
zooals kanker,
Nederland een
geregeld stijgende
andere oorzaken
den
Nederland
een geregeld
stijgende sterfte.
sterfte. De andere
oorzaken van
van den
den dood
dood zijn alle in den
der jaren,
jarent in overeenstemming met het
het sterftecijfer,
sterftecijfer, afgenomen.
afgenomen. De
Degezondheidstoestand
gezondheidstoestand
loop der
voortreffelijk genoemd worden.
duidevan ons
ons land
land kan
kan derhalve niet
niet anders
anders dan
dan voortreffelijk
worden. En dit zou nog duidelijker in dit opstel
opstel uitkomen,
uitkoment als
als de
de omvang
omvang er
ervan
vanveroorloofde
veroorloofde vergelijkende
vergelijkende tabellen
tabellenvan
van
lijker
andere
nemen.
andere beschaafde
beschaafde staten
staten hierbij
hierbij op
op te nemen.
I)
1)

Slechts over
over I9o1/19o2
1901/1902 te berekenen.
berekenen.
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HOOFDSTUK XIV.
VOLKSONTWIKKELING ; MAATSCHAPPELIJK
VOLKSONTWIKKELING;
MAATSCHAPPELIJK HULPBETOON.
HULPBETOON.

l'oto H.
H. DELTMAtiti.
DJ:: l;l'llA~N.
Foto
H.
Foto
VEt,;TlIA~N.

Zijne
Koninklijke
Hoogheid
HENDRIK
VLADIMIR
ALBRECHT
Prins
~derlanden,
Zijne Koninklijke
KoninklijkeHoogheid
Hoogheid
HENDRIKVLADIMIR
VLADIMIR ALBRECHT
ALBRECHT ERNST,
ERNST,
Prins
der
N
~derlanden,
HENDRIK
ERNST,
Prinsder
derN
Nederlanden,
Zijne
Hertog van
van Mecklenburg.
Meckienburg.
Hertog
Meckienburg.
Hertog
van

HET NEDERLANDSCHE
HET
NEDERLANDSCHE ROODE KRUIS
DOOR

JHR. M. MAZEL, Secretaris
het Hoofdbestuur
hetNcderlar.dsche
N(derlardscheRocde
Ro(
Ro(de
de Kruis.
Secretaris van
Hoofdbestuur van het
van het
Kruis.

R
R

eeds
spoedig na
na de
de aanvaarding
aanvaarding der
der Regeering
Regeering door
door H.
H. M.
M. de
deKoningin
Koningin werd
werd het
het
eeds spoedig
Kruis tot
Nederlandsche
totdaadwerkelijk
daadwerkelijk optreden
optreden geroepen.
geroepen.
Nederlandsche Roode
Roode Kruis
De
Transvaal-oorlog brak
Dank zij
zij
ûj de
de door
door dedepublieke
publiekeliefdadigheid
liefdadigheid
De Transvaal-oorlog
brak uit.
uit. Dank
in staat
staat drie
drie ambulances
ambulances naar
bijeengebrachte
Kruis in
naar
bijeengebrachte sommen,
sommen, was
was het Nederlandsche Roode Kruis
Zuid-Afrika uit
uit te zenden.
Zuid-Afrika
2;enden.
Het zou
2;OU te
te ver
ver voeren
voeren de
de lotgevallen
lotgevallen dezer
dezer
de2;er ambulances
ambulances in
in het
het bijzonder
bijzonder na
bij2;onder
na te
te gaan.
gaan.
hier aan
herinnerd, dat
tweede
er hier
aan herinnerd,
dat de
de tweede
Slechts
worde er
Slechts worde
ambulance
(DR.KOSTER)
KOSTER) gedeeltelijk
ambulance (DR.
gedeeltelijk door
door de
de Engelschen
Engelschen
werd gevangen
gevangen genomen
genomen en
enhet
hetmannelijk
mannelijk personeel
personeel gegedeporteerd naar
naar Ceylon.
J. G.
G.BARON
Na
het overlijden,
overlijden, in
in 1908,
1908, van
van K. J.
Na het
BARON
VAN
HARDENBROEK VAN
een
VAN HARDENBROEK
VAN BERGAMBACHT,
BERGAMBACHT,
eender
dermedemedeoprichters
Vereeniging en
en sedert
sedert 1890
18goVoorzitter
Voor:tÏtter
Voorzitter
oprichters der
der Vereeniging
van
het Hoofdcomité,
Hoofdcomité, werd,
werd,bij
bijKoninklijk
Koninklijk Besluit
Besluit van
van
van het
16 December
December
1908,
Z.
Z.K.H.
K.H.
DE PRINS
DER
NEDERLANDEN,
1908,
Z. K.
H.
DE PRINS
DER
NEDERLANDEN,
HERTOG
benoemd
Voorûtter
HERTOGVAN
VAN MECKLENBURG,
MECKLENBURG,
benoemdtot
tot Voorzitter
Voorzitter
van het
het Hoofdcomité.
Hoofdcomité.
van
Van hare instelling af op 19 Juli 1867, als „Neder"Nederlandsche Vereeniging
verleenen van
van hulp
hulp aan
aan
landsche
Vereeniging tot
tot het
het verleenen
zieke
krijgslieden in
ûeke en gewonde
gewonde krijgslieden
in tijd
tijd van
vanoorlog",
oorlog", was
was
zieke
2;oowel
het Nederlandsche
Nederlandsche Roode
Roode Kruis,
Kruis, zoowel
zoowel door
door de
de
het
op
de2;e
deze
Vereeniging
betrekking
Koninklijke
Besluiten,
Koninklijke
op deze Vereeniging betrekking
aangewe2;en
door de
de Statuten,
Statuten,uitsluitend
uitsluitendaangewezen
aangewezen
hebbende, als door
H~t Pageshuis
Pageshuis (Lange
(Lange Voorhout
Voorhout No.
No. 6)
6) op en
en beperkt
beperkt tot
tot een
eentaak
taakiningeval
gevalvan
vanoorlog.
oorlog.Daarin
Daarin
H!t
te 's
-Gravenhage.
's-Gravenhage.
kwam verandering
Koninklijk Besluit
Besluit van
van
kwam
veranderingdoor
door het
het Koninklijk
werd bepaald,
2 April 1909,
1909, toen voor
voor het eerst
eerst werd
bepaald, dat
dat de
de
2
ûch in
invredestijd
vredestijdzal
zal
2;alwijden
wijdenaan
aanhet
hetverrichten
verrichtenvan
van maatschappelijk
maatschappelijk werk, welke
welke
zich
Vereeniging zich
de later
later gevolgde
gevolgdeKoninklijke
KoninklijkeBesluiten
Besluitensteeds
steedsbleef
bleefgehandhaafd.
gehandhaafd.Daardoor
Daardoorververbepaling in de
het arbeidsveld
arbeidsveld van
vanhet
hetNederlandsche
NederlandscheRoode
RoodeKruis
Kruisdedezoo
2;00
zooonontbeerlijke
onontbeerlijkeverruiming.
verruiming.
kreeg het
Pageshuis aan
door welwillende
welwillende bebeHet Pageshuis
aan het
het Lange
LangeVoorhout
VoorhoutNo.
No.66 was
was sedert
sedert 1876, door
schikking van wijlen Z. M.
M. Koning
KoningWILLEM
WILLEM 111,
welke
beschikking
vervolgens
door
H.
M.
de
III, welke beschikking
M. de
door H. M.
M. de
de Koningin
Koningin bestendigd
bestendigd werd,
werd, de
de zetel
2;etel
zetelgeweest
geweestvan
vanhet
het
Koningin-Regentes en
Koningin-Regentes
en door
Hoofdcomité. Door eene
eene nieuwe
nieuwe gunstige
gunstige beschikking
beschikking van H.
H. M.
M.kon
konhet
hetPageshuis
Pageshuis - dat
Hoofdcomité.
niet meer
meer aan
aan redelijke
redelijke eischen
eischen voor
voor een
eenkantoor
kantoor voldeed
voldeed - door verbouwing
verbouwing praktischer
praktischer
H. M.
M.gaf
gafvergunning,
vergunning,tijdens
tijdensde
deverbouwing
verbouwinginin1911,
1911,het
hetbureau
bureauvan
vanhet
het
worden ingericht. H.
worden
hetPaleis
Paleisop
opden
denKneuterdijk.
Kneuterdijk.
Hoofdcomité tijdelijk
tijdelijk te
in het
Hoofdcomité
te vestigen in
1912
Ig12 bracht
bracht de
de Balkan-oorlog
Balkan-oorlog een
een nieuwe
nieuweactie
actievoor
voorhet
hetNederlandsche
NederlandscheRoode
RoodeKruis.
Kruis.
In 1912
I08 2

Door de milddadigheid
milddadigheid van
van Nederland
Nederland werd
werd de
de Vereeniging
Vereeniging in
in staat
staat gesteld
gesteld drie
drie ambulances,
ambulances,
elk van loo
elk
IOObedden,
bedden,uit
uittetezenden.
zenden.Eén
Eénweek
weekna
nahet
hetgenomen
genomenbesluit
besluitvertrok
vertrokde
deeerste
eersteambuambuH AA N, naar
lance, onder
onderDR.
DR.J.J.C.C.J.J.BIERENS
BIE RENS DE
DE HAAN,
Salonaar Griekenland
Griekenlanden
en werd
werd deze
deze gevestigd
gevestigd te Saloniki. Spoedig
Spoedigdaarop
daarop volgden
volgdende
de ambulances
ambulances naar
naar Turkije (Constantinopel) onder
onder DR.
DR. G.
G. W.
W. S.
S.
LINGBf;EK
enennaar
Montenegro
LINGBEEK
naarBoelgarije
Boelgarije(Tsjorloe)
(Tsjorloe)onder
onder DR.
DR. E. W. SIKEMEIER.
SIKEMÈIER.
Montenegrowerd
werd geholpen door toezending van
holpen
van goederen.
goederen.
Bij
in 1913
I9I3 opnieuw
opnieuwuitgebroken
uitgebroken Balkan-oorlog
Balkan-oorlog zond
zond het
het Nederlandsche
Nederlandsche Roode
Roode
Bij den in
Kruis eene ambulance
G.W.
W.S.S.
LINGBEEK.
Kruis
ambulance naar
naar Servië
Servië (Belgrado)
(Belgrado) onder
onder DR.
DR. G.
LINGBEEK.
Nauwelijks
van 1913
I9I3 teruggekeerd,
teruggekeerd, of de
de
Nauwelijks waren
waren de
de Balkan-ambulances
Balkan-ambulancesinin den
den loop
loop van
in Nederlandsch-Indië
Nederlandsch-Indië
aandacht
Kruis werd
werd gevraagd
gevraagd voor de
de in
aandacht van
van het Nederlandsche Roode Kruis
uitgebroken
drang gevoeld
gevoeld naar
naar een
een nationale
nationale daad
daad ten
ten bate
bate
uitgebroken pestepidemie. Spontaan werd de drang
der
geteisterde bevolking
Java. De benoodigde
benoodigde gelden
gelden werden
werden door
door giften
giftenverkregen
verkregen en
en
der geteisterde
bevolking op Java.
het
Nederlandsche Roode
Roode Kruis
Kruis werd
werd met
met de
de samenstelling
samenstelling en
enuitzending
uitzendingeener
eenerhulpexpehulpexpehet Nederlandsche
ditie belast.
Vier groepen
groepenvan
van33verpleegsters
verpleegsterswerden
werdenvoor
voorden
dentijd
tijdvan
vanéén
éénjaar
jaarvoor
voorde
depestbestrijpestbestrijding aangenomen. Elk dezer groepen was voorzien van eene
eene volledige
volledige uituit-en
entoerusting
toerustingvoor
voor
eene
ziekeninrichting
van
zoo
bedden.
eene ziekeninrichting van IOO bedden.
De laatste
laatste 22 groepen
groepen verpleegsters
verpleegsters waren
waren nauwelijks
nauwelijks scheep gegaan,
gegaan, of
of de
de wereldoorlog
wereldoorlog
Nederlandsche Roode
Roode Kruis
Kruis was
was nog
nogvóór
vóórhet
hetleger
legergemobiliseerd.
gemobiliseerd.
brak uit.
brak
uit. Het Nederlandsche
Reeds bij
bij den
den aanvang
aanvang der
der vijandelijkheden
vijandelijkheden kreeg
kreeg de
de Afdeeling
MdeelingMaastricht
Maastrichtwerk.
werk. Op
eenige honderden
honderden meters
metersvan
vanonze
onzegrens
grenslagen
lagengewonde
gewon<ieBelgen
Belgenen
enDuitschers.
Duitschers.Eene
Eeneschikking
schikking
allerijl getroffen
getroffen om het
het opnemen
opnemen en
en verzorgen
verzorgen dezer
dezer slachtoffers
slachtoffers op
op Nederlandsch
Nederlandsch
werd
werd in allerijl
gebied
mogelijk te
leemte in
in de
de Conventie
Conventie van
van Genève
Genève gevoeld,
gevoeld,
gebied mogelijk
te maken.
maken. Het
Het is toen als eene leemte
Bij de
de Conferentie
Conferentie te
te Genève
GenèveininMaart
Maart
dat het Tractaat
Tractaat niet in
in dergelijke
dergelijke gevallen
gevallen voorzag.
voorzag. Bij
dat
en April
April 1921
I92I tot
tot herziening
herziening van
van het
het Tractaat,
Tractaat, stelde
stelde het
hetNederlandsche
NederlandscheRoode
RoodeKruis
Kruiseene
eene
welke voor
voor een
een neutraal
neutraal land
landmogelijk
mogelijk zou
zoumaken,
maken,zonder
zondervoorafgaande
voorafgaande medemedebepaling voor, welke
daarvan, noch verkregen vergunning ddaartoe,
gewonden van
van oorlogvoerende
oorlogvoerende
deeling daarvan,
aa rtoe, zieken en gewonden
partijen, zich in
in de
deonmiddellijke
onmiddellijkenabijheid
nabijheidvan
vandedegrenzen
grenzenbevindende,
bevindende,inineigen
eigenland
landop
optete
partijen,
nemen. Dit
Dit voorstel
voorstel werd
werdaangenomen.
aangenomen.
Informatiebureau van het Nederlandsche
Nederlandsche Roode
Roode Kruis,
Kruis,dat
dat reeds
reeds geheel
geheelwas
was opgezet
opgezet
Het Informatiebureau
en voorbereid, trad
trad terstond in werking
werking en
en werd,
werd, dank
dank zij
zij welwillende
welwillendebeschikking
beschikkingvan
van H. M.
ondergebracht in
den Kneuterdijk.
Kneuterdijk. Dit
Dit bureau
bureau is
is belast
belast met
methet
het
de Koningin, ondergebracht
in het Paleis op den
verzamelen en verstrekken
verstrekken van
omtrent hier
hier te
te lande
lande verpleegd
verpleegdwordende
wordendezieke
zieke
verzamelen
van inlichtingen omtrent
krij~sgevangen
en gewonde
gewonde militairen
militairen van
van eigen
eigenofofvreemde
vreemdenationaliteit,
nationaliteit,omtrent
omtrentzoekzoek-ofofininkrijgsgevangenschap geraakte
geraakte militairen
militairen en het
hetverzenden
verzendenvan
vanpakketten
pakkettenaan
aankrijgsgevangenen.
krijgsgevangenen.
schap
na de mobilisatie
mobilisatie moesten
moestendoor
doorde
deAfdeelingen
Mdeelingen's-Gravenhage,
's-Gravenhage,Haarlem
Haarlem
Reeds terstond na
Arnhem noodziekeninrichtingen
noodziekeninrichtingen in werking
werking worden
worden gesteld
gesteld voor
voor het
hetopnemen
opnemenvan
vanzieke
zieke
en Arnhem
militairen, om de
de hospitalen
hospitalen ter
ter plaatse,
plaatse, die
die overvuld
overvuldwaren,
waren,teteontlasten.
ontlasten.
militairen,
De val
val van
van Antwerpen
Antwerpen bracht
bracht stroomen
stroomen Belgische
Belgische vluchtelingen
vluchtelingen over
over onze
onze grenzen.
grenzen.
Afdeelingen in
in Brabant
Brabant en ten
ten deele
deele ook
ook in
inLimburg
Limburg moesten
moesten deze
deze vluchtelingen
vluchtelingen onder
onder
De Afdeelingen
hunne verzorging nemen. Het Hoofdbestuur
Hoofdbestuur moest
moest bijspringen
bijspringen door
door de
de verzending
verzending van
van enorme
enorme
hoeveelheden voedingsmiddelen,
voedingsmiddelen, lijfgoederen
lijfgoederen en bedbenoodigdheden;
bedbenoodigdheden; geneeskundig
geneeskundig en
en ververhoeveelheden
moest worden
worden gezonden.
gezonden. Later,
Later, bij
bij de
de verdere
verdere verspreiding
verspreiding dezer
dezer vluchtevluchteplegend personeel moest
1083
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Tingenover
overhet
het geheele
geheele land,
land, was
was er
er welhaast
welhaast geen
geen enkele
enkele Afdeeling,
lingen
Afdee1ing, die
die niet
niet op
opde
deeeeerie
ri e of
andere wijze
wijze met
met de
de verzorging
van zieke
te maken
andere
verzorging van
zieke of gewonde
gewonde Belgen
Belgen te
maken heeft
heeft gehad.
gehad.
.
Het is wel
Het
wel eens
eens aan
aan het
het Nederlandsche
Nederlandsche Roode
Roode Kruis
Kruis verweten,
verweten, dat
dat het
het gedurende
gedurende de
de
anderenvorm
- naar
de oorlogvoerendepartijen
oorlogsjaren
- ofofhulp
hulpininanderen
vormnaar
partijen
oorlogsjarengeen
geenambulances
ambulances
de oorlogvoerende
uitzond.
reden, waarom
waarom dit niet geschiedde,
geschiedde, ligt
ligt voor
voor de
de hand.
hand. Bedreigd
Bedreigd aan
aan alle
alle zijden,
zijden,
uitzond. De reden,
als Nederland
geweest zijn, ook
Nederland toen was,
was, zou
zou het
het onverantwoordelijk
onverantwoordelijk geweest
ook maar
maar één man
man of
of één
één
als
stuk
materiaal over
zenden, zoolang
zoolang niet
niet de
de volstrekte
volstrekte zekerheid
zekerheid bestond,
bestond, dat
dat
stuk materiaal
over de
de grenzen
grenzen te zenden,
gewikkeld
worden
Nederland
zelf
niet
vandaag
of
morgen
in
den
oorlog
zou
en
dus
personeel
Nederland
vandaag morgen
oorlog gewikkeld
worden
dus personeel
en materiaal
materiaal kon
dag op den anderen allerminst
kon missen.
missen. Daar deze zekerheid nu van den eenen dag
bestond, moest het
Nederlandsche Roode Kruis
Kruis zich
zich van
van dergelijke
dergelijke uitzendingen
uitzendingen onthouden.
onthouden.
het Nederlandsche
Het
particulier initiatief
initiatief zorgde
zorgde echter
echter voor
voor hulpverhulpverHet particulier
leening
de oorlogvoerenden
oorlogvoerenden door
uitzending van
van
leening aan
aan de
door uitzending
ambulances
naar Duitschland,
Duitschland, Frankrijk,
Frankrijk, Oostenrijk
Oostenrijk en
en
ambulances naar
Rusland.
In
het eigen
eigen land
land hielden
hielden vele
veleAfdeelingen,
Afdeelingen, wier
wier
In het
noodziekeninrichtingen
wel in
ingereedheid
gereedheidwaren
warengebracht
gebracht
noodziekeninrichtingen wel
doch
gebruik genomen, zich in de
de eerste
eerste oorlogsoorlogsdoch niet in gebruik
methet
vanbivakmutsen
en
jaren bezig
bezig met
hetvervaardigen
vervaardigenvan
bivakmutsen en
jaren
buikbanden voor onze
onze eigen
eigentetevelde
veldestaande
staande militairen,
militairen,
buikbanden
met
hetverschaffen
verschaffen van
vanversnaperingen,
versnaperingen,versterkende
versterkende
met het
middelen en lectuur
lectuur aan
aan de
de militaire
militaire ziekeninrichtingen.
ziekeninrichtingen.
Reeds
bij het
het begin
begin van
vanden
denoorlog,
oorlog,toen
toen het
het
Reeds bij
Hoofdcomité
al zijn
zijnwerkkracht
werkkracht moest
moest ontplooien,
ontplooien,was
was
Hoofdcomité al
duidelijk gebleken,
gebleken, dat
dat het
hetPageshuis
Pageshuisniet
nietgeschikt
geschikt
het duidelijk
om
daarin
alle
kantoren
der
verschillende
takken
was
was
daarin alle kantoren der verschillende takken
onder te
te brengen.
brengen. Het
Het Hoofdcomité
Hoofdcomité was
wastete
van dienst onder
van
zijn arbeid.
arbeid. Om
Om aan
aan dit
dit bezwaar
bezwaar
klein
klein behuisd
behuisd voor
voor zijn
Bureaux van
van het
het Nederlandsche
Nederlandsche Roode
Roode tegemoet
tegemoet te
te komen,
komen, schonk
schonk een
eendrietal
drietalNederlanders
Nederlanders
Bureaux
de
fraaie
achttiende-eeuwsche
patriciërswoning,
Kruis (Princessegracht
(Princessegracht 27)
27) te
te 's-Gra's-Grafraaie achttiende-eeuwsche patriciërswoning, gelegen
gelegen
Kruis
aan
venhage.
aan de
de Princessegracht
Princessegracht 27,
27,geheel
geheelgemeubeld
gemeubeldaan
aan het
het
venhage.
dat zich
zich in
in December
December 1915
1915 daarin
daarin vestigde.
vestigde.
Hoofdcomité, dat
tusschen Duitschland
Duitschlanden
enEngeland
Engelandde
deovereenkomst
overeenkomstwas
wasgesloten
geslotentot
totuitwisseling
uitwisseling
Toen tusschen
invalide krijgsgevangenen
krijgsgevangenen en
intemeeren in ons
ons land
land van
van valide
valide krijgers
krijgers van
van beide
beide
van invalide
en het interneeren
vanAfdeelingen
Afdeelingenom
omden
dendoortrekkenden
doortrekkendenkrijgsgevangenen
krijgsgevangeneneene
eene
rijken, beijverden
beijverden zich tal
tal van
rijken,
opbeurende ontvangst
bereiden en
en hen
hen op
op versnaperingen
versnaperingen e.d.
e.d. te
te onthalen.
onthalen.Op
Op
opbeurende
ontvangst in ons land te bereiden
het Departement
Departementvan
vanBuitenlandsche
BuitenlandscheZaken
Zakennam
namhet
hetHoofdbestuur
Hoofdbestuurde
deuitvoering
uitvoering
verzoek van het
naar en van Engeland op
op zich.
zich. Daartoe
Daartoe werden
werdende
deS.S.
S.S....
S.S
"Zeeland",
Zeeland",„Koningin
"Koningin
der overtochten naar
„Zeeland",
Regentes"
en
,,sindoro"
tot
hospitaalschepen
geïmproviseerd
en
voorzien
van
het
noodige
Regentes"
„Sindoro" tot hospitaalschepen geïmproviseerd en voorzien van het noodige
Aan deze
deze actie
actie had
had de
de Afdeeling
AfdeelingRotterdam
Rotterdameen
eenzeer
zeer
geneeskundig en verplegend personeel. Aan
geneeskundig
belangrijk aandeel
door het
het werk
werk aan
~an den
den wal
wal (inrichten
(inrichten van
vanlogies
logiesen
enverpleegruimte
verpleegruimtevoor
voor
belangrijk
aandeel door
doortrekkenden).
doortrekkenden) .
dienst werd
werd aanvankelijk
aanvankelijk geleid
geleid over
over Vlissingen,
Vlissingen, later
later over
overRotterdam,
Rotterdam, ná
na'een
een
Deze dienst
korte onderbreking
onderbreking als
de „Koningin
.."Koningin
Koningin Regentes".
Regentes".
korte
als gevolg
gevolg van
van het zinken van de
1084
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der Vereeniging
in Juli 1917
Het 50-jarig
50-jarig bestaan
bestaan der
Vereeniging in
1917 moest,
moest, in
in verband
verband met
met de
deoorlogsoorlogsomstandigheden, onopgemerkt
onopgemerkt voorbijgaan.
voorbijgaan.
De terugtocht
terugtocht van
van de Duitsche
Duitsche legers
legers in
in den
denlaten
latenherfst
herfstvan
van1918
1918bracht
brachtwederom
wederom
stroomen
Fransche vluchtelingen
vluchtelingen over
over onze
onze Zuidgrens.
Zuidgrens.Ditmaal
Ditmaalwerd
werddoor
door
stroomen van
van Belgische en Fransche
den
Commandant Veldleger
de zieken
zieken
den Commandant
Veldleger het
het Nederlandsche
Nederlandsche Roode
Roode Kruis
Kruis te
te hulp
hulp geroepen
geroepen om de
en gewonden
gewond~n onder
ond~r deze
deze vluchtelingen
vluchtelingen te
te verzorgen
verzorgen en
en behulpzaam
behulpzaam te
te zijn
zijn bij
bij de
deevacuatie
evacuatie
naar
achterland, om het
het zwaar
zwaar met
met troepen
troepen belegde
belegde Noord-Brabant
Noord-Brabant zooveel
zooveel mogelijk
mogelijk tete
naar het
het achterland,
ontlasten.
Een
14-tal
kleine
plaatsjes
werden
als
"grensconcentratieplaatsen"
aangewezen,
ontlasten. Een 14-tal kleine plaatsjes werden als „grensconcentratieplaatsen" aangewezen,
mrt gelegenheid voor ziekenverpleging
op kleine schaal, benevens
m~t
ziekenverpleging op
benevens eene
eene voor
voor verzorging
verzorging van
van
besmettelijke
van kraamvrouwen.
kraamvrouwen. In
In tweede
tweede linie
liniewerden
werden88noodziekeninrichtingen
noodziekeninrichtingen
besmettelijke zieken en van
omvang (100
(10o bedden) in werking
werking gesteld te
te Bergen
Bergen op
op Zoom,
Zoom, Roosendaal,
Roosendaal, Breda,
Breda,
van grooter
grooter omvang
Tilburg, Eindhoven, Weert,
Weert, Roermond
Roermond en Maastricht.
Maastricht. Deze
Deze plaatsen
plaatsen waren
waren tevens
tevens „inlaad"inlaadstations" voor vervoer van valide vluchtelingen
vluchtelingennaar
naarhet
hetachterland.
achterland.Wederom
Wederomkregen
kregennagenoeg
nagenoeg
alle
Nederlandsche Roode
Roode Kruis
Kruis hun
hun deel
deel in
inde
deverzorging
verzorgingdezer
dezer vluchvluchalle Afdeelingen van het Nederlandsche
telingen, die tot
telingen,
tot in
inLeeuwarden
Leeuwarden en
enGroningen
Groningenwerden
werdenopgenomen.
opgenomen.
Omstreeks
tijd en
en begin
begin 1919
1919werden
werdenonze
onzeOostergrenzen
Oostergrenzenoverschreden
overschreden door
door
Omstreeks dien
dien tijd
drommen
allerlei nationaliteit
nationaliteit (Franschen,
(Franschen, Engelschen,
Engelschen, Italianen,
Italianen,PortuPortudrommen vluchtelingen
vluchtelingen van allerlei
geezen, Serviërs en Russen),
Russen), die
dieuit
uitDuitsche
Duitschekrijgsgevangenschap
krijgsgevangenschapontsnapt
ontsnaptwaren,
waren,wat
watweer
weer
talrijke Afdeelingen
Afdeelingen in actie bracht
talrijke
bracht voor
voor verzorging
verzorging van
van zieken.
zieken.
Voegt men hieraan de zeer ernstige griep-epidemie in ons
ons land
land gedurende
gedurende dien
dien tijd
tijd toe,
toe,
waarbij
kanten een beroep
beroep op
op het
het Nederlandsche
Nederlandsche Roode
RoodeKruis
Kruiswerd
werd
waarbij tallooze
tallooze malen
malen van
van alle
alle kanten
b~grijpen, dat
datvan
vanhet
hetnajaar
najaar 1918
1918tot
tothet
hetvoorjaar
voorjaar 1919
1919de
deuiterste
uiterste
gedaan,
zichbegrijpen,
gedaan, dan
dan laat
laat het
hit zich
inspanning der Vereeniging
inspanning
Vereeniging werd
werd geëischt.
geëischt.
Het kan gezegd worden, dat
dat juist
juist de
de na-oorlog
na-oorlog tijd
tijd van
van het
het Nederlandsche
NederlandscheRoode
RoodeKruis
Kruis
de grootste
grootste inspanning
inspanning en
en werkzaamheid
werkzaamheid vorderde.
vorderde. Als gevolg
gevolg der
der omstandigheden
omstandigheden isisde
de
de
Vereeniging uitgegroeid
uitgegroeid tot
tot een
een lichaam
lichaam van
vanwerkelijk
werkelijk internationale
internationale beteekenis,
beteekenis, mede
mede
Vereeniging
"Ligue des
des Sociétés
Sociétésde
delalaCroix-Rouge",
Croix-Rouge",dat
datnaast
naasthet
hetsedert
sedert
door het ontstaan
ontstaan (1919)
(1919) van de „Ligue
1864
bestaande "Comité
International de
la Croix-Rouge"
Croix-Rouge" te
te Genève
Genève gevestigd
gevestigd werd
werd en
en
1864 bestaande
„Comité International
de la
vredesarbeid van de verschillende Roode-Kruisvereenigingen
Roode-Kruisvereenigingenlangs
langsbepaalde
bepaaldelijnen
lijnen
beoogt den vredesarbeid
internationaal te consolideeren. Het Nederlandsche
Nederlandsche Roode
Roode Kruis,
Kruis, dat
dat sedert
sedertzijne
zijne
te leiden en internationaal
oprichting aangesloten
aangesloten was
bij het „Comité
"Comité International",
International", trad
trad ook
ook tot
tot de
de Ligue
Liguetoe
toeenennam
nam
was bij
daardoor tevens
internationale verplichting
verplichting op zich,
zich, vredes-arbeid
vredes-arbeid teteverrichten.
verrichten.
daardoor
tevens de internationale
Een tweede oorzaak
oorzaak van dezen uitgroei is
is de
de algemeene
algemeene toestand
toestand van
van ellende
ellendeininEuropa,
Europa,
waardoor telkenmale
hulp tot
tot het
het Nederlandsche
NederlandscheRoode
RoodeKruis
Kruis
waardoor
telkenmale uit
uit het buitenland een kreet om hulp
doordrong. Om slechts eenige
eenige acties
acties te
te noemen:
noemen:hulpverleening
hulpverleeningaan
aan Oostenrijk
Oostenrijk en
en Hongarije,
Hongarije,
doordrong.
I I treinen
treinenmet
metlevensmiddelen
levensmiddelen
waarheen het
Nederlandsche Roode
Roode Kruis niet
niet minder
minder dan
dan 11
waarheen
het Nederlandsche
aan den
den hongersnood
hongersnood in
in Rusland,
Rusland, waaraan
waaraan in
in ons
onsland
land1414organisaties
organisatiesmedemedeuitzond; hulp aan
werken, vereenigd
"Bond van
van Comité's
Comité's voor
voor hulpverleening
hulpverleening aan
aan de
de noodlijdenden
noodlijdenden in
in
werken,
vereenigd in
in den „Bond
Rusland", waarvan het Dagelijksch Bestuur van het Nederlandsche
Nederlandsche Roode
RoodeKruis
Kruisals
alsDagelijksch
Dagelijksch
Rusland",
"Kinderheim" teteWilhelmsWilhelmsBestuur optreedt;
het
Nederlandsche„Kinderheem"
Bestuur
optreedt;hulp
hulpaan
aanDuitschland
Duitschland- het
Nederlandsche
Turken;
gebieden in
in Frankrijk;
Frankrijk; hulp aan
aan Grieken
Grieken en
en Turken;
hagen bij Berlijn; hulp aan de verwoeste gebieden
instelling van
van den
dendienst
diensttottot
verzending
postpakkettenaan
aanparticulieren
particulierenininRusland.
Rusland.
instelling
verzending
vanvan
postpakketten
acties in
in ons
onseigen
eigenland
landmogen
mogengenoemd
genoemdworden:
worden:hulp
hulpbij
bijden
denwatersnood
watersnoodinin
Van de acties
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Utrecht en
en Gelderland;
Gelderland; hulp
hulp bij
bij de
deDrentsche
Drentscheveenbranden;
veenbranden;bij
bijde
detyphustyphusNoord-Holland, Utrecht
Urk en
en bij
bij de
devlektyphusbestrijding
vlektyphusbestrijding te
te Heerlen,
Heerlen, Sittard
Sittard en
enHattem;
Hattem;hulp
hulpaan
aan
epidemie op Urk
in Frankrijk
Frankrijk en in het
het Oosten
Oosten (vluchtelingen
(vluchtelingenuit
uitSmyrna);
Smyrna);hulp
hulpbij
bij
Rusland, in
Nederlanders in Rusland,
watersnood te
te Cuyck.
Cuyck.Daarnaast
Daarnaasttalrijke
talrijke geldinzamelingen,
geldinzamelingen,waarvan
waarvan wij
wijslechts
slechtsnoemen
noemen
den watersnood
der verongelukte
verongelukte bemanningen
bemanningen van
van
voor de
de „Helden
"Helden der
der Zee"
Zee" (nagelaten
(nagelaten betrekkingen
betrekkingen der
die voor
"Brandaris" en
"President van
van Heel").
Heel").
„Brandanis"
en „President
nagaat, dat
dat bovenstaande
bovenstaande opsomming
opsommingslechts
slechtsdedeallerbelangrijkste
allerbelangrijksteacties
acties
Wanneer men nagaat,
dan mag
mag zonder
zonder grootspraak
grootspraak worden vastgesteld dat
dat het
het Nederlandsche
Nederlandsche Roode
RoodeKruis
Kruis
omvat, dan
dienst" heeft.
heeft.
belangrijken „staat
"staat van
van dienst"
een belangrijken
het jaar
jaar- 1922
I922 vallen nog
nog te
te vermelden:
vermelden:het
hetleggen
leggenvan
vanden
den eersten
eersten steen
steen voor
voor het
het
Van het
30September,
September,
ziekenhuis van
van de Afdeeling
Afdeeling 's-Gravenhage
's-Gravenhage en
en de
de „Roode-Kruisdag"
"Roode-Kruisdag"op
op3o
nieuwe ziekenhuis
waarvan de
Vereeniging in
in staat
staat moet
moet stellen
stellenom,
om,ininsamenwerking
samenwerkingmet
metandere
andere
waarvan
de opbrengst de Vereeniging
met vrucht
vrucht vredesarbeid
vredesarbeid te
te kunnen
kunnenverrichten.
verrichten.
Vereenigingen, met
nationale Vereeniging „Het
"Het Nederlandsche
Nederlandsche Roode
Roode Kruis"
Kruis" gegeven
gegevenzijn
zijn
het onze
onze nationale
Moge het
vele jaren,
jaren, onder
onder het
het kloeke
kloeke bewind
bewindonzer
onzerKoningin,
Koningin,zegenrijken
zegenrijkenarbeid
arbeidteteverrichten
verrichtenvoor
voor
nog vele
binnen- en
en buitenland.
buitenland. Het
HetNederlandsche
Nederlandsche Roode
RoodeKruis
Kruis heeft
heeft inm
de lijdende menschheid in binnendeze eene
eene traditie
traditie hoog
hoog te
te houden.
houden.
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REDDINGWEZEN AAN
DE ONTWIKKELING VAN
HET REDDINGWEZEN
AAN DE
VAN HET
18 98-1 923
NEDERLANDSCHE KUST GEDURENDE HET TIJDVAK 1898-1923
DOOR

H. DE
DE BOOIJ,
BOD I], Secretaris
Noord-- en Zuid
Zuid-Hollandsche
Redding-Maat§chappij.
Secretaris der Noord
-Hollandsche Redding-16faatschappij.

II

1824
het jaar
jaar 1898
bestonden reeds
groote Redding-Maatschappijen
Redding-Maatschappijen die
sinds 1824
1898 bestonden
reeds de
de twee
twee groote
die sinds
n het

men onder
onder
hun zegenrijken
hun
tegenrijken arbeid
arbeid verrichten.
verrichten. Zij
Zij werden
werden kort
kort na
naelkander
elkandergesticht
gesticht toen men
indruk verkeerde
redders gebruik
gebruik maakten
maakten
den indruk
verkeerde van
van een
een ramp
ramptete Huisduinen
Huisduinen waarbij
waarbijde
de redders
van
geheel onvoldoende
onvoldoende reddingmiddelen,
reddingmiddelen, een
edelmoedige roekeloosheid
roekeloosheid welke
welke zij
zij
van geheel
een edelmoedige
dood moesten
moesten bekoopen.
bekoopen. Zoo
Zoo ontstonden
ontstonden toen
toen in
inAmsterdam
Amsterdam en
en Rotterdam
Rotterdam de
de MaatMaatmet den dood
schappijen
respectievelijk den
naam dragen
dragen van NoordNoord- en
enZuid-Hollandsche
Zuid-HollandscheReddingReddingschappijen die
die respectievelijk
den naam
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Reddingboot met
met bcmanning
bemanning in
de haven
haven te den
den Helder.
Helder.
in de

Maatschappij
van Zuid-Hollandsche
Zuid-Hollandsche Maatschappij
Maatschappij tot Redding
Redding van
vanSchipbreukelingen.
Schipbreukelingen.
Maatschappij en
en van
Eerstgenoemde Maatschappij
Maatschappij beheert
beheert het
hetgedeelte
gedeelteder
derNederlandsche
Nederlandschekust
kustvan
vande
deEems
Eems tot
toten
en
met Loosduinen
Loosduinen en
kust van
van Friesland,
Friesland, de
de andere
andere de
de kust
kust bezuiden
bezuiden Loosduinen
Loosduinen tot
tot de
de
met
en de kust
Belgische grens.
grens. Het
Het zijn
zijntwee
tweeparticuliere
particuliereMaatschappijen,
Maatschappijen, die
dieontstonden
ontstondendoor
doorvrijwillige
vrijwillige
Belgische
bijdragen en
vrijwillige bijdragen
bijdragen worden
stand gehouden,
gehouden, de
delaatste
laatstebehalve
behalvedoor
door
bijdragen
en die
die met
met vrijwillige
worden in stand
vrijwillige
bijdragen
nog
door
een
Staatssubsidie
van
f
10.000.-.
vrijwillige bijdragen
door een Staatssubsidie van f io.000.—.
Beide Maatschappijen
Maatschappijen stellen
zich tot
tottaak
taakde
dekust
kusttetevoorzien
voorzienvan
vanuitstekende
uitstekenderedredBeide
stellen zich
dingmiddelen.
Zij stellen
stellen die
die reddingmiddelen
reddingmiddelen ter
terbeschikking
beschikking van
vandedekustbewoners.
kustbewoners. De
dingmiddelen. Zij
reddingdaad zelve
de vrije
vrije daad
daad der
der kustbewoners.
kustbewoners. De
Deredders
redderskunnen
kunnendaartoe
daartoeniet
nietworworreddingdaad
zelve is de
den
gedwongen en dit
dit isis ook
ooknoch
nochgewenscht,
gewenscht, noch
nochnoodig.
noodig.
den gedwongen
twee Maatschappijen
Maatschappijen trachten
trachten verder door geregeld oefenen
oefenen met
metde
dereddingmiddelen
reddingmiddelen
De twee
Ze
bekwaamheid
bedienen der reddingbooten
reddingbooten bij de
de kustbewoners
kustbewoners tete onderhouden.
onderhouden. Ze
kwaamheid in
in het bedienen
de be
trachten,
waar dit mogelijk
mogelijk is,
is, vaste
vaste bemanningen
bemanningen samen
samentetestellen,
stellen,bestaande
bestaandeuit
uitvrijwilligers
vrijwilligers
trachten, waar
die zich
zich vooraf
vooraf reeds
reeds beschikbaar
beschikbaar stellen
zoo noodig
noodig de
de reddingboot
reddingboot te
te bemannen.
bemannen. Zij
Zij
stellen om zoo
oefeningen en
en betalen
betalen verder
verder na
na reddingtochten
reddingtochten ter
ter aanmoediging
aanmoediging premies
premies en
en zorgen
zorgen
betalen die oefeningen
eindelijk naar
naar vermogen
nagelaten betrekkingen
betrekkingen van
van leden
leden der
der bemanningen
bemanningen van
vanredredvermogen voor de nagelaten
10877
108

bij reddingpogingen
reddingpogingen omkomen.
omkomen. Zoo
Zoo werden
werden van
van I824
de midmiddingbooten die bij
1824 tot heden met de
delen der
der twee
twee Maatschappijen
Maatschappijen meer
meer dan
dan 8000
gered.
8000 schipbreukelingen gered.
voornaamste deel
van de
de taak
taak der
derReddingmaatschappijen
Reddingmaatschappijen is dus
dus de
dezorg
zorgvoor
voor
Het voornaamste
deel van
goede reddingmiddelen.
goede
reddingmiddelen.
De Nederlandsche
Nederlandsche kust
kust is
is een
een vlakke
vlakke kust
kust met
met betrekkelijk
betrekkelijk weinig
weinig havens.
havens. In
In de
de meeste
meeste
gevallen
reddingmiddelen langs
langs het
hetstrand
strandop
opwagens
wagensmoeten
moetenworden
wordenvervoerd
vervoerd
gevallen zullen
zullen dus de reddingmiddelen
de plaats
plaats van
van stranding
stranding en
en daar
daar door
door de
de branding
brandingnaar
naarhet
hetschip
schipmoeten
moetenworden
wordengebracht.
gebracht.
tot de
Daartoe moeten de reddingmiddelen
reddingmiddelen voldoen
voldoen aan den eisch
eisch van
van lichtheid,
lichtheid, de
de booten
booten moeten
moeten
Daartoe
weinig
het langzaam
langzaam glooiende
glooiende strand te
te water
water gebracht
gebracht tete worden.
worden.
weinig diepgang
diepgang hebben om van het
Zoo is het type
type strandreddingboot
strandreddingbootontstaan,
ontstaan,een
eenhouten
houtenboot
bootvan
vanongeveer
ongeveer 8 M.
lengte en
en
Zoo
M. lengte
2.25 M. breedte,
breedte, wegende
wegende ongeveer
ongeveer I800
voorzien van
van een
eendek
dekmet
metwaterloosbuizen
waterloosbuizenvoor
voor
1800 Kg., voorzien

Stoomreddingboot
Prins der
der Nederlanden
Nederlanden".
".
Stoomreddingboot ..„Prins

loozing van
van het
hetovergenomen
overgenomenwater,
water,onzinkbaar
onzinkbaargemaakt
gemaakt
door
koperenkisten
kistenopophet
hetdek
dekaan
aan
de loozing
door
koperen
weerszijden en koperen
koperen kisten
kisten voor
voor en
enachter,
achter,en
enbeschermd
beschermddoor
dooreen
eenstootkussen
stootkusseninindedezijden.
zijden.
De boot
boot staat
staat op
op een
een wagen,
wagen, die
die door
door 8 àà 10
IQ paarden wordt
wordt voortgetrokken.
voortgetrokken.
Op plaatsen
plaatsen waar
waar havens
havens zijn
zijn kan
kan men
menzwaardere,
zwaardere, dieper
diepergaande
gaandebooten
bootengebruiken.
gebruiken.
hetzij onder
onderzeil
zeil of
ofgesleept
gesleeptdoor
doorsleepbooten
sleepbootenop
opgroote
grooteafstanden
afstandenbij
bijvrijliggende
vrijliggende
booten die hetzij
zandbanken
optreden.
zandbanken kunnen optreden.
hetgestrande
gestrandeschip
schipisisniet
niet
Als
de reddingboot
reddingbootgeen
geen dienst
dienst kan
kan doen
doen en
en de
deafstand
afstandtot
tothet
Als de
getracht een
een lijnverbinding
lijnverbinding tot
totstand
standtetebrengen
brengendoor
doormiddel
middelvan
vaneen
eenvuurpijl
vuurpijl
groot dan wordt getracht
of een kogel
kogel die uit
uit een
een mortier
mortier wordt
wordtvoortgeschoten
voortgeschoten en
en waaraan
waaraan een
een lijn
lijn isis bevestigd.
bevestigd. DerDergelijke
zijn er
er 30 langs de kust.
kust.
gelijke toestellen
toestellen zijn
Metde
de
Wij
hierboven uitsluitend
uitsluitend gesproken
gesproken over
over zeilzeil- en
en roeireddingbooten.
roeireddingbooten. Met
Wij hebben hierboven
ontwikkeling der
der techniek
ontwikkeling
techniek kwamen
kwamen ook
ook stoomstoom- en motorreddingbooten.
motorreddingbooten. In
In 1895
I895 bezat
bezatde
de
1088
io 88

Zuid-Hollandsche Maatschappij
Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen reeds een stoom-reddingstoom-reddingboot de
de „President
vanHeel".
Heel".De
Deafmetingen
afmetingenzijn:
zijn:16.5
16.5XX2.8
2.8 Xx 1.65
boot
"President van
1.65 M.
M. De
De„President
"President
van Heel" heeft
van
heeft menigen
menigenuitstekenden
uitstekendendienst
dienstverleend
verleendaan
aaniningevaar
gevaarverkeerende
verkeerendeschipbreukeschipbreuke1907 een
een zelfde
zelfde type
typevan
vanboot
bootwerd
werdgebouwd,
gebouwd,de
de„Prins
"Prinsder
derNederNederlingen, zoodat
zoodat in het
het jaar
jaar 1907
landen" (zie
(zie blz. io88).
landen"
1088).
Zooals bekend
bekend slo~g
sloeg de
de „President
"President van
van Heel" in den
den storm
storm van
van 24
24October
October1921
1921om
om
Zooals
Het schip
schipkon
konechter,
echter,hoewel
hoewelzwaar
zwaarbeschadigd
beschadigd
waarbij
na omkwam.
omkwam. Het
waarbij de
de bemanning
bemanning op
op één na
worden
b~houden, werd
werd gerepareerd
gerepareerd en is thans
thans wederom
wederom in
in uitstekenden
uitstekendenstaat.
staat.
worden behouden,
Naarmate
explosiemotor werd verbeterd
verbeterd werd deze
deze meer
meer geschikt
geschiktvoor
voortoepassing
toepassing
Naarmate de
de explosiemotor
in reddingvaartuigen.
reddingvaartuigen. In 1907
1907 werd
werd de
de eerste
eerste reddingboot
reddingboot van
van een
eenmotor
motorvoorzien
voorzienen
enthans
thans
is het
het •aantal
voortbewogen 9. Van
Van deze
dezezijn
zijnenkele
enkele
aantalreddingbooten
reddingbootendat
dat door
door motoren
motoren wordt
wordt voortbewogen
nog in aanbouw.
aanbouw.
be kende motor-reddingboot
"BRANDARIS" (zie
schipper
De bekende
motor-reddingboot „BRANDARIS"
(zieblz.
blz. 1091)
1091)redde
redde onder schipper
J. CUPIDO
CUPIDO (zie
230 menschenlevens
menschenlevens en
en verleende
verleendegedurende
gedurendeden
denoorlog
oorlogbelangrijke
belangrijke
(zieblz.
blz. 1091)
1091) 23o
diensten
aan de
de Regeering.
Regeering. Helaas
Helaas moest
moestzijzijininden
den
zwarenstorm
stormvan
van2323October
October1921,
1921,
diensten aan
zwaren
zij onder
onderden
denbekwamen
bekwamenschipper
schipper
WIEGMAN uitging,
geheele bemanning
bemanning
toen zij
S.S.
WIEGMAN
uitging, vergaan.
vergaan. De geheele
kwam daarbij
daarbij om
om het leven.
kwam
leven.
Carolina Blankenheym", dede„DORVS
RIJKERS"enende
denieuwe
nieuwe „Brandaris"
De „Maria
"MariaCarolinaBlankenheym",
"DORusRIJKERS"
.. Brandaris" zijn
zijn
ter wereld.
wereld. Hierbij
Hierbij zij
zij vermeld,
de grootste,
grootste, krachtigste
krachtigste motor-reddingbooten
motor-reddingbooten ter
vermeld, dat
dat door
door den
den
bouw
van motor-reddingbooten
motor-reddingbooten de
de kleine
kleine strandreddingbooten
strandreddingbooten allerminst
allerminst overbodig
overbodig zijn
zijn
bouw van
geworden.
Groote
motor-reddingbooten
immers
zijn
door
hun
zwaarte
en
diepgang
voorgeworden. Groote motor-reddingbooten immers zijn door hun zwaarte en diepgang voornamelijk geschikt voor een optreden
optreden op
op vrij
vrij van de kust
kust liggende
liggende banken,
banken, zij
zij zijn
zijn in
in het
hetalgemeen
algemeen
niet geschikt voor een optreden
optreden nabij
nabij de vaste
vaste kust
kust wanneer
wanneer deze
deze lager
lager wal
wal is.
is. Zij
Zij zouden
zoudendan
dan
zeer
veel gevaar
gevaar loopen
dit geval
geval dus
dus noodig
noodig dat
dat hulp
hulpwordt
wordt
zeer veel
loopginzelve
zelvetetestranden
strandenen
enhet
het isis in
in dit
geboden door
doorde
dekleine
kleinestrandreddingboot,
strandreddingboot,die
dievan
vanhet
hetstrand
stranddoor
doorde
debranding
brandingwordt
wordtgeroeid.
geroeid.
18g8 met
met die
die van
van 1923
1923dan
danzien
zienwij
wijdat
dat
Vergelijken
Vergelijken wij
wij de
de vloot van reddingbooten van 1898
de vloot
vloot in
in 1898
1898 bestond
bestond uit:
uit:11stoomreddingboot
stoomreddingboot en
en36
36roeiroei-en
enzeilreddingbooten
zeilreddingbootenen
enin
in1923
1923
stoomreddingbooten, g9 motor-reddingbooten
motor-reddingbooten en
en 38
38roeiroei-en
enzeilreddingbooten.
zeilreddingbooten.
uit: 22 stoomreddingbooten,
hebb~n echter
echter de
de beste
bestereddingmiddelen
reddingmiddelen wanneer
wanneer ze
ze niet
nietworden
wordenbediend
bediend
Welk nut hebben
Welk
door bekwame
bekwame handen,
mannen die zoonoodig bereid
bereid zijn
zijn het
het leven
leven teteofferen,
offeren,om
omdat
dat
door
handen, door
door mannen
van hunne in
in gevaar
gevaar verkeerende
verkeerende medemenschen
medemenschen te
te redden.
redden.
van
vaststellen, dat
aan moedig
moedigee mannen
mannen niet
niet heeft
heeftontbroken.
ontbroken.
Gelukkig kunnen
Gelukkig
kunnen wij
wij vaststellen,
dat het aan
hebb~n de
dereddingmiddelen
reddingmiddelen
Gedurende het 25-jarig
25-jarig tijdperk
tijdperk waarover
waarover dit artikel
artikel handelt,
handelt, hebben
Gedurende
Redding-Maatschappijen bij
bij 200
200 reddingen dienst gedaan en werden door
door de bemanbemander twee Redding-Maatschappijen
der reddingbooten
reddingbooten 1822
1822menschen
menschengered.
gered.Op
Opblz.
blz.
IOgO
plaatsen
een
staatwaaruit
waaruit
ningen der
logo
plaatsen
wijwij
een
staat
sUCCes.
blijkt welke
deden, hoevele
hoevele malen
malen en
en met
metwelk
welksucces.
blijkt
welke stations
stations dienst deden,
deze lijst
lijstblijkt,
blijkt,dat
dathet
hetgrootste
grootstegedeelte
gedeeltederder
reddingen
werdverricht
verrichtdoor
door
Uit deze
reddingen
werd
het
34 reddingen
reddingen en
en 527
527 menschen
menschen gered.
gered.Daarop
Daarop volgen
volgen de
de
het station
station Hoek
Hoek van
van Holland,
Holland, 34
Noordelijke Stations Terschelling
Terschelling enz.
enz.
Noordelijke
Opmerkelijk gering
op het
het
Opmerkelijk
geringisis het
het aantal
aantal reddingen
reddingen te
te IJmuiden,
IJmuiden, waar
waar men
men met het oog op
Scheepvaartverkeer een
niet
Scheepvaartverkeer
een grooter
grooter aantal
aantalstrandingen
strandingen zou
zou verwachten,
verwachten, doch
doch IJmuiden heeft niet
kustuitstrekken.
uitstrekken.
Hoekvan
de Noordelijke
NoordelijkeEilanden,
Eilanden,banken,
banken,die
diezich
zichver
vervan
vandedekust
als Hoek
van Holland en de

1089
I089
1898-1923.
1898- 1923.
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Staat van
de de
middelen
der der
Redding-MaatStaat
van de
deReddingen
Reddingenaan
aandedeNederlandsche
NederlandscheKust
Kustmet
met
middelen
Redding-Maatschappijen in
in het tijdvak
schappijen
tijdvak 1898-1923.
1898--1923.

Stations.

Rottum (gesticht
iglo)
(gesticht 1910)
Schiermonnikoog .
Ameland
Terschelling
Vlieland
Vlieland.
. ..
Texel •
Helder. . .
Callantsoog
Callantsoog.
Petten . . .
Petten.
Egmond . .
Wijk aan
aan zee
zee
IJmuiden .
Ijmuiden
Zandvoort
Zandvoort.
Noordwijk
Noordwijk.
Katwijk •.
Scheveningen
Moddergat .. .
Harlingen
Harlingen .•.
Gaast (gesticht 1913)
Hindeloopen (gesticht 1910)
1910)
Lemmer
(gesticht 1920)
iglo) .
Lemmer (gesticht
Terheide . . . .
Hoek van
van Holland
Holland
Brielle
Brielle
Vlugtenburg .
Hellevoetsluis
Hellevoetsluis.
Burchsluis
Burchsluis .. .
Brouwershaven
Brouwershaven .
Westkapelle
Westkapelle
Vlissingen
Cadzand . .
.

.

Totaal
Totaal

Aantal
reddingen.
Aantal reddingen.

4
9
20
20
0
330
10
IO
8
10
IO
22
3
55
II

33
33
6
4
6
2
2
4
4
33
33
34
33

i

Aantal
geredde
Aantal geredde
menschen.

II
75
114,
II4
233
233
101
IOI
61
134
1 34
27
23
23
4400
4
23
2?
19
79
43
29
55 11
I II

233
2
12
12
10
IO
67

277
552

II

44
66

2
2

II
II

66

50
50

I

II

2
2
77
44

II
II
52
99

200
200

1822
1822

bovenstaande is
is een
een droge
droge opsomming,
opsomming, doch
doch zij
zij isis tevens
tevens getuigenis
getuigenis van
van moed,
moed,
Het bovenstaande
en zelfopoffering,
zelfopoffering, veelal
veelal in zeer
zeer moeilijke
moeilijke omstandigheden,
omstandigheden,soms
somsmet
metverlies
verliesvan
vanhet
heteigen
eigenleven
leven
en
door onze
kustbewoners
aan
den
dag
gelegd.
onze kustbewoners aan den dag gelegd.
10
90
lOgo

Wij plaatsen
Wij
plaatsen hieronder eenige dankbetuigingen
dankbetuigingen van
van geredden.
geredden.
van de
de „Liberty
"Liberty Glo" schrijft:
Captain STONSLAND van
Gentlemen,
Gentlemen,
co ngra tula te
irllow
itllow
me totocongratulate
congratulate
Allow me
upon the
thesplendid
splendidperformance
performance
you upon
of capt. Cupido
Cupidowith
unequalled
Cu"ido
withhis
hisunequalled
life-boat
liJe-boat the „Brandaris".
"Brandaris".
Such beroic
beroic act
act should
shouldbe
Such
be
recognized in aamaterial
materialmanner
manner .
recognized
intention
and ititisismymy
intentiontotowrite
writeto to
•
the American
American Government,
Government,stating
stating
facts.
faets.
„Brandaras"
sawthe
When II saw
the "Brandaris"
coming, II had
hadnonoidea
coming,
ideathat
thatshe
she
come near
takeusus
could come
(ome
near enough
enough to
to take
off, as
olf,
as we
wewere
wereininthe
thebreakers
breakersand
and
very high
high sea
sea running,
running, -— and
very
and II
have never
'have
never seen
seen such
such seamanship
seamanship—
-have
Motor-reddingboot
„Brandaris".
Motor- reddingboot "Brandaris".
Captain CUPIDO is
Captain
master in
in his
his
is a master
professicn
professicn - -- and
and he
he guided
his
guided his
little
boat in
in such
such way
waythat
thatwewe
could
jump
into
little boat
could
jump
into
thethe
net.net.
After taking
takingususoff
offhehesearched
searchedallallalong
alongthe
thebreakers
breakersfor
forthethe
other
çhips
lifeboats,
that
early
After
other
ships
lifeboats,
that
hadhad
left left
early
in the
{hem.
compliments
the morning,
morning,but
butfailed
failedtotoseeseethem.
them.
to captain
MyMy
compliments
to captain
4
the „Brandaris".
CUPIDO his
his crew and the
"Brandaris".
Yours appreciative,
appreciative,
,

]OHN
IBsEN STONSLAND,
STONSLAND,
JOHN IBSEN

master.
master.

Kapitan
Kapitän A.
A.

SCHRÖDER
SCHR6DER

f:;^;`!^::•
, ^^^^^ ll'
■
.^^^'

van de
de „Liesbeth"
"Liesbeth" schrijft:
schrijft:
van

Nachdem
Nachdem ich
ich nun
nunendlich
endlich wieder
wieder zu Hause
Hause bin
bin and
undzur
zur
Ruhe
Ruhe gekomen
gekomen bin,
bin, will
will ich
ichIhnen
Ihneneiniges
einigesuber
überdie
dieStrandung
Strandung
der
„Liesbeth" mitteilen and
der "Liesbeth"
undvor
vor allen Dingen
Dingen uber
über unsere
unsere RetRettung einiges
einiges erzdhlen.
erzählen.
Am Sonnabend,
Sonnabend, den
den 22. October
October wurde
wurde das Wetter
stürWetter stiirmisch. Es
S.W.
W.Am
Am22/10
22/10
22
/ 10
abends 6 Uhr
aus S.
misch.
Es wehte
wehte zunächst
zundchst aus
abends
befanden
wir uns
uns noch 5o
befanden wir
50 See-Meilen von
von der
der Kuste
Küste in See ab.
ab.
Wir steuerten
N.N. O. In
Wir
steuerten N.N.
Inder
der Nacht zum
zum 23. schoss
schoss der Wind
Wind
Bömit
mil
aus. Die
Seewar
war
einer furchtbaren
furchtbarenBe.
mit Hagel nach
nach N.
W. aus.
Die See
in einer
N. W.
gewaltig. Am
Am Sonntagmorgen
Sonntagmorgen kurz
kurznach
nach II
11
sichtetenwir
wir
I
I Uhr sichteten
gewaltig.
kurz
kurz nach
nach einer
einer Bó
Bö als die Luft
Luftetwas
etwasklarer
klarerwurde,
wurde,den
den
LeuchtLeuchtturm von
von Eierland
ziemlich dicht bei.
bei. Da
Da ein
ein Freisegeln
der
Eierland ziemlich
Freisegeln von
vonder
J.
Küste nicht
nicht mehr rróglich
rr.öglich war, beschloss
beschloss ich
ich dass
dassSchiff
Schiffananeiner
einer
]. CUPIDO.
CUPIDO.
Kuste
möglichst genstigen
günstigen Stelle
Stelle auf Strand
Strandzu
ZIIsetzen.
setzen.Urn
UmI Uhr
1 Uhr
etwa
móglichst
etwa
strandeten
e l. Um 4 Uhr 3o
strandeten wir vor
vor der
derN.W.
N.W.Ecke
Eckevon
von Tex
Texel.
30 etwa
etwa werden
wurden wir von
vondem
demRettungsboot
Rettungsboot
Rettl/ngsbootvon
"on
lJon
!09!
1091
1
1°9

gearbeitet.
Langsam,
de Cocksdorp
Cocksdorpgerettet.
gerettet.Die
DieBesatzung
Besatzung
Bootes hat
hat liber
über alles
alles Lob
Loberhaben
erhabenprachtig
prächtig
gearbeitet.
Langsam,
de
desdes
Bootes
ungeheuer
Miihe
arbeiteten
sich
die
braven
Menschen
vorwdrts.
Zeitweise
war
das
Boot
mit
ungeheuer
Mühe
arbeiteten
sich
die
braven
Menschen
vorwärts.
Zeitweise
war
das Boot
sehr
langsam
sehr langsam mit
Fur
die
letzten
5o
Meter
zum
Schiff
haben
unser
Auge
ganz
verschwunden.
in
den
furchtbaren
Böen
für
unser
Auge
ganz
verschwunden.
Für
die
letzten
50
Meter
zum
Schiff
haben
in den furchtbaren Boen fur
den
Bilumen
schoben
sie
das
Boot
durch
die
gewaltige
Brandung.
Leute
über
eine
Stunde
gebraucht.
Mit
den
Bäumen
schoben
sie
das
Boot
durch
die
gewaltige
Brandung.
die
die Leute uber eine Stunde gebraucht. Mit
Aber wenn
wenn eine
einebesonders
besanders hohe
hoheSee
Seekam,
kam,verloren
verlorensiesie
Grund und
und wurdenzuruckgeschleudert.
wurdenzurÜckgeschleudert.Immer
Immer
denden Grund
Aber
wieder
mit
wunderbarer
Energie
arbeiteten
sich
die
Helden
heran.
Wir
glaubten
schon
dasz
sie
nicht
längsseit
wunderbarer
Energie
arbeiteten
sich
die
Helden
heran.
Wir
glaubten
schon
dasz
sie
nicht
ldngsseit
wieder mit
könnten.Das
DasRettungsboot
Rettungsbootwurde
wurdevon
vanderder
hart
Bank
geschleudert.
Schliesslich
kommen kónnten.
SeeSee
hart
aufauf
die die
Bank
geschleudert.
Schliesslich
nachnach
4 stiindiger
Mühe kam
kam das
dasBoot
Boot so
sa nahe,
na he, dasz
dasz wir
wirhinein
hineinspringen
springenkonnten.
konnten.Nach
Nach 22 y:!
stündiger Fahrt
Fahrt
unendlicher Miihe
den
Rettern
wurdenwir
wir an
an Land
Landgesetzt.
gesetzt.Ich
Ichmuss
mussauch
auchnoch
noch an
an dieser Stelle
Stelle im
imNamen
Namenmeiner
meinerBesatzung
Besatzung
den
Rettern
wurden
meinen tiefsten
tiefsten Dank
Dankaussprechen.
aussprechen. Ich
Ichhabe
habegesehen
gesehendasz
dasz
Rettungswesen
in Holland
ausgezeichnet
meinen
dasdas
Rettungswesen
in Holland
ausgezeichnet
organisiert ist.
ist. Drei
Drei Boote
Boote sind
sind zu
zu unserer
unserer Rettung
Rettungausgelaufen.
ausgelaufen.Von
Vandiesen
diesen ist
ist das Boot
Boot „Brandaria"
"Brandaris"leider
leider
organisiert
a usgelaufen um
um unszu
uns zu helten.
helfen. Das
Das RettungsRettungsgeblieben. Schon
Schonbevor
bevorwir
wirstrandeten
strandeten ist
ist das Boot
Boot von
vanCocksdorp
Cocksdorpausgelaufen
geblieben.
Deutschland
dem holldndischen
holländischenRettungswesen
Rettungswesenerzeihlt
erzählt
war ganz
ganzgrossartig.
grossartig.Ich
Ichhabe
habehier
hierininDeutschland
werk war
vielviel
vonvan dem
und werde
werde niemals
niemalsdiese
dieseRettung
Rettungvergessen.
vergessen.
und
A.
A. SCHR6DER,
SCHRÖDER,

Kapt.
Kapr.
GUSH van
"Alford";
van de
de „Alford";
en eindelijk Captain GUSH

Sir,
Dear Sir,
I should
publish
a few
words
of praise
of the
gallant
conduct
of the
should be
be very
verypleased
pleasedififyou
youwould
would
publish
a few
words
of praise
of the
gallant
conduct
of the
andLife-boat
Lije-boatCrews.
Crews.
Tug and
Helder Tug
After
had
stranded
ourour
twotwo
boats
were
swamped
andand
we were
thrown
into into
sea; sea;
I andland
the the
After my
myship
ship
had
stranded
boats
were
swamped
we were
thrown
third
mate
managed
to get
on on
thethe
keelkeel
of the
upturn
boatbaat
was was
carried
third Hand
Handgot
gatback
backtotothe
thevessel
vesseland
andthethe
mate
managed
to get
of the
up/urn
carried
out to
were
lost,
butbut
then
the the
TugTug
which
was was
unable
to take
us offusherself
camecame
to sea;
sea; I Ireally
reallythought
thoughtwewe
were
lost,
then
which
unable
to take
off herself
back
never
forget
thethe
plucky
wayway
theythey
fought
through
the terrible
back with the
the Life-boat
Life-boatinintow
towand
andI shall
I shall
never
forget
plucky
fought
through
the terrible
seas,
missing.
I am
suresure
theythey
mustmust
havehave
beenbeen
pretty
after time
time totothrow
throwme
methe
thelife-line
life-linewhich
whichI kept
I kept
missing.
lam
pretty
seas, time after
weil
up when
when we
we got
gat ashore.
ashore. Their
Their efforts
effortsand
andthe
theTugs
Tugsdash
dash
save
mate,
a splendid
act of
well done up
to to
save
thethe
mate,
waswas
a splendid
act of
lifesaving and
andwe
weowe
oweour
ourlives
livesentirely
entirelytototheir
their
efforts,
which
proves
to all
us how
all how
dependent
to another
one another
efforts,
which
proves
to us
dependent
to one
we are.
are.
lam
taking another
another vessel
vessel this
this week,
week, aa schooner,
schooner, called
called the
rhe „Cobden"
"Cobden" of
ofPlymouth
Plymouthand
andits its
I am taking
justjust
that
we
may
meet
under
happier
circumstances.
possible
possible that we may meet under happier circumstances.
Thanking you for
Thanking
fOT the
theopportunity
opportunityI remain,
I remain,
Yours sincerely
sincerely
G. H. GUSH.
G.H.GUSH.
P.S. Is Is
it possible
you
to send
a photo
oj Crew
boats,
should
be deTighted
to have
it possible
forfor
you
to send
me me
a photo
of Crew
andand
boats,
should
be delighted
to have
themthem
for for
my people
people and would
would you
you kindly
kindlyletletmemeknow
knowif if
you
alright.
you
gotgot
thisthis
alright.

Het bovenstaand
bovenstaand geeft
geefteen
eenduidelijk
duidelijkbeeld
beeldvan
van hetgeen
hetgeendoor
door de
de moedige
moedigekustbewoners
kustbewoners
met de reddingmiddelen
reddingmiddelen der
der Redding-Maatschappij
Redding-Maatschappij isis verricht.
verricht.
Dat
de Redding-Maatschappijen
Redding-Maatschappijen het
hebben kunnen
kunnen bereiken
bereiken danken
danken zij
zij aan
aan
Dat de
het doel hebben
hunne menschlievendheid maar daarnevens
daarnevens aan
aan den
den steun
steun dien zij van anderen
anderen mochten ondervinden. Daarbij
Daarbij wordt in de
de eerste
eerste plaats
plaats de
dehartelijke,
hartelijke,dikwijls
dikwijls getoonde
getoondebelangstelling
belangstellingvan
van
Zijne Koninklijke
Koninklijke Hoogheid
Hoogheid Prins
PrinsHENDRIK
HENDRIK der
aan de
de
der Nederlanden
Nederlanden herdacht.
herdacht. Wij
Wij denken aan
stranding van
van de
de „Berlin"
stranding
"Berlin" in de
de maand
maand Februari
Februari van
van 1907
1907 waarbij
waarbij zoowel de
de redders
redders als
als de
de
geredden de aanwezigheid
op hooge
hooge waarde
waarde schatten;
schatten; aan
aan het
het door
door Zijne
Zijne KoninkKoninkaa nwezigheid van den Prins op
10
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lijke Hoogheid
Hoogheid bekleede
bekleede Voorzitterschap
Voorzitterschap van
Staatscommissie voor
voor het
hetReddingwezen
Reddingwezen
lijke
van de Staatscommissie
zoek
Nederlandsche kust,
kust, die
die in
in 1909
Igog
zeer belangrijk
aan menig
menig be
bezoek
I909 een zeer
belangrijk rapport
rapport uitbracht; aan
op de Nederlandsche
werden)
aan reddingstations,
reddingstations, waarbij
waarbij oefeningen werden
werden gehouden,
gehouden,onderscheidingen
onderscheidingenwerden
uitaan
j uitvan troost
troost werden
werden gesproken
gesproken tot
totde
denabestaanden
nabestaandenvan
hen,die
diebij
bijeen
eenreddingreddingvanhen,
gereikt, woorden van
voorhet
hetReddingwezen
Reddingwezen
belangstelling van
der Nederlanden
van den
den Prins
Prins der
Nederlanden isis voor
tocht omkwamen. De belangstelling
kust van
van zeer
zeergroote
aan de Nederlandsche
Nederlandsche kust
groote waarde.
waarde.
aan
is de staat
van 25
25 jaren
overzicht gevende
gevende van
van het
het werk
werk van
jaren is
staat der
der verrichte
verrichte reddingen
reddingen
Een overzicht

P. SMIT.
SMIT.
A. P.

DORUS RIJgEFS.
RIJKEFS.
DORUS
RIJICEFS.

den aard
der zaak
zaak het
hetbeste
bestebewijs,
bewijs,dat
datdedeRedding-Maatschappijen
Redding-Maatschappijen aan
haar doel
uit den
aard der
aan haar
doel
uit
beantwoordden.
beantwoordden.
vaneen
uitgerust
De ontwikkeling
ontwikkeling van
van de
de techniek
techniek maakt
maakt echter
echter dat
dat de
de kosten
kostenvan
eengoed
goeduitgerust
gekomenenenzal
zalblijven.
blijven.De
De
Reddingwezen
vroeger. De
De motor
motor isisgekomen
Reddingwezenveel
veel grooter
grooterzijn
zijn dan
dan vroeger.
de be
beide
Maatschappijen te
umen van
van ff 72000.
72000.-in
I898
totaalkosten
zamen
in 18g8
ide Maatschappijen
te zamen
1898 tot
totaalkosten stegen
stegen voor de
ff 134·000.I34.000.perjaar
jaar in
in 1923.
I923. De stijging
stijging van
van de
de kosten
kosten van
van het
Reddingwezen geeft
geeft soms
het Reddingwezen
soms
134.000• per
detoekomst,
toekomst,maar
debelangstelling
wijvertrouwen
vertrouwen
aanleiding
zorg voor
voor de
maarde
belangstellingvermeerdert
vermeerdertenenwij
aanleiding tot zorg
daarom
Redding-Maatschappijen, ook
de toekomst,
toekomst, door
doorvrijwillig
vrijwilliggeschonken
geschonken
daarom dat
dat de Redding-Maatschappijen,
ook in de
gaven
de gelegenheid
gelegenheidzullen
zullenworden
wordengesteld
gesteldhaar
haarschoone
schoonetaak
taaktetevervullen.
vervullen.
gaven in de

Gedenkpenning
geslagen door
door de Kon.
Gedenkpenning geslagen
BEGEER, ter gelegenheid van
van de
de scheepsramp van
S.S. Berlin (Februari I907).
rgo7).
van het
het S.S.
(Geschenk der Edelmetaaalbedrijven
Edelmetaaalbedrijven te
's-Gravenhage).
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PADVINDERIJ
PADVINDERIJ
DOOR
DOOR

".
J. SCHAAP,
SCHAA.P, Redacteur
Rzdacteur van „de
"de Padvinder"
Padvinder" en
en „Het
"Het Leidersblad
Leidersblad".
J.

T
T

oen in
ln 1-h~t
vo:>rjaar 1900,
19OO, gedurende
gc!durende het
het beleg
beleg van
van Mafeking,
Mafeking, de
detoestand
toestandaldaar
aldaar
,t voorjaar
oen
Sir ROBERT
ROBERT
kritiek begon
b:!gon teteworden,
worden,moest
moest
militairecommandant,
commandant,generaal
generaal Sir
kritiek
dede
militaire
POWELL burgers
burgers mobiliseeren,
mobiliseeren, teneinde
teneinde het
hetwerk
werk van
van het
het garnizoen
garnizoen te
te ververBADEN POWELL
ontlichten. Onder
Onder deze
ook een
een groep
groep jongens,
jongens, die
die zooveel
zooveel mogelijk
mogelijk de
de ontlichten.
deze hulp
hulp was
was ook
stane leemte aanvulde
aanvulde in den
den arbeid,
arbeid, den
denopenbaren
openbaren dienst
dienstder
dernon-combattanten.
non-combattanten. Deze
Deze
stane
opgegroeid in
in het
het vrije
vrije Afrikaansche
Afrikaansche veld,
veld, beantwoordden
beantwoordden zeer
zeer bevredigend
bevredigend aan
aan de
de
jongens, opgegroeid
verwachtingen.
verwachtingen.
Dit feit,
feit, ontdaan
ontdaan van
van alle
alle militaire
militaire tendenzen,
tendenzen,herinnerde
herinnerde BADEN POWELL
POWELL zich levendig,
levendig,
Dit
Engeland was
teruggekeerd en
Hij zag
zag in
indeze
deze
hij later in Engeland
toen hij
was teruggekeerd
en in
in Londen
Londen zijn
zijn rust
rust genoot.
genoot. Hij
in
de
huizenzee,
in
achterstraten,
in
het
weinig
verheffende
wereldstad
de
jeugd
opgroeien
wereldstad de
opgroeien de huizenzee, in achterstraten, in het weinig verheffende
in de
de frissche
frissche lucht,
lucht,van
vanprikkels
prikkelswaardoor
waardoor
beweging in
rumoer en gehaast, verstoken van gezonde beweging
enkarakter
karakter opvoedt.
opvoedt.
jongen spontaan
spontaan en
en onbewust
onbewust lichaam,
lichaam, geest
geest en
de jongen
gedachte „Peace-scouting
"Peace-scouting for
for Boys",
Boys",de
debeweging,
beweging,waarin
waarinmet
metvreedvreedZoo ontstond de gedachte
zame
bedoelingen
onder
gebruikmaking
van
de
bestaande
omstandigheden
werkzaamheden
zame bedoelingen onder gebruikmaking van de bestaande omstandigheden werkzaamheden
opvattingen werden
werden aangekweekt,
aangekweekt, die
die getoetst
getoetstwaren
warenaan
aandedewerkelijkeid,
werkelijkeid,
werden verricht en opvattingen
stoere woudloopers
woudloopers waren
waren geworden
geworden
waardoor geoefende
waardoor
geoefende verkenners,
verkenners, geharde
geharde pioniers
pioniers en stoere
"heele" individuen van de
de daad
daad met
met geoefende
geoefende zintuigen,
zintuigen,een
eengezond
gezondlichaam,
lichaam,een
eenwakkeren,
wakkeren,
„heele"
vaardigheid om
en anderen
anderen te
te helpen.
helpen.
ruimen geest, durf,
durf, aanpassingsvermogen
aanpassingsvermogen en
ruimen
en vaardigheid
om zichzelf en
Van het vrije
vrije Afrikaansche
Afrikaansche veld
naar den
bijenkorf van
wereldstad is een
een lange
lange
Van
veld naar
den bijenkorf
van een wereldstad
weg, maar
maar BADEN POWELL
POWELL wist, dat er, soms diep,
diep, in
in het
het hart
hart van
van iederen
iederen jongen
jongen bewondering
bewondering
vrijenatuur,
natuur,verlangen
verlangennaar
naar
leeft voor de
de pioniers
pioniers der
der wildernis,
wildernis, zucht
zuchtnaar
naar het
hetleven
leveninindedevrije
avonturen.
een kamp,
1908 organiseerde
organiseerde Sir
Sir ROBERT
POWELL een
kamp, waar
waar hij
hij den
den
In
ROBERT BADEN POWELL
In Augustus 1908
zintuigen
jongens leerde hoe voor zichzelf te zorgen en te
te koken.
koken. Hij
Hij toonde
toonde hun, hoe slecht hun zintuigen
te verbeteren.
verbeteren. Hij
Hij wees
wees hun
hun op
opde
denoodzakelijkheid
noodzakelijkheid
waren
waren ontwikkeld
ontwikkelden
en leerde
leerde hun
hun hoe
hoe dit te
10
het primitieve
pnrnitieve buitenleven
buitenleven van
vanopenhartigheid,
openhartigheid, samenwerking,
samenwerking, vaardigheid
vaardigheid en gehoorgehoorin het
zaa
het bereik
bereik van
van hun
hun begrip
b:!gripde
deevengroote
evengrootenoodzakelijkheid
noodzakelijkheid
zaa nheid.
nheid. Ook
Ook bracht
bracht hij
hij binnen het
dierzeltd~
samenlevlng van een land. Zoo
Zoo begrepen
begrepen de
de jongens
jongens dat
dat hethetdierzeltd, eigenschappen, in de samenleving
geen zij
den vorm
vorm van
van een
een groot,
groot, aantrekkelijk
aantrekkelijk spel, in wezen
wezen van
van groot
groot nut
nutwas
wasinin
zij leerden in den
de
maatschappij, welke
der pioniers,
pioniers, jagers
jagers
de maatschappij,
welke zoo
zoo welnig
weinig overeenkomst
overeenkomst vertoont
vertoont met
met het leven der
en woudloopers.
woudloopers.
BADEN
POWELL bepaalde
een belofte,
belofte,
bepaalde als
als grondslag
grondslag voor
voor zijn
zijn "peace-scouts"-beweging
„peace-scouts"-beweging een
BADEN POWELL
waarin
waarin op
op eenvoudige
eenvoudige wijze,
wijze, zonder
zonder politieke
politieke of sectarische
sectarische bijbedoelingen, op grond van bovenbovenhulpvaardigheid jegens
jegens de
de medemenschen
medemenschen
staande
staande trouw aan
aan God
God en
en den
den Koning werd beloofd,
beloofd, hulpvaardigheid
en
gehoorzaamheid aan
padvinderswet. In
de tien
tien artikelen
artikelen dezer
dezer padvinderswet
padvinderswet stond
stond
en gehoorzaamheid
aan de
de padvinderswet.
In de
omschreven,
dat
de
"padvinder"
moet
zijn,
trouw,
betrouwbaar,
nuttig,
vriendelijk,
beleefd,
omschreven, dat
„padvinder" moet zijn, trouw, betrouwbaar, nuttig, vriendelijk, beleefd,
gehoorzaam,
en een
eendierenvriend.
dierenvriend.Zoo
Zoowaren
warende
deeenvoudige
eenvoudige
gehoorzaam, goedlachsch,
goedlachsch, zuïnig,
zuinig, rein
rein en
1og4
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eerlijke
krachtige buitenmenschen, die zich
zIch niet
nietverloochenden
verloochendendoor
dooreindeloos
eindeloos
eerlijke deugden
deugden der krachtige
redeneeren en bespiegelen
en die
die zoo
zoo geworden
geworden waren
waren door
door eigen
eigen beleven,
beleven,zooals
zooalsde
de padvinderspadvindersbespiegelen en
wenscht en
ennastreeft.
nastreeft.
beweging zulks wenscht
Einde Iglo,
1910,begin
begin1911
I9II werd
werdde
depadvindersbeweging
padvindersbeweging ook
ook in Nederland
Nederland ingeleid. In
In
Einde
ons land,
land, waar
waar alles
allesangstvallig
angstvallig wordt
wordt onderzocht
onderzocht en
en
ons
naar godsdienstige
godsdienstige gezindte
gezindte en
enpolitieke
politiekepartij,
partij,
ingedeeld naar
slikte
men een
een non-sectarische
non-sectarische Gods-erkenning,
Gods-erkenning, een
een
slikte men
non-politieke trouwverklaring
trouwverklaring aan
en vaderland
vaderland
non-politieke
aan vorst
vorst en
zonder meer.
meer. Men
Menbracht
brachtdedezaak
zaaknaar
naarvoren,
voren,men
men
niet zonder
zocht
de tegenstelling
tegenstelling zóó
zóó scherp,
scherp,dat
datde
degeest,
geest,waarin
waarin
zocht de
eens deze
deze eenvoudige
eenvoudige erkenningen
erkenningen werden
werdenuitgesproken,
uitgesproken,
zoowel door
door de
de ééne
ééne als
als door
doorde
deandere
andere partij
partij uit
uit het
het
zoowel
oog werd
werd verloren.
verloren.
een verzette
verzette zich
zichtegen
tegenGods-erkenning,
Gods-erkenning, de
de
De een
ander tegen trouwverklaring;
trouwverklaring; er kwamen
kwamen verdedigers met
met
godsdienstige
politieke bedoelingen
bedoelingen en
enzoo
zoobleef
bleefvan
van
godsdienstige en politieke
den geheelen
geheelen ..grondopzet
game of
of peacepeaceden
grondopzetvan
van "the
„the game
scouting" niets
niets anders
anders over
over dan
dantwee
tweeelkander
elkandervijandige
vijandige
vereenigingen
Jeugdige nazaten
nazaten der
der oude
oude BataBatavereenigingen die in
in hun
hun strijd
strijdweinig
weinigterecht
terechtbrachten
brachten
Jeugdige
van
van het begrip
begrip „spel"
"spel" en
en „beweging",
"beweging", door
door en
en voor
voor de
de
vieren.
Jongeren.
jongeren.
Dit was
was de
depokken-en-mazelen-tijd
pokken-en-mazelen-tijd der
derNederlandsche
Nederlandsche padvindersbeweging.
padvindersbeweging. Deze
Deze
zoo te
te slijpen,
slijpen, dat
dat ze
ze paste
paste in
in onze
onze omstandigheden
omstandigheden
wrijving was echter noodig om de beweging zoo
en onzen volksaard.
volksaard. In December
December 1915
1915 ontstond,
ontstond, door
door bemiddeling
bemiddeling van
van een
een fusiecommssie,
fusiecommssie,
Prins
HENDRIK, een
eensamensmelting
samensmeltingder
dertwee
twee
welke was benoemd
benoemd op
op initiatief
initiatiefvan
vanZ.Z.K.K.H.H.
welke
Prins
HENDRIK,
Vereenigmg „De
"DeNederlandsche
NederlandschePadvinders"
Padvinders"onder
onderbeschermheerbeschermheergroote organisaties
organisaties tot de Vereeniging
schap
H. Zoodoende
Zoodoende kwam
kwam er,
er, door
door
schap van
van Z.
Z. K. H.
samenwerking, een
een grootere
grootere wederzijdsche
wederzijdschewaarwaardeering, hoewel
hoewel de
de eerste
eerstejaren
jarendezer
dezersamensamendeering,
smelting verre
verre van
van gemakkelijk
gemakkelijk waren.
waren.
padEvenals
bijna alle
alle landen,
landen, zet
zetde
depadEvenals in bijna
ook bij
bij ons
onseerst
eerstde
delaatste
laatste
vindersbeweging zich ook
den zadel.
zadel. De
De Vereeniging
Vereeniging De
De
jaren vast
jaren
vast in den
Nederlandsche
Padvinders,
of,
zooals
zij
meestal
Nederlandsche Padvinders, of, zooals zij meestal
genoemd wordt, de N.P.V.
N.P.V.staat
staatthans
thans onder
ondervoorvoorzitterschap van
den oud-minister
oud-minister van
van Marine,
Marine,
zitterschap
van den
J. J. KAMBONNET,
RAMBONNET, onder
wiens
Vice-Admiraal
Vice-Admiraal J.
onder wiens
O.Ztscheping en kampeering.
Oatscheping
O.1tscheping
leiding de
beweging een
vasten koers
zeilt. De
De
leiding
de beweging
een vasten
koers zeilt.
vereeniging beschikt
over een
een eigen
eigenCentraal
Centraal
vereeniging
beschikt over
Magazijn
Het secretariaat
secretariaat is
is
Magazijn te
te Amsterdam,
Amsterdam, dat
dat alle
alle benoodigdheden
benoodigdheden voor
voor padvinders
padvinders levert. Het
gevestigd
Utrecht.
gevestigd te Utrecht.
DeN.P.V.
N.P.V.telt
teltopophet
hetoogenblik
oogenblikca.
ca.4500
4500padvinders
padvindersen
enleiders,
leiders,verdeeld
verdeeldover
over ongeveerongeveerngeveer_- - De
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70 plaatselijke afdeelingen. Het
Het land
land is
is verdeeld
verdeeld in
in districten;
districten; in
in ieder
ieder district
district vertegenwoordigt
vertegenwoordigt
70
een districts-commissaris
districts-commissaris
het Hoofdbestuur
Hoofdbestuur terwijl
terwijl de
deplaatselijke
plaatselijke afdeelingen
afdeelingen een
eenafdeelings
afdeelings
dis tri cts-commissaris het
hebben, dat
dat door
door de
de ouders (die
(die leden
leden der
der vereeniging
vereenigingzijn)
zijn) wordt
wordt gekozen.
gekozen. De
bestuur hebben,
Deorganen
organen
Leidersblad"voor
voorleiders
leidersen
enbestuursleden
bestuursleden
der vereeniging zijn de I4-daagsche
14-daagsche bladen
bladen „Het
"HetLeidersblad"
Leidersblad
de jongens
Padvinder".
jongens „De
"De Padvinder".
en voor de
afdeelingen zijn
zijn verdeeld
verdeeld in één
één of
ofmeer
meer troepen.
troepen. Iedere
Iedere troep
troep staat
staat onder
onder leiding
leiding
De afdeelingen
hopman (minimum
leeftijd 23
weer wordt
wordt bijgestaan
hulpvan een hopman
23 jaar)
jaar) die
die weer
bijgestaan door één of
of meer
meer hulp(minimum leeftijd
of vaandrigs
vaandrigs (minimum
(minimumleeftijd
leeftijd19
19jaar).
jaar).Aangezien
Aangeziende
depadvinderij
padvinderijals
alscentrum
centrumvan
vanvrije
vrije
leiders of
d
van zelfbestuur
systeem van
zelfbestuuraanhangt,
aanhangt, zijn
zijn de
dejongens
jongensvan
vaneen
eentroep
troepverdeel
verdeeld
jeugdvorming het systeem
patrouilles van
ondereen
eenPatrouille-leider,
zijn
jongensonder
Patrouille-leider, ook
ook nog
nogeen
eenjongen,
jongen,die
diezijn
in patrouilles
van 6-8
6-8 jongens
n
de rangen
rangen 3e,
3e, 2e
2e een
v-ertegenwoordigt
padvinders doorloopen
doorloopen de
patrouille vertegenwoordigt
vertegenwoordigt in den dienstraad. De padvinders
Ie klasse;
bevordering geschiedt
klasse; de
de bevordering
geschiedt na
na een
eenklein
kleinexamen
examenwaarbij
waarbij geeischt
geeischtwordt,
wordt,dat
datde
dejongen
jongen
ie
vaardigheid heeft
een zekere
zekere mate
mate van
vanvaardigheid
heeftaangeleerd
aangeleerd ininhandenarbeid,
handenarbeid,practische
practische natuurnatuurzich een
ruimste beteekenis,
beteekenis,lichamelijke
lichamelijke geoefendheid,
geoefendheid,eerste
eerste hulp
hulp bij
bij ongeongekampeeren in de
de ruimste
kennis, kampeeren
hygiëne, e.e.a.a. practische
zaken,waardoor
waardoor zijn
practischezaken,
zijn
lukken, hygiëne,
en vaardigheid
vaardigheid worden
worden geoefend
zintuigen en
geoefend als
als aanaanzintuigen
vulling van
van het
het theoretische
theoretische schoolonderricht.
schoolonderricht. Als
Als
vulling
tegenhanger van „instructie"
"instructie"tracht
trachtde
depadvinderij
padvinderijde
de
steljongens
belang te
te doen stelpractische zaken
zaken belang
jongens in vele practische
om zelf
en vaardigheid
vaardigheid te
te zoeken.
zelf kennis
kennis en
zoeken.
len, om
Voordat een
een jongen
jongenals
padvinderwordt
alspadvinder
wordt bebeVoordat
legt hij
belofte af:
vestigd, legt
hij de
devolgende
volgendebelofte
af: - „Ik
"Ik zal
vestigd,
ernstigtrachten:
tr~chten:
ernstig
padvinder te zijn,
zijn,
Een
goed
Een
goed padvinder
!,.
•r
r:
1
Iedereen te
helpen waar
waar ik
ik kan,
kan,
Iedereen
te helpen
Het koken
koken van
van hun
hun eigen
eigen potje.
potje.
De Padvinderswet
Padvinderswet te
te gehoorzamen."
gehoorzamen."
gehoorzamen!'
Het
De Padvinderswet
Padvinderswet luidt:
luidt:
vaneen
Padvinderisisaltijd
I. Het
Hetwoord
woordvan
eenPadvinder
altijdtetevertrouwen.
vertrouwen.
2. Een Padvinder
Padvinder is trouw.
trouw.
3. Een Padvinder
Padvinder isisverdraagzaam.
verdraagzaam.
4.
Padvinder is een
een broeder
broeder van
van alle
alle andere
andere padvinders.
padvinders.
Een Padvinder
4. Een
5. Een Padvinder,
Padvinder, is ridderlijk.
ridderlijk.
6. Een
Padvinder is een
een dierenvriend.
dierenvriend.
Een Padvinder
7.
gehoorzaam.
Een
Padvinder
is
Padvinder
is
gehoorzaam.
7.
8. Een
Padvinder is blijmoedig.
blijmoedig.
Een Padvinder
9. Een Padvinder
Padvinder isis spaarzaam.
spaarzaam.
10.
Een Padvinder
rein in
in gedachten,
gedachten, woord
woord en
en daad.
daad.
Padvinder is rein
ro. Een
H

.

.

9-12
jaar. Hun
Hun uniform
uniform isisverschillend
verschillend
"Welpen"
van
,,Welpen" zijn
zijn adspirant-padvinders
adspirant-padvinders
vang
12 jaar.
van
padvinders. Hun geheele voor-oefening is gebouwd
gebouwd op
op de
de eigenschap
eigenschap van
van jonge
jonge
dat der padvinders.
van dat
dieren
(hier Jonge
Jonge Wolven),
Wolven), die zich
zich onbewust
onbewust door
door stoeien
stoeien en
enspelen
spelenoefenen.
oefenen.
dieren (hier
Ze zijn onderverdeeld
van hun
hun uitdrukkingen
uitdrukkingen en gegeonderverdeeld in
in kleine
kleine wolven-nesten
wolven-nesten en
en vele van
RUDYARD KIPLING'S
belofte
woonten
zijn ontleend
ontleendaan
aanRUDYARD
woonten zijn
KIPLING'S"Jungle-Book".
„Jungle-Book".Zij
Zijhebben
hebben een
een andere belofte
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en wet.
Wi!t.
wet. Zij
Zij worden
worden geleid
geleid en
en geoefend
geoefend door
door het
hetverrichten
verrichten van
van vele
veleafwisselende
afwisselende en
enkorte
korte
werkzaamheden waarbij
waarbijlichaamsoefening,
lichaamsoefening,vaardigheid
vaardigheiden
enoefenen
oefenen der
der zintuigen
zintuigen een groote
wukzaamheden
groote
rol spelen.
rol
.
Voortrekkerszijn
zijn padvinders
padvindersvan
van 17
17 jaar
en ouder. 'Waar
Waar
padvinders in
jaar en
Waar de
de padvinders
in groepen
groepen
Voortrekkers
zijn
gwrganiseerd, treedt
voortrekkers het
den voorgrond.
voorgrond. Wel
Wel vormen
vormen
zijn georganiseerd,
treedt bij
bij de voortrekkers
het individu
individu op den
zij
leden
een
z.g.n.
stam,
doch
deze
groep
draagtmeer
meerhet
hetkarakter
karaktervan
vaneen
eenjongejongezij met
met 8-10
8 io leden
een
z.g.n.
stam,
doch
deze
groep
draagt
mlnnen-c1ub.
beûghedenzijn
engericht
mlnnen-club.
Hun bezigheden
bezigheden
zijnvelerlei
velerleien
gerichtop
oppersoonlijke
persoonlijkeontwikkeling
ontwikkelingen
enoefening.
oefening.
mannen-club. Hun
Hoewel deze
deze ontwikkeling
ontwikkeling en
hoofdzakelijk geschiedt
kampeeren,toerisme
toerismeen
en oefening
oefeninghoofdzakelijk
geschiedtdoor
doorkampeeren,
en
buitenleven in
in den
dengeest
geestder
dervroeger
vroegergenoemde
genoemdepioniers
pioniersen
enwoudloopers,
woudloopers,wordt
wordt hier
hier de
de belangbelangen kunst
kunst geenszins
geenszins
stelling voor industrie,
industrie, wetenschap
wetenschap en
geensûns uitgesloten.
uitgesloten.
Di!
De::
Gilde,
De meisjes-padvinders, of padvindsters, vereenigd in het Nederlandsche Meisjes Gilde,
staan
staan geheel
geheel los
los van
van de
de N.P.V.
Tot slot dezer
dezer uiteenzetting
uiteenzetting nog
nog vermelding
vermelding van
van art.
art. 33 der
der statuten
statuten van
van de
de N.P.V.:
N.P.V.
N.P.V.:: „De Vereeniging
"De
doel mede
mede te
te werken
werken aan
aan de
de opvoeding
opvoeding der
der mannelijke
mannelijke NederNederVereeniging stelt zich ten doel
het
landsche
jeugd tot
tot flinke
flinke en
ennuttige
nuttigestaatsburgers,
staatsburgers, in
in het
landsche jeugd
lichamelijke ontwikkeling
bijzonder
karaktervorming en
ontwikkeling
bijzonder wat karaktervorming
en lichamelijke
plaatst ûch
het standpunt,
standpunt, dat
dat dit
dit doel
doel de
de
betreft.
betreft. Zij
Zij plaatst
zich op het
religieus beginsel
beginselbij
bijhare
haremedewerkers
medewerkers
erkenning van eenig religieus
erkenning
Vereeniging als
zoodanig niet
nietaanaanterwijl de
de Vereeniging
als zoodanig
vooropstelt;
vooropstelt; en terwijl
gesloten is bij
bij eenigerlei
eenigerlei godsdienstige
godsdienstigegezindte,
geûndte,laat
laatzij
zijhare
hare
leden
z;ich
hun geheel,
geheel, of voor
voor een
een bebeleden geheel
geheelvrij
vrijom
omûch
zich in
in hun
paald
bij een
een dergelijke
dergelijke gezindte
gezindte
gez:indte of
ofpartij
partij aan
aantete
paald onderdeel,
onderdeel, bij
sluiten."
1920 werd te Londen
Londen een
groote wereldwereldeen groote
In Augustus 192o
Smakelijk eten.
bijeenkomst gehouden
landen der
der
Smakelijk
eten.
bijeenkomst
gehouden waar
waar padvinders
padvinders van
van alle landen
wudd
wueld waren vertegenwoordigd
vertege::nwoordigd
Engewereld
vertegenwoordigd en
en waar
waar Nederland
Nederland -— Engeuitgc:zonderd
grootstevertegenwoordiging
vertegenwoordiginghad.
had. Deze
Deze bijeenkomst
bijeenkomstwerd
werd
land mtuudijk
natuurlijkuitg;!zonderd
uitgezonderd- dedegrootste
ROBERTBADEN
BADEN POWELL
POWELL uitgeroepen
genoemdde
de„Jamboree"
"Jamboree"enen
hier
werd
Hoofdpadgenoemd
hier
werd
SirSir
ROBERT
uitgeroepen tot
tot HoofdpadAllthe
theWorld).
World).
aldaargegeGeheele Wereld.
Wereld. (Chief
(Chief Scout
Scout of
ofAll
aansluitingop
opdedealdaar
World) .InInaansluiting
vinder der Geheele
houden voorloopige
voorloopige besprekingen
besprekingen was
was er
er in
in Juli
Juli 1922 een internationale conferentie
conferentie te
te Parijs,
Parijs,
slechts toegankelijk
toegankelijk voor leiders en
en bestuursleden,
bestuursleden,waar
waar het
hetinin 1920 opgerichte „International
"International
slechts
Bureau" verslag deed.
deed.
Ne::derland is bij
wereld-federatie aangesloten
aangesloten en
en in
insamenwerking
samenwerkingmet
metandere
andere
bij deze wereld-federatie
Ook Nederland
landen, die in
in den
dengrooten
grooten oorlog
oorlog neutraal
neutraal waren,
waren, heeft
heeft het
het een
eenvoorname
voorname rol
rolgespeeld
gespeeldinin
landen,
z;ich nog
nog als
als na-werking
na-werking van den oorlog
oorlog voordoen
voordoen tusschen
tusschen
ûch
moeilijke en delicate gevallen, welke zich
de verschillende
verschillende landelijke
landelijke organisaties.
organisaties.
Llngzarrierhand
in deze
deze
dez:e wereld-beweging
wereld-beweging meer
meer en
enmeer
meer éénheid,
éénheid, hethetLlngzanierhand komt
Langzamerhand
komt er
er in
geen vooral
vooral te
te merken
merken is
in de
de opleiding
Met Baden
BadenPowell's
Powell'sinstelling,
instelling,
opleiding van
van leiders.
leiders. Met
geen
is in
opleidings-centrum Gillwell-Park
Gi1lwell-Park
Gillwell-Park als
als voorbeeld,
voorbeeld, komt
komter
erthans
thans vaste
vastelijn
lijnininde
deleidersleidershet opleidings-centrum
opleiding.
opleiding.
Ook in Nederland
Nederland hopen wij in 1923
1923 zulk
zulk een
een filiaal
filiaal van
van Gillwell-Park
Gillwell-Park te
te bezitten;
beûtten; de
bez;itten;
de
Ook
en krachten
krachten zijn
zijn
er reeds
reeds en
enzonder
zondertwijfel
zaleen
eendergelijke
dergelijkeopleidingskamp
opleidingskampvoor
voor
ûjn er
twijfelzal
gronden en
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leiders,
het werk
werk der
der reeds
reeds aangesloten
aangesloten leiders en
en op
op de
de werving
werving
leiders, van
van grooten
grooten invloed
invloed zijn
zijn op het
van nieuwe
nieuwe hulpkrachten.
van
hulpkrachten.
Want, ziehier
ziehier het groote
Want,
groote vraagstuk:
vraagstuk: leiders! geschikte
geschikte leiders!
leiders!
Wij
goeden moed.
Wij zijn
zijn vol
vol goeden
Nog
vele moeilijkheden
moeilijkheden ten
spijt, gaan
gaan we,
we
Nog vele
ten spijt,
rustig
gang, omdat
omdat we
we weten,
weten, dat
dat we nu
nu op
op.,
rustig onzen
onzen gang,
het goede spoor zijn.
hetgodsprzijn.
padvinders-.
Reeds
vijftien jaren
jaren voorziet
voorziet de
de padvinders-.
Reeds vijftien
den druk
vanschoolonderricht
schoolonderricht de
beweging,
druk van
de
beweging, dat
dat na
na den
tijd
zal komen,
komen, dat
menschen, die
dat men
men snakt
snaktnaar
naarmenschen,
tijd zal
bereidwillig,
vaardig zijn;
zijn; naar
naar menschen
menschen
menschen
bereidwillig, handig
handig en
en vaardig
met
tusschen theorie
theorie en
en practijk.
practijk.
met evenwicht tusschen
niet voldoende
voldoende tetezeggen,
Het
zeggen,dat
dathiervoorhiervoor·
Het is niet
de padvinderij
padvinderij is opgericht. Klein begonnen
begonnen breidde
breidde
Een Padvinders
Een
Padvinders blokhuis.
blokhuis.
uit
over
de
beweging
zich
als
een
heidebrand
de
de beweging zich als een heidebrand
over de
een_
geheele
wereld. De
De padvindersbewe
padvindersbeweging
geheele wereld.
ging zelf
zelf is een
spontane
een teeken
teeken des
destijds,
tijds,dat
datjonge
jongeburgers
burgersvan
vanalle
allelanden
landenenenrassen
rasseneen,
een.
een.
spontane uiting,
uiting, een
natuurlijke
gevoelen die
dieèigenschappen
èigenschappenweer
weerterug
terugtetewinnen,
winnen,welke
welkedoor
doorgekun-,
gekun....
natuurlijke behoefte
behoefte gevoelen
steldheid dreigen
dreigen verloren
verloren te
te gaan.
gaan.
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T
T

opzichte van
vanhet
hetonderwerp,
onderwerp,waarvan
waarvan aan
aan mij
mij de
de beknopte
beknopte behandeling
behandeling is ververen opzichte
jaareen
eengroote
grootevooruitgang
vooruitgangteteconstateeren
constateeren en
en
zocht,
is zeer
zeer zeker
zeker de
delaatste
laatste2525jaar
zocht, is
toevertrouwdetaak
taakzal
zaltrachten
trachten teteververhet is
is dan
dan ook
ook met
metgenoegen,
genoegen,dat
datikikdedemijmij
toevertrouwde

vullen.
Hoewel het
het groote
groote belang
belang van eene stelselmatige toepassing
toepassing van
van de
de verschillende
verschillende vormen
vormen
nog niet
nietallerwege
allerwege wordt
wordterkend
erkenden,
en,waar
waarzulks
zulkswél
wélhet
hetgeval
geval
van lichaamsoefeningen zelfs nu nog
is, van die
die erkenning
erkenning nog
nog geenszins
geenszins in
involdoende
voldoendemate
mateblijkt
blijktuit
uitdededoor
doordedeOverheid
Overheidgenomen
genomen
wij althans
althans op
op den
den goeden
goeden
maatregelen,
er op
op te
te mogen
mogen wijzen,
wijzen, dat
dat wij
maatregelen, zoo is
is het toch een genoegen er
dat wij
wij op
op dien
dienweg
wegreeds
reedseen
eenbelangrijken
belangrijken afstand
afstand hebben
hebben afgelegd,
afgelegd, alalhebben
hebbenwij
wij
weg zijn en dat
het einddoel nog lang
lang niet
niet bereikt.
bereikt. Alle
Alle begin
begin isismoeilijk.
moeilijk.
Wie
zich neemt,
neemt, een
een beknopt
beknopt overzicht
overzicht te
te geven
gevenvan
van hetgeen
hetgeen sedert
sedert de
deTroonsTroonsWie op zich
Majesteit de
de Koningin
Koninginininhet
hetjaar
jaar1898
1898in
inons
onsland
landgedaan
gedaanisister
terbevordering
bevordering
bestijging van Hare Majesteit
van de
de lichamelijke
lichamelijke ontwikkeling
ontwikkeling van
ons Volk,
Volk, die
diezal
zaldaarbij
daarbij onderscheid
onderscheidmoeten
moetenmaken
maken
van
van ons
tusschen de lichaamsoefeningen,
lichaamsoefeningen, zooals
scholen worden
worden uitgevoerd
uitgevoerd en
en die
diewelke
welke
tusschen
zooals zij
zij op
op de scholen
buiten de school
school toepassing
toepassing vinden.
vinden.Voor
Vooreene
eenealgemeene
algemeeneverbetering
verbeteringvan
vandedelichamelijke
lichamelijke
buiten
gesteldheid
van het Nederlandsche
gesteldheid van
Nederla~dsche Volk
Volk is
is uit
uitden
denaard
aardder
derzaak
zaakeen
eenbehoorlijke
behoorlijke verzorging
verzorging
van de lichamelijke
lichamelijke opvoeding
Jeugd van
van het
het meeste
meeste belang,
belang,hoezeer
hoezeerdan
danook
ookeene
eene
van
opvoeding van
van de Jeugd
voortgezette
practijk der
derlichaamsoefeningen
lichaamsoefeningen op later
later leeftijd in sterke
sterke mate
mate kan
kan bijdragen
bijdragen
voortgezette practijk
en
verhooging van
van den
den gezondheidstoestand
gezondheidstoestand en het
het physieke
physieke weerstandsvermogen
weerstandsvermogen en
tot eene verhooging
daardo:)r
levensgduk van
van ons
ons Volk.
Volk.
daardoor tot
tot het levensgeluk

Lichaamsoefeningen op de
de Scholen.
Scholen.
De Lichaamsoefeningen
De lichaamsoefeningen,
lichaamsoefeningen, die
de scholen
scholen worden
worden toegepast
toegepast en
en die
diegewoonlijk
gewoonlijk als
als
die op
op de
gymnastiek worden
(waarbij dan
woord gymnastiek
gymnastiek ook
ook worden
worden opgeopgegymnastiek
worden aangeduid
aangeduid (waarbij
dan onder
onder het woord
nomen de meer
meer vrije
vrije vormen
vormen van
van lichaamsoefeningen
lichaamsoefeningen als
als spelen
spelen en
enlichte
lichteathletiek)
athletiek)vinden
vinden
nomen
25jaar
jaarhet
hetgeval
gevalwas.
was.
veel ruimere
ruimere mate
mate erkenning
erkenningdan
danvoor
voor25
tegenwoordig ontegenzeggelijk in veel
Meer en meer gaat
gaat men, ook in
in onderwijskringen,
onderwijskringen, inzien,
inzien, dat
dat de
de lichamelijke
lichamelijke opvoeding
opvoeding d.w.z.
d.w.z.
intellectueele opvoeding
opvoeding
de
stelselmatige ontwikkeling
ontwikkeling van
van het
het lichaam,
lichaam, niet
niet tegenover
tegenover de intellectueele
de stelselmatige
moet staan, doch daarnaast
dat beide
beide een
een onmisbaar
onmisbaar onderdeel
onderdeelvormen
vormenvan
vande
deharmonische
harmonische
daarnaast en dat
opvoeding. Het
Het valt
valt tetebetreuren,
betreuren,dat
datnog
nogniet
nietalalonze
onzeonderwijskrachten
onderwijskrachtenenen-autoriteiten
-autoriteitenvan
van
dit feit zijn overtuigd en dat
dat nog maar
maar al
te
veel
juist
zij,
die
met
de
intellectueele
opvoeding
al
juist zij, die met de intellectueele opvoeding
belast zijn,
de lichamelijke
lichamelijke opvoeding
opvoeding eene tegenstandster
tegenstandster zien, die
die de
de intellectueele
intellectueele ontontbelast
zijn, in de
benadeelen.
wikkeling zou benadeelen.
heeft de
de laatste
laatste onderwijswet
onderwijswet in
in zooverre
zooverre verbetering
verbetering gebracht,
gebracht, dat
datde
delichaamslichaamsReeds heeft
oefeningen thans een verplicht
verplicht leervak
leervak vormen op
op de
de inrichtingen
inrichtingen van
vanLager
Lageren
enMiddelbaar
Middelbaar
oefeningen
zij het
het dan
dan ook,
ook, dat
dat het
hetaantal
aantal uren
uren aan
aan de
de lichamelijke
lichamelijke ontontonderwijs
Gymnasia, zij
onderwijs en
en op
op de Gymnasia,
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wikkeling gewijd,
in het
het niet
nietvalt
valttegenover
tegenoverdie,
die,aan
aande
deintellectueele
intellectueeleontwikkeling
ontwikkeling
wikkeling
gewijd, nog steeds in
krachtig~ propaganda,
propaganda, gewapend
g!wap:md met
met deugdelijke,
deugdelijke, steekhoudende
steekhoudende argumenten
argumenten
Een krachtige
besteed. Een
en zonder
mo~ten
zonder groote
groote woorden,
woorden, zal
zal hier
hier de
de afdoende
afdoende en
en zoo
zoohoog
hoognoodige
noo:iigeverbetering
verb!teringmoeten
brengen.
Wat
qualiteit van
van het
het onderwijs
onderwijs in
in lichaamsoefeningen
lichaamsoefeningen op
op de
descholen
scholenbetreft,
b!treft,deze
deze
Wat de qualiteit
sedert het
het jaar
jaar 1898
I898 ongetwijfeld
ongetwijfeld zeer
zeer vooruitgegaan.
vooruitgegaan. Deze
Deze vooruitgang
vooruitgang isis voor
vooreen
eengroot
groot
is sedert
deel te
te danken
danken aan
aan de
de geleidelijke
geleidelijke verbetering
verbetering van
van het
het gehalte
gehalte van
vande
deleerkrachten,
leerkrachten, die
diemet
met
het geven van
van dit
dit onderwijs
onderwijs belast
belast zijn.
zijn. Onder
Onder leiding
leiding der
derthans
thansreeds
reeds40-jarige
40-jarige „Vereeniging
"Vereeniging
in Nederland"
N~derland" en,
en,later
later ook,
ook, van
van de
de „Vereeniging
"Vereeniging
van Gymnastiekonderwijzers
Gymnastiekonderwijzers (L.O. en M.O.) in
van Leeraren
Leeraren in
in de
deLichamelijke
LichamelijkeOpvoeding
OpvoedingininNederland"
Nederland"streefden
streefdendedegymnastiek-ondergymnastiek-ondervan
deeerste
eerste
wijzers
naar eene verbetering van het
het onderwijs
onderwijs en
en naar
naar wat
wat daartoe
daartoe in
in de
wijzers en -leeraren naar
plaats noodig was, namelijk
namelijk eene
eene verbetering
verbetering van
van de
deopleiding
opleidingder
derleerkrachten.
leerkrachten.
plaats
onweerspreekbaar feit, dat de propaganda
propaganda voor
voor de
de Zweedsche
Zweedsche
Maar
Maar daarnaast
daarnaastisis het
het een onweerspreekbaar
Gymnastiek, of
althans voor
voor de
de grondslagen
grondslagen daarvan,
daarvan, welke
welke sedert 1908
I908 met
met kracht
kracht werd
werd
Gymnastiek,
of althans
diepropaganda,
propaganda,welk:
welk ~dedeonderwijzers
onderwijzers
gevoerd, een zeer gunstigen invloed
invloed heeft
heeft gehad.
gehad.Het
Hetisisdie
er toe heeft
heeft gebracht,
gebracht, zich
ûch meer
meer dan
dan tete voren
vorenafaftetevragen,
vragen,wat
watdedeinvloed
invloedenendedebeteekenis
beteekenis
was van de
de verschillende
verschillende oefeningen,
oefeningen, die
die zij
zijals
alsmiddel
middeltottotlichaamsontwikkeling
lichaamsontwikkelingtoepasten
toepasten
was
en daar,
daar, waar
waar hiermede
hiermede stelselmatig
geheele opzet
opzet en
en het
het
stelselmatig rekening
rekeningwordt
wordtgehouden,
gehouden,isis de
de geheele
verbetad. Ook
Ook hier
hier
karakter
lichaamsoefeningen grondig veranderd
veranderd en verbeterd.
karaktervan
van het
het onderwijs
onderwijs in
in lichaamsoefeningen
is de toestand
toestand nog
nog verre
verre van
van volmaakt,
volmaakt, doch ook
ook hier
hier is er
er reden
reden tot
tot dankbaarheid,
dankbaarheid, omdat men,
men,
ondanks den
sterken tegenstand,
goeden weg is.
is.
ondanks
den sterken
tegenstand, althans
althans op
op den
den goeden
omstandighûd, die tot
tot verbetering
verbetering van
van het
het onderwijs
onderwijs in
in lichaamsoefeningen
lichaamsoefeningen
Een andere omstandigheid,
in de
de toenemende
toenemende mate,
mate,waarin
waarin de
de medische
medischewereld
wereldzich
ûchvoor
voorde
de lichamelichamebijdroeg,
bijdroeg, is te vinden in
lijke ontwikkeling
ontwikkeling ging
ging interesseeren.
interesseeren. De
Demedici
medicizelf
zelfzullen
zullendedeeersten
eerstenzijn
zijnom
omtetebevestigen,
bevestigen,
lijke
dat alleen
alleen medische
medische kennis
kennis niet
voldoende is, om
om de
de lichamelijke
lichamelijke opvoeding
opvoeding van
van ons
ons Volk
Volk
dat
niet voldoende
juiste banen
banen te
te kunnen
kunnen leiden,
leiden,maar
maar juist
juist daarom
daarom is het
het toe
toe tetejuichen
juichengeweest,
geweest,dat
datenkele
enkele
in de juiste
medici zich zijn
zijn gaan
gaan toeleggen
toeleggen op
op de studie
studie van
vanvraagstukken
vraagstukken betreffende
b::treffende de
delichamelijke
lichamelijke
medici
zij toch,
toch, beter
beter dan
dan iemand
iemandanders,
anders,zijn
zijndoor
doorhunne
hunnevoorafgaande
voorafgaandewetenschappelijke
wetenschappelijke
opvoeding; zij
opleiding
voorbereid om, na grondige kennismaking met de verschillende vormen
vormen van
van lichaamslichaamsopleiding voorbereid
juist oordeel
oordeel uit
uit te
te spreken
spreken over
over den
deninvloed,
invloed,die
diedaarvan
daarvanuitgaat
uitgaat en
enover
overdede
oefeningen, een juist
beginselen, die ten grondslag
grondslag moeten
moeten liggen aan
aan de lichamelijke
lichamelijke opvoeding
school. De
De
beginselen,
opvoeding op de school.
belangstelling
op:z;icht sterk
sterk ten
ten goede
goedekunnen
kunnenwerken.
werken.
belangstelling der
der schoolartsen
schoolartsenzal
zal ook
ook in
in dit opzicht
Als
uitvloeisel van
van de
de meerdere
meerdere belangstelling
bdangstelling in
in geneeskundige
geneeskundige kringen
kringen moet
moetzeker
:z;eker
Als uitvloeisel
Geneeskundige Vereeniging
Vereeniging
melding worden gemaakt van
van de
de oprichting van de Nederlandsche Geneeskundige
voor Lichamelijke
Lichamelijke Opvo::ding,
op het
hetcontact
contlctvan
vandeze
dezeorganisatie
organisatiemet
m~tdedeInternationale
Int.::rnationale
voor
Opvoeding, en
en op
Geneeskundige Vereeniging
Vereeniging voor Lichamelijke
Lichamelijke Opvoeding.
Opvoeding.
Geneeskundige
Waar
Staat tot nog
nog toe
toe in
ingebreke
gebreke bleef,
bleef,de
deopleiding
opleidingder
derleerkrachten
leerkrachten voor
voor de
de
Waar de
de Staat
lichamelijke opvoeding te verzorgen,
ver:z;orgen, werden
werden deze
deze aanvankelijk
aanvankelijk opgeleid door
door oudere
oudere collega's,
collega's,
lichamelijke
hunne bevoegdheid
bevoegdheid tot
tot het
hetvormen
vormenvan
vanleerkrachten
leerkrachten slechts
slechts daaraan
daaraan ontleenden,
ontleenden, dat
dat zij
zij
die hunne
zich zelf
zelf daartoe
daartoe geschikt achtten. Dat
Dat de
de resultaten
resultaten van
van een
eendergelijke
dergelijke opleiding
opleidingop
opden
denduur
duur
waren de examen-eischen
examen-eischen verre
verre beneden
beneden het
het peil
peil van
vandie,
die,
niet konden
konden bevredigen,
bevredigen, zelfs
niet
zelfs al waren
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welke
voor andere
andere bevoegdheden
bevoegdhedenvan
vanMiddelbaar
MiddelbaarOnderwijs
Onderwijs werden
werden gesteld,
gesteld, zal
zal niemand
niemand ververwelke voor
wonderen
toen dan
danook
ookde
deRegeering
Regeeringgeen
geengevolg
gevolg
aanden
denherhaalden
herhaaldenaandrang
aandrangvan
vanververwonderen en toen
gafgaf
aan
schillende
waaronder niet
die van
van de
de leerkrachten
leerkrachten zelf,
zelf, toen
toen besloot
besloot de
de „Ver"Verschillende zijden, waaronder
niet het minst die
eeniging
Gymnastiekonderwijzers (L.
Nederland"zelf
zelftetetrachten,
trachten,in
inde
de
eeniging van
van Gymnastiekonderwijzers
(L.en
en M.O.)
M. 0.) ininNederland"
"Instituut"tot
tothet
hetopleiden
opleidenvan
vanleerkrachten
leerkrachten
behoefte te voorzien, door
door het
het oprichten
oprichten van
van een
een „Instituut"
te
Amsterdam. Ook
Ook in
in andere
andere plaatsen
plaatsen werden
werden onder
onder meer
meer ofofminder
minderweidsche
weidschebenamingen
benamingen
te Amsterdam.
cursussen of
of instituten opgericht,
cursussen
opgericht, welke zich ten
ten doel
doel stellen,
stellen, de
de liefhebbers
liefhebbers op
opteteleiden
leidenvoor
voor
de
akten
lager
of
middelbaar
onderwijs
gymnastiek,
met
het
gevolg,
dat
thans
in
ons
land
de akten lager middelbaar onderwijs gymnastiek, met het gevolg, dat thans in ons land
mijniet,
niet,
een vrij
vrij aanzienlijk
aanzienlijk aantal
instituten of
ofkweekscholen
kweekscholen zijn.
zijn.Vergis
Vergisikikmij
aantal van
van die
die cursussen, instituten
dan
thans te Amsterdam
Amsterdam twee,
Haarlem twee,
Haag één,
één, te
te Utrecht
Utrechtéén,
één,tete
dan zijn
zijn er
er thans
twee, te Haarlem
twee, te den Haag
Groningen
Deventer één. Aan
Aan de
de meeste
meeste dezer
dezer inrichtingen,
inrichtingen, zoo
niet aan
aan alle,
alle,zijn
zijn
Groningen één,
één, te
te Deventer
zoo niet
medici verbonden, die het
het onderwijs
onderwijs in
in de
demedische
medischevakken
vakkengeven
gevenen
enongetwijfeld
ongetwijfeldbeteekent
beteekent
de opleiding
opleidingdoor
door
de werkzaamheid
werkzaamheid dezer
inrichtingen een groote
groote vooruitgang
vooruitgang vergeleken
vergeleken bij
bij de
dezer inrichtingen
particulieren, zooals die daarvóór
particulieren,zooals
daarvóór geschiedde.
Toch wordt
wordt het
hetontbreken
ontbrekenvan
vaneen
eenRijks
RijksInstituut
Instituutvoor
voorde
deLichamelijke
LichamelijkeOpvoeding
Opvoeding
als
een groote
groote leemte
leemte gevoeld,
gevoeld,tetemeer,
meer,
waareen
eenzoo
zoogroot
grootaantal
aantalKweekscholen
Kweekscholen voor
voor de
de
als een
waar
vorming van onderwijzers
vorming
onderwijzets voor
voor de
deintellectueele
intellectueelevakken
vakken bestaan.
Rijks Instituut
Instituut voor
voor
be staan. Dit Rijks
de Lichamelijke
Lichamelijke Opvoeding zou
zou dan,
dan,behalve
behalveeene
eeneinrichting
inrichtingtot
totopleiding
opleidingvan
vanleerkrachten,
leerkrachten,
tevens moeten zijn
zijn een wetenschappelijk
wetenschappelijk centrum, waar
waar onderzoekingen
dit gebied
gebiedzouden
zouden
onderzoekingen op dit
feit, dat
dat
kunnen
worden verricht
verricht door
door daartoe
daartoe wetenschappelijk
wetenschappelijk gevormde
gevormde personen.
personen. Het feit,
kunnen worden
de voorbereidende
voorbereidende stappen
de stichting
stichting van
van een
eendergelijk
dergelijkInstituut
Instituutreeds
reedsvrij
vrijver
verwaren
waren
stappen tot de
gevorderd,
de algemeene
algemeene malaise
malaise en
endededaardoor
daardoornoodzakelijk
noodzakelijk geworden
geworden bezuiniging
bezuiniging
gevorderd, toen
toen de
het uitwerken
uitwerken der bestaande
bestàande plannen
plannen kwam
kwam beletten, zoodat het mij
mij thans niet
niet gegeven
gegevenisismet
met
vreugde van
van de
de totstandkoming
totstandkoming van
van het
hetInstituut
Instituuttetegewagen,
gewagen,dat
datfeit
feitmoge
mogeechter
echtereene
eene
vreugde
aa
aanwijzing
den moed
moed niet
nietmoeten
moetenopgeven.
opgeven.
nwijzing zijn,
zijn, dat wij den
ander gunstig
gunstig teeken,
teeken, waaruit
waaruit blijkt,
blijkt, dat
datook
ookde
deautoriteiten
autoriteitenlangzamerhand
langzamerhandgaan
gaan
Een ander
inzien, dat de
de lichamelijke
lichamelijke opvoeding
opvoeding een
factor van
beteekenis is
de opvoeding
opvoeding van
van ons
ons
een factor
van beteekenis
is in de
Volk, mag gezien worden
worden in
in de
de aanstelling
aanstellingvan
van een
een gemeentelijk
gemeentelijkInspecteur
Inspecteurvoor
voorde
deLichamelijke
Lichamelijke
Opvoeding door
door de
de gemeenten
gemeentenDordrecht,
Dordrecht,Haarlem
HaarlemenenAmsterdam.
Amsterdam.
Daar,
waardedelichamelijke
lichamelijke
Daar,
waar
de scholen
scholen in
in een
eentijd
tijdvan
van ontwikkeling
ontwikkeling verkeert,
verkeert, is
is het
het van
van groot
groot belang,
belang, dat
dat de
de
opvoeding op de
Gemeentebesturen de beschikking
beschikking hebben
hebben over
overeen
eentechnisch
technischgevormd
gevormdambtenaar,
ambtenaar, die
diehun
hun
Gemeentebesturen
van advies
advies kan
kan dienen ten
ten opzichte
opzichte van
van alle
alle vraagpunten,
vraagpunten, die
die betrekking
betrekking hebben
hebben op
op de
deorgaorgavan
nisatie en het
het onderwijs
onderwijs van
van lichaamsoefeningen,
lichaamsoefeningen, zoowel
zoowel op
op de
descholen
scholenals
alsdaarbuiten
daarbuiten en
endie
die
nisatie
tevens leiding
leiding kan
kan geven
gevenbij
bijhet
hetonderwijs,
onderwijs,voor
voorzoover
zoover dit
ditdoor
door de
de zorg
zorgvan
van de
deGemeente
Gemeente
tevens
is geregeld.
geregeld.
Voorts bleek,
bleek, dat de
de Gemeentebesturen
Gemeentebesturen meer
meer en
en meer
meerhet
hetbelang
belangvan
vandedebevordering
bevordering
Voorts
uit het
het in
in zeer
zeer vele
vele steden
stedenoprichten
oprichtenvan
van gemeentelijke
gemeentelijkeCommisCommisvan lichaamsoefeningen inzien, uit
sies voor
voor de
delichamelijke
lichamelijke opvoeding,
opvoeding,terwijl
terwijl vele
vele Gemeente
Gemeentebesturen
daadwerkelijk
het
goede
be sturen daadwerkelijk
goede
doel be
bevorderden
gelden beschikbaar
beschikbaar te
stellen tot
tot het
hetinrichten
inrichtenvan
vanspeelterreinen,
speelterreinen,
vorderden door
door gelden
te stellen
zweminrichtingen enz.
Ook de beoefening
beoefening van
van gymnastiek
gymnastiek en
en sport
sport door
door het
hetpersoneel
personeel van
van
zweminrichtingen
enz. Ook
Brandweer en
werd in
in enkele
enkele gemeenten
gemeenten officieel
officieel ter
terhand
handgenomen.
genomen.
Brandweer
en Politie werd
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Lichaamsoefeningenbuiten
buiten de school.
school.
De Lichaamsoefeningen
Moest ik zoo juist
juist vermelden, dat de Regeering nog
nog niet
nietisisovergegaan
overgegaan tot
tot het
hetstichten
stichten
van
zoo moet
moet men
men hieruit
hieruit toch
toch niet
niet
van een Rijks
Rijks Instituut
Instituut voor
voor de
de Lichamelijke
Lichamelijke Opvoeding,
Opvoeding, zoo
afleiden, dat
dat de
de lichamelijke
lichamelijke ontwikkeling
ontwikkeling van
van ons
ons Volk
Volk buiten
buiten de
debelangstelling
belangstellingvan
vanonze
onze
afleiden,
Regeeringspersonen staat.
aanwijzingen, die
op het
het tegendeel
tegendeelwijzen
wijzen
Regeeringspersonen
staat. Immers
Immers er
er zijn
zijn eenige
eenige aanwijzingen,
die op
en die
die ons
ons mogen
mogen doen
doen hopen,
hopen,dat
datzoo
zoospoedig
spoedigde
degelegenheid
gelegenheiddaartoe
daartoe gunstig
gunstigis,
is,deze
dezeaangeaangeop meer
meer afdoende
afdoende wijze
wijze zal
zal worden
worden geregeld.
geregeld.
legenheid op
Wanneer men
Wanneer
men zich er rekenschap
van geeft,
geeft, dat
dat een
een zeer groot
gedeelte van
rekenschap van
groot gedeelte
van de NederNederlandsche Jeugd reeds op vroegen leeftijd de school verlaat om, door de economische omstandigomstandiggedwongen, zich
zich een
een werkkring
werkkring te kiezen,
kiezen, dan
dan zal
zal het
het duidelijk
duidelijk zijn,
zijn, dat
dat ook
ook buiten
buitende
de
heden gedwongen,
school de
de lichamelijke
lichamelijke ontwikkeling
ontwikkeling van ons
ons volk
volk moet
moetworden
wordenbevorderd.
bevorderd.
De Regeering
Regeering heeft
heeft zulks
zulks ingezien
ingezien en
en tracht
tracht deze
deze taak
taak tetevervullen
vervullen door,
door,behalve
behalve het
het
verleenen van
aan de groote
groote Bonden
Bonden en
en Vereenigingen,
Vereenigingen, die
die zich
zichde
debeoefening
beoefeningvan
van
verleenen
van subsidies
subsidies aan
doel stellen,
stellen, ook
ook zelf
zelfde
degelegenheid
gelegenheidtot
tothet
hetdeelnemen
deelnemenaan
aanlichaamsoefelichaamsoefesport en spelen ten doel
zijde
dezoogenaamde
zoogenaamde„Rijkscursussen"
"Rijkscursussen "ininhet
hetleven
levengeroepen.
geroepen.
openen. Met
Metdit
ditdoel
doelheeft
heeftzij
ningen te openen.
Het was in het
het jaar
jaar 1912, dat de functie van
van Inspecteur
Inspecteur van
van de
de Lichamelijke
Lichamelijke Opvoeding,
Opvoeding,
Het
ressorteerende onder
Binnenlandsche Zaken,
dat het
het
ressorteerende
onder het
het Departement
Departement van
van Binnenlandsche
Zaken, werd
werd ingesteld
ingesteld en dat
standplaatsen Den Haag,
Haag, Zwolle
Zwolle en 's-Hertogen's-Hertogenland werd verdeeld
verdeeld in
in drie
drie Inspecties met de standplaatsen
Dewerkkring
werkkring dezer
dezer Inspecteurs
Inspecteurs bestond echter
echter niet in het
het geven
geven van
van leiding
leiding aan
aan het
het
bosch. De
onderwijs
lichaamsoefeningen in
doch bepaalde
bepaalde zich
zich tot
totorganisatie
organisatie en
en controle
controle
onderwijs in lichaamsoefeningen
in de scholen, doch
waren voor
den schoolplichtigen
schoolplichtigenleeftijd.
leeftijd.
van deze Rijkscursussen,
Rijkscursussen, die
die bestemd waren
voor de Jeugd boven den
voornaamste bedoeling schijnt aanvankelijk
aanvankelijk tete zijn
organisatie in het
het leven
leven
De voornaamste
zijn geweest
geweest eene organisatie
roepen, waardoor
verlaten van de
de school
school en
envoordat
vóórdat men
mendienstplichtig
dienstplichtig
te roepen,
waardoorde
de Jeugd,
Jeugd, na
na het verlaten
was geworden,
geworden, in meerdere
meerdere mate
mate deel
deel zou
zou nemen
nemen aan
aanverschillende
verschillende vormen
vormen van
van lichaamslichaamswas
oefening en
vooral ook
ook met het oog
oog op
op het
het nut,
nut,dat
datmen
menhiervan
hiervan meende
meende tetemogen
mogenververoefening
en dit vooral
zij eenmaal
eenmaal als
als recruut
recruut onder
onder de
de wapenen
wapenen
africhten dier
dier jongelingen,
jongelingen, wanneer
wanneer zij
wachten bij het africhten
geroepen.
In het
het jaar
jaar 1916 verscheen dan ook het „Besluit
"Besluit betreffende
betreffende de
de lichalichape n. In
zouden worden geroe
de
scholen".
melijke
oefening
van
de
mannelijke
en
vrouwelijke
jeugd
buiten
melijke oefening van de mannelijke en vrouwelijke jeugd buiten de scholen".
De resultaten,
resultaten, met
met deze
deze regeling
regelingbereikt,
bereikt, schijnen
schijnen echter
echter niet
niet ten
tenvolle
volleaan
aande
deverwachverwachtingen te hebben
hebben voldaan,
voldaan, zoodat
zoodat in
in het
hetjaar
jaar 1922 een nieuw „Koninklijk
"Koninklijk Besluit
Besluit betreffende
betreffende
de Lichaamsoefening"
Lichaamsoefening" ter
ter vervanging
vervangingvan
vanhet
heteerstgenoemde
eerstgenoemdeverscheen,
verscheen,waarin
waarin eene
eene regeling
regeling
voordedemannelijke
mannelijkepersonen
personen boven
bovenden
den
is vastgelegd,
vastgelegd, welke
welke zoowel
zoowel voor
voordedevrouwelijke
vrouwelijkealsalsvoor
leerplichtigen leeftijd
leeftijd geldt.
geldt. De
De„Rijkscursussen"
"Rijkscursuss:!n"worden
wordwthans
thansgeorganiseerd
gwrganiseerddoor
doorKoninklijk
Koninklijk
goedgekeurde
vereenigingen, met steun
steun der
derbetrokken
betrokken gemeenten
gemeentenenenworden
wordenvoorts
voortsdoor
doordede
goedgekeurde vereenigingen,
Regeering
gesubsidiëerd, terwijl
terwijl speciale
speciale cursussen
cursussen worden
worden georganiseerd
georganiseerd tot
tot het
hetopleiden
opleiden
Regeering gesubsidiëerd,
van
in lichaamsoefeningen
lichaamsoefeningen en
en sportleiders.
sportleiders.
van leiders in
Op
voorstel
van
Z.
E.
den
Minister
vanBinnenlandsche
BinnenlandscheZaken
Zakenwerd
werdbij
bijKoninklijk
Koninklijk
Op voorstel van Z. E. den Minister van
1917 ingesteld
ingesteld het
het „Algemeen
"AlgemeenCollege
Collegevan
vanAdvies
Adviesvoor
voorde
deLichamelijke
Lichamelijke
Besluit van 9 Augustus 1917
Opvoeding",
taak had, vraagstukken
vraagstukken op
der lichamelijke
lichamelijke opvoeding in
in het
het
Opvoeding", dat
dat tot taak
op het
het gebied der
algemeen in onderzoek te nemen, van
van de
de resultaten
resultaten daarvan
daarvan mededeeling te
te doen
doen aan
aan Z.
Z. E.
E.den
den
Minister
van Binnenlandsche
Binnenlandsche Zaken
Zaken en
voorts dien Minister
Minister van
van advies
advies en
en raad
raad tete dienen
dieneninin
Minister van
en voorts
alle
waarin deze zulks
zulks vraagt.
vraagt.
alle gevallen, waarin
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Departement van
van Onderwijs,
Onderwijs, Kunsten
Kunsten en
en Wetenschappen
Wetenschappen werd
werd ininhet
hetjaar
jaar1918
1918
Het Departement
ingesteld,
en vanaf
vanafdat
datoogenblik
oogenblikressorteerde
ressorteerde de
deLichamelijke
Lichamelijke Opvoeding
Opvoeding onder
onder dit
dit
ingesteld, en
Departement.
Behalve dat
vanadvies
advies en
en
Behalve
dat het
het College
College van
van Advies
Advies in
in zeer
zeer vele
vele gevallen
gevallen den
denMinister
Ministervan
raad diende, bracht
raad
bracht het in Mei
Mei 1921
1921een
eenuitvoerig
uitvoerigrapport
rapportaan
aan den
denMinister
Ministeruit
uitbetreffende
betreffende
zal
"Hoofdlijnen, waarlangs
waarlangs de overheidsbemoeiing
overheidsbemoeiing met de
de lichamelijke
lichamelijke opvoeding
opvoeding zich
zichzal
de „Hoofdlijnen,
hebben
bewegen."
hebben te biwegen."
Bij Koninklijk
Koninklijk Besluit van 44 September
September 1922
1922werd
werdhet
hetCollege
Collegegereorganiseerd,
gereorganiseerd,welke
welke
Bij
reorganisatie
aantal leden werd
werd be
beperkt.
reorganisatie hoofdzakelijk
hoofdzakelijkdaarin
daarinbestond,
bestond, dat
dat het aantal
pe rkt.

Particuliere Organisaties
Organisatiesvoor
voor Sport
Sport en
en Lichaamsoefeningen.
Lichaamsoefeningen.
De Particuliere
belangrijke rol, die
die het
hetparticulier
particulier initiatief
initiatief kan
kan vervullen
vervullen ter
terbevordering
bevordering van
vandede
De belangrijke
lichamelijke
ontwikkeling der
der bevolking
bevolking blijkt
blijkt uit
uit
lichamelijke ontwikkeling
de talrijke
talrijke organisaties
organisaties die,
zich zelf,
zelf, de
de
de
die, elk
elk op zich
verschillende takken
takken van
van sport in
in ons
ons land
landleiden.
leiden.
verschillende
deze Vereenigingen
Vereenigingen en
en Bonden
Bondenwaren
waren in
in
Al deze
1898 nog
noggeheel
geheelloslosvan
vanelkander;
elkander;velen
velen
het jaar
jaar 1888
zich thans
thans in
in grooten
grooten bloei
bloei verheugen,
verheugen,
van hen, die zich
zij
bestonden in dat jaar
jaar zelfs
zijn zij
bestonden
zelfs nog
nog niet. Thans zijn
echter allen
allen te
te zamen
zamen vereenigd
vereenigd onder
onderleiding
leidingvan
van
echter
het in
in 1912
1912opgerichte
opgerichteNederlandsch
NederlandschOlympisch
Olympisch
Comité,
welk Comité
Comitéop
ophaar
haarbeurt
beurtweer
weerisisaanaanComité, welk
gesloten
bij het
het Inte
Internationaal
gesloten bij
rnationaal Olympisch Comité, Opmarsch
der Nederlandsche
Nederlandsche deelnemers
deelnemers
Opmarsch der
alsvoornaamste
voornaamste doel
doel bij
wereldorganisatie, die
die zich
zichals
de wereldorganisatie,
opening der
der Olympische
Olympische spelen
spelen te
te
bij de
de opening
allevolkeren
volkeren der
der
stelt het
het tot
totelkaar
elkaarbrengen
brengenvan
vanalle
Antwerpen
(1920) •
Antwerpen (192o).
.aarde
door middel
middel van
om de
de vier
vierjaren
jaren tete
aarde door
van de
de om
houden Olympische
Olympische Spelen. Helaas,
Helaas, hoe
hoe ver
ver zijn
zijn wij
wijvoorloopig
voorloopignog
nogvan
vandat
datideaal
ideaalaf!
af!Want
Want
<>p de
de Olympische
Olympische Spelen
Spelen te
te Antwerpen
Antwerpen in
in 1920 ontbraken
"centrale mogendheden" nog
nog
op
ontbraken de „centrale
en het
het heeft
heeft er
er allen
allen schijn
schijn van
van ofofdeze
dezeopop
aanstaandeOlympische
OlympischeSpelen
SpelenteteParijs
Parijs
de de
aanstaande
wederom
ontbreken.
we derom zullen ontbre
ken.
Intusschen
mag
wel eens
eens met
metnadruk
nadrukop
opworden
wordengewezen,
gewezen,dat
dathet
hetNederlandsch
Nederlandsch
Intusschen mag er wel
.olympisch
Comité hare
hare werkzaamheid
werkzaamheid niet uitsluitend
uitsluitend beperkt
beperkt tot
tot het
hetvoorbereiden
voorbereiden van
vande
de
Olympisch Comité
.deelname
Spelen. Integendeel,
Integendeel,het
hetbeschouwt
beschouwt
deelname van Nederlandsche deelnemers aan de Olympische Spelen.
als een
een klein
klein onderdeel
onderdeelvan
van haar
haar taak.
taak. Het
HetComité
Comitébegrijpt
begrijptzeer
zeergoed,
goed,dat
dathet
hetspecialispeciali.dit
slechts als
dit slechts
'seeren
van enkelen geen
geen grooten
grooten invloed
invloed kan
kan hebben
hebben op
opde
dealgemeene
algemeenelichamelijke
lichamelijkeontwikke
ontwikkeling
seeren van
ling
van ons geheele Volk en tracht dan ook door verschillende middelen
middelen de
de lichamelijke
lichamelijke opvoeding
opvoeding
van ons Volk
Volk te bevorderen.
bevorderen. Daartoe
Daartoe behoort
behoort in de
de eerste
eerste plaats
plaats het
hetkrachtig
krachtigaansturen
aansturen op
op
van
stichting van
van een
eenRijks
Rijks Centraal
Centraal Instituut
Instituutvoor
voorde
deLichamelijke
LichamelijkeOpvoeding,
Opvoeding,waarvoor
waarvoorhet
het
de stichting
N .O.C.een
eenuitgewerkt
uitgewerktplan
planontwierp
ontwierpenenaan
aanden
denbetrokken
betrokkenMinister
Ministeraanbood,
aanbood,hetgeen
hetgeenaanleiding
aanleiding
N.O.C.
gaf, dat
dat dit
dit vraagstuk
vraagstuk in het
het Algemeen
Algemeen College
College van
van Advies
Advies werd
werd in
in studie
studiegenomen.
genomen.Voorts
Voorts
heeft het
het N.O.C.,
N.O.C.,ininnavolging
navolgingvan
vanZweden,
Zweden,ingesteld
ingesteldeen
eenVaardigheidsdiploma
Vaardigheidsdiplomamet
metbijbebijbehoorende medaille,
medaille, welke
welke afhankelijk
afhankelijk van
prestatie in brons,
brons, zilver
zilver en
engoud
goudkan
kanworden
worden
hoorende
van de
de prestatie
1103

verworven.
instelling, evenals
evenals het
hetuitschrijven
uitschrijvenvan
vanvijfkampen
vijfkampen voor
voorofficieren
officieren en,
en,sedert
sedert
verworven. Deze instelling,
twee
jaren, ook
onderofficieren, getuigt
Comité, de
de alzijdige
alzijdige
twee jaren,
ook voor
voor onderofficieren,
getuigtvan
van den
den wensch
wensch van
van het Comité,
lichaamsontwikkeling te
te bevorderen.
lichaamsontwikkeling
bevorderen.
Hoewel het uit den
den aard
aard der
der zaak
zaak ondoenlijk is, in dit
dit korte
korte bestek
bestek een volledig
volledig overzicht
overzicht
er in
in de
de afgeloopen
afgeloopen 25
25 jaar
jaar op
op sportief
sportief gebied
gebied heeft
heeft plaats
plaats gehad,
gehad, zoo
zoo
te
alles, wat
wat er
te geven van alles,
moeten
in vogelvlucht
vogelvlucht de
deallervoornaamste
allervoornaamste gebeurtenissen
gebeurtenissen de
de revue
revue laten
latenpasseeren.
passeeren.
moeten wij toch in
Wanneer
volkssport zou mogen
mogen spreken,
spreken, dan
dan zou
zou men
menals
als
Wanneer men
men voor
voor ons
ons land van een volkssport
zoodanig
voetbalspel moeten
moeten aanmerken.
aanmerken. Onder
leiding van
van den
den Nederzoodanig ongetwijfeld
ongetwijfeld het
het voetbalspel
Onder leiding
landschen Voetbal Bond
landsehen
Bond vermeien
voornamelijk des Zondags,
Zondags, een
een onnoemelijk
onnoemelijkaantal
aantal
vermeien zich, voornamelijk
en oudere
oudere Nederlanders
Nederlanders door
door deze
dezesport
sporttetebeoefenen,
beoefenen,terwijl
terwijleen
eennog
nóggrooter
grooteraantal
aantal
jeugdige
jeugdige en
hun
aangenaam verdrijven,
verdrijven, door
hiervan getuige te
te zijn.
zijn.
hun tijd aangenaam
door hiervan
1898-1923 isisniet
nietalleen
van dezen
dezen Bond
Bond van
van 2369
2369 tot
In
periode 1898-1923
alleen het
hetledental
ledental van
tot
In de periode
±
27000gestegen,
gestegen,
terwijlhet
het
aantalcompetitie-wedstrijden
competitie-wedstrijdenvan
van218
218tot
tot+=:-1:250o
2500per
perjaar
jaar klom,
klom,
: 2700o
terwijl
aantal
maar
het spelpeil
spelpeil is
is ontegenontegenmaar ook
ook het
zeggelijk
sterke mate
mate verbeterd,
verbeterd,
zeggelijk in sterke
hoewel
de laatste
laatste jaren
jaren een
een
hoewel wij
wij de
merkbaren
ja zelfs eenigen
eenigen
merkbaren stilstand,
stilstand, ja
achteruitgang
constateeren.
achteruitgang moeten constateeren.
In het bijzonder
bijzonder is het
het te
te betreuren,
betreuren,
dat
het
spel
meer
en
meer
degenedat
spel meer en meer degenereert,
de klachten
klachten over
over ruw
ruw spel
spel
reert, de
de klachten
klachten over
over
toenemen
dat de
toenemen en dat
ongeregeldheden tijdens en na wedstrijden,
zoowel door
door
strijden, gepleegd
gepleegd zoowel
beroemde Nederlandsche
Nederlandsche doelverdediger
doelverdediger M.
M. J.
J. GóBEL
GÖBEL in
spelers
publiek zelfs
zelfszóó
zóótalrijk
talrijk
spelers als publiek
De beroemde
actie
actie tijdens
tijdens de
de Olympische
Olympische spelen
spelen teteStockholm
Stockholm(1912).
(1912).
dat het Bestuur
Bestuur op een
een achterachterzijn, dat
stand
moet wijzen,
wijzen, wat
wat betreft
betreft het
het
stand moet
van alal die
diegevallen.
gevallen.Dergelijke
Dergelijkefeiten
feitenlogenstraffen
logenstraffenopopafdoende
afdoendewijze
wijzededeopvatting,
opvatting,
onderzoek van
sportbeoefening „an
"an und
und fur
fürsich"
sich"dederidderlijkheid,
ridderlijkheid,gemeenschapszin,
gemeenschapszin, het
hettuchtgevoel
tuchtgevoel
dat sportbeoefening
onhoudbaarheid
zou ontwikkelen
ontwikkelen en
enopvoedend
opvoedendzou
zouwerken,
werken,eene
eeneopvatting,
opvatting,waarvan
waarvandedeonhoudbaarheid
enz. zou
eveneens werd
werd aangetoond
aangetoond door
door het
hetgebeurde
gebeurdemet
methet
hetNederlandsch
Nederlandschvoetbal-elftal
voetbal-elftal te
te AntAnteveneens
werpen
werpen bij gelegenheid
gelegenheid der
der Olympische
Olympische Spelen
Spelen in
in 1920.
1920.
meeren
groote uitbreiding
uitbreiding van
van het
het spel,
spel,de
demeer
enmeer
meervolmaakte
volmaakteinrichting
inrichtingder
derterreinen
terreinen
De groote
kleedkamers enz., zoodat
bijv. Sparta
Sparta zich
de luxe
vaneen
eenschitterend
schitterendingericht
ingericht
tribunes, kleedkamers
zoodat bijv.
zich de
luxevan
met tribunes,
kon veroorloven,
veroorloven,gingen
gingengepaard
gepaardmet
meteenen
eenenmeer
meercommercieelen
commercieelenopzet
opzetvan
vanhet
hetbeheer
beheer
Stadion kon
vereenigingen en
en gaven
gaven daardoor
daardoor indirect aanleiding
aanleiding tot het
het opkomen
opkomen van
van de
de kwestie
kwestie van
van
der vereenigingen
"verwaterd amateurisme"
amateurisme" en van
van die
die van
van het
hetberoepsspel.
beroepsspel. De
Degroote
grooteuitbreiding
uitbreidingenendede
het „verwaterd
velespelers,
tijdaan
organisatie der
der competitie-wedstrijden
competitie-wedstrijden noodzaakten
noodzaakten intusschen
intusschen vele
spelers,meer
meertijd
aan
organisatie
wedstrijden tetebesteden
bestedendan
danzij
zijmet
methet
hetoog
oogop
ophunne
hunneoverige
overige
hunne oefening
oefening en
en aan
aandedewedstrijden
hunne
werkzaamheden en maatschappelijke
maatschappelijke verplichtingen wenschelijk
wenschelijk achtten.
achtten. Het
Hetvoetballen
voetballentoch
toch
werkzaamheden
meer eene
verpoozing,doch
veeleereene
eeneverplichting
verplichtingtft(genover
genover
bleef vcor
vcorde
de spelers
spelers niet
niet meer
eene verpoozing,
verpooûng,
dochwerd
werdveeleer
bleef
vereeniging,waarvoor
waarvoor het
hetimmers
immersniet
nietalleen
alleenvan
van
sportief,
maarook
ookvan
vancommercieel
commercieel
hunne vereeniging,
sportief,
maar
1104
II04
110
4

geworden, zich
belang was
was geworden,
belang
zich ininhare
hareklasse
klasseder
dercompetitie
competitietetehandhaven.
handhaven.Dit
Ditgaf
gafaan
aan een
een groot
groot
aantal spelers
spelers uit verschillende
aantal
verschillende vereenigingen
vereenigingenaanleiding,
aanleiding,zich
zichonder
onderden
dennaam
naam„Corinthians"
"Corinthians"
te
organisatie, die
als hoofddoel
hoofddoel stelt,
stelt, de
devoetbalsport
voetbalsport uitsluitend
te vereenigen
vereenigenin
in eene
eene organisatie,
die zich
zich als
vorhetgn bfeht
voor het gmoegen
génoegen te beoefenen en het
amateurisme zuiver
zuiver te houden.
amateurisme
houden.
dit tijdperk
61
Gedurende dit
Gedurende
tijdperk hebben
hebben 61
met Belgische
Belgische
gehad: met
ontmoetingen plaats
plaats gehad:
(4), Duitsche
Deensche (4),
(23), Deensche
Duitsche (6), Engelsche (9), Finsche (I), Fransche
ItaliFransche (4), Italiaansche (2), Luxemburgsche (I), Noorsche
(I),
Oostenrijksche (I),
Spaansche (i),
(I),
(i), Spaansche
(I), Oostenrijksche
(6) en
en Zwitsersche
Zweedsche (6)
Zwitsersche (2) elftallen,
waarbij de
de overwinning
waarbij
overwinning in
in 19 kampen
Het Nederlandsche
Nederlandsche Elftal,
Elftal, dat
dat bij
bij de
de Olympische
Olympische spelen
sPelen
SPelen
onzen tegenstanders,
onzen
tegenstanders, in
in 32 wedstrijden
te
Stockholm (1912)
(1912)
den derden
derden prijs
prijs behaalde.
behaalde.
te Stockholm
(I9I2) den
onzen landgenooten
onzen
landgenooten toelachte,
toelachte, terwijl
terwijl de
de Van links naar rechts: de trainer CHADWICK; Bouvy;
Van links naar rechts: de trainer CHADWICK; BouvY;
strijd io
strijd
10 maal
maal onbeslist
onbeslist bleef.
bleef.
GÖBELj
WIJNVELDTj
DE GROOT;
GROOT; VAN
VAN BREDA
BREDA KOLFF;
KOLFFj
DE
GOBEL; WIJNVELDT;
GÖBEL;
WIJNVELDT; DE
KOLFF; DE
Onder de
Onder
de meest
meestvooraanstaande
vooraanstaande KORVERj
DE WOLF;
WOLFj
LOTSY; VOS;
Vos;
TENCATE;
CATE;
KORVER;
FEITH; DE
KORVER; FEITHj
FEITH;
WOLF; LOTSY;
VOS; TEN
successen
van ons
ons nationaal
nationaal elftal
elftal moeten
moeten
successen van
HIRSCHMAN.
worden
worden gememoreerd
gememoreerd de
de overwinning
overwinning op
op
Den Haag
Haag behaald
het
elftal in het
te Den
door de
de H.H. M.
het Engelsche
Engelsche elftal
hetjaar
jaar 1913 te
behaald door
M. J. GÖBEL,
G6BEL, D.
WIJNVELDT,L.
L. BOSSCHART,
BOUTMY,J.
J. M.
A. J. KESSLER,
VAN DER
DER
WIJNVELDT,
BOSSCHART, J.J. BOUTMY,
M.DE
DEKORVER,
KORVER, N. A.
KESSLER, R. VAN
R.WESTRA
WESTRA
VAN HOLTHE,
HOLTHE, H.
J. H. H.
H. KESSLER en voorts
voorts
WOLK, W.
W. R.
H. F. DE
Vos en
en J.
WOLK,
WEST
RA VAN
DE GROOT, J. VOS
OlympischeSpelen
Stockholmininhet
jaar 1912,
het verwerven
verwerven van
prijs in
in de
de Olympische
SpelenteteStockholm
hetjaar
van den
den derden
derden prijs
waarvoorwij
wijde
de H.H.
H.H. M.
W. FEITH,
FEITH, M.
M. DE
waarvoor
GÖBEL, D. WIJNVELDT,
WIJNVELDT, C.C.W.
DE WOLF,
WOLF, J.
J. M. DE
DE
M. J. GOBEL,
KORVER,
D. LOTSY,
KORVER, D.
LOTSY, J. VAN
VAN BREDA
BREDA KOLFF,
KOLFF, H.
H. F.F.DE
DEGROOT,
GROOT, C.
C.TEN
TENCATE,
CATE, J. VOS
VOS en
en N.
BouvY dank
Bouvy
dank verschuldigd zijn.
KoninklijkNederlandsch
NederlandschGymnastiek
Gymnastiek
Verbond, dat in
in het
het jaar
jaar 1898 nog slechts
Ook het Koninklijk
Verbond,
7074 leden
leden telde,
telde, welk
welk aantal
aantal op
op II Januari
aangegroeid tot 4393
heeft krachtig
krachtig
Januari 1923
1923 was
was aangegroeid
43936,
6, heeft
er
toe bijgedragen,
bijgedragen, om
om het
hetbeoefenen
beoefenenvan
van ververer toe
i
schillende
takken
van
sport,
en
dan
in
het
schillende
takken
van
sport,
en
dan
in
het
a
de gymnastiek,
gymnastiek, onder
bijzonder van
van de
onder ons
ons volk
volk
bijzonder
te verbreiden,
verbreiden, terwijl
terwijl het
hetVerbond
Verbondeveneens
eveneens
te
buitenonze
met succes
succes buiten
onzelandsgrenzen
landsgrenzen optrad,
optrad,
met
o.m.
te St.-Quentin
St.-Quentin en
enBrussel
Brussel (1910), te Bazel
o.m. te
te Lille
(1912), te
Lille (1921) en
en bij
bij de
de Belgische
Belgische
de.
Bondsfeesten
laatst genoemd
genoemd jaar.
jaar. Bij
Bij de
de
Bondsfeesten in
in laatst
door H. M.
50-jarig bestaan
bestaan werd door
M.
viering van het 50-jarig
Uitvoering van
het Koninklijk Nederlandsch
van het
Nederlandsch
de Koningin
Koningin aan
aan het
hetVerbond
Verbondhet
hetpraedicaat
praedicaat
de
Gymnastiek Verbond
Verbond in het
het stadion
te
Gymnastiek
stadion te
"Koninklijk" toegekend.
„Koninklijk"
toegekend.
Amsterdam.

Kan van
as tiek, zooals
Kan
van de gymn
gymnastiek,
zooals die
die in
in het
hetK.N.G.V.
K.N.G.V.wordt
wordtbeoefend,
beoefend,gezegd
gezegdworden,
worden,
dat
zij zeer
zeer uiteenloopende
uiteenloopende oefeningen
oefeningenomvat,
omvat,zoodat
zoodatdaarbij
daarbijallerlei
allerleiverschillende
verschillendeorganen
organen
dat zij
I105
IlO 5
IIo5

spiergroepen in actie
actie komen,
komen, hetzelfde
hetzelfde kan
kan worden
worden gezegd
gezegd van
van de
de athletiek,
athletiek, die
die ons
onsinindede
en spiergroepen
loop-,enenwerpoefeningen
werpoefeningeneveneens
eveneensmiddelen
middelenaanbiedt
aanbiedttot
tothet
hetininactie
actiebrengen
brengenvan
van
spring-, loop-,
romp-en
enarmspieren
armspierenenenvan
vandede
organen
voorbloedsomloop
bloedsomloopenenademhaling,
ademhaling,terwijl
terwijldede
been-, romporganen
voor
kan schenken
schenken aan
aan hen,
hen, die
die aan
aan krachtoefeningen
krachtoefeningen den
den voorkeur
voorkeur geven.
geven.
zware athletiek voldoening kan
vooral sedert de eerste mobilide Nederlandsche
Nederlandsche Athletiek
AthletiekUnie,
Unie, van welk lichaam vooral
mobiliHet is de
in ons
ons
satiejaren zooveel
propagandistische kracht
athletiek-beoefening in
satiejaren
zooveel propagandistische
krachtisis uitgegaan,
uitgegaan, die
die de athletiek-beoefening
Nederlandsche Krachtsportbond
Krachtsportbond de zware
zware athletiek
athletiek onder
onder zijne
zijne leiding
leiding
land leidt,
leidt, terwijl
terwijl de
de Nederlandsche
Z.K.H. den
den Prins
Prinsder
der
De N.A.U.
N.A.U.organiseert
organiseert geregeld
geregeld wedstrijden
wedstrijden o.a.
door Z.K.H.
heeft. De
o.a. om een door
"propageschonken Beker
Beker en tracht voorts, o.m. door
door het uitgeven
uitgeven van
van eene
eene serie
serie „propaNederlanden geschonken
ganda-vlugschriften" het
aantal athletiek-b:!odenaars
Behalve, dat
dat onze
onzeworworganda-vlugschriften"
het aantal
athletiek-b!oefenaarsuit
uit te
te breiden. Behalve,
stelaars op
Olympische Spelen
Spelen te
te Stockholm
Stockholm in
in 1912
1912 en te
te Antwerpen
Antwerpen in
in 1920 een zeer
zeer
stelaars
op de Olympische
de H.H.
H.H.
figuur maakten,
maakten, terwijl
terwijl de Nederlandsche
Nederlandsche ploeg
ploeg touwtrekkers,
touwtrekkers, bestaande
goed figuur
bestaande uit
uit de
W. J.
H. HENGEW.VAN
VAN REKUM,
REKUM, M.
C.VAN
VANREKUM,
REKUM, W.
W.VAN
VAN LOON,
LOON, H. A. JANSSEN,
JANSSEN, W.
J. BEKKERS,
BEKKERS, J.J. H.
HENGEW.
M. C.
VELD, S.
JANSMA en A.
A. VAN
VAN LOON,
LOON, bij
bij laatstgenoemde
laatstgenoemde Olympiade
prijs verwierf,
verwierf, is
is de
de
Olympiade de
de 2e prijs
VELD,
S. JANSMA
athletiek
in
ons
land
nog
te
jong
om
reeds
op
belangrijke
internationale
successen
te
kunnen
athletiek
land nog te jong om reeds op belangrijke internationale successen te kunnen
dit opzicht
opzichtvolkomen
volkomengerechtvaardigd,
gerechtvaardigd, niet
nietalleen
alleen
wijzen. Goede verwachtingen
verwachtingen zijn echter in dit
Wijzen.
doordat enkele
enkele prestaties
prestaties van
van het
hetlaatste
laatstejaar
jaar en
enininhh~t
bijzonderdedeverrichtingen
verrichtingenvan
vanchd:!
doordat
t bijzonder
vertegenwoordigers onzer
bij de
deInternationale
InternationaleUniversitaire
Universitairewedstrijden
wedstrijdenteteParijs
Parijs
vertegenwoordigers
onzer studenten bij
in het
het voorjaar
voorjaarI923,en
die
van
PAULEN
bij
de
Int~rnational~
Athletiek-wedstrijden
te
Gothenvan PAULEN bij de Internationale Athletiek-wedstrijden Gothen1923, en
Juli 1923,
1923,het
hetbeste
bestedoen
doenhopen,
hopen,maar
maarvooral
vooral ook
ookomdat
omdatde
de N.A.U.,
N.A. U.,door
doorhet
hetvorstevorsteburg in Juli
lijke aanbod
Dagblad „de
"de Telegraaf"
Telegraaf" thans
thans de
de beschikking
beschikking heeft
heeft gekregen
gekregen over
overden
den
lijke
aanbod van
van het Dagblad
HJERTBERG, die van meening is, dat
dat er
er
Zweedsch-Amerikaanschenathletiek-trainer
athletiek-trainer HJERTBERG,
beroemden Zweedsch-Amerikaanschen
ons volk
volk voldoende
voldoende elementen
elementen voorhanden
voorhanden zijn,
zijn, om
om ons
onsland
landop
opde
deaanstaande
aanstaandeOlympische
Olympische
in ons
Spelen te
te Parijs
Parijs (1924)
(1924) met
met groote
groote kans
kans op
op succes
succes te
te kunnen
kunnen vertegenwoordigen.
vertegenwoordigen.

Koninklijke Militaire
MilitaireSport-Vereeniging
Sport-Vereeniging het centrum
centrum
hippische sport,
sport,waarvan
waarvan de
de Koninklijke
De hippische
vormt, vindt
vindt begrijpelijkerwijs
b~grijpelijkerwijs de meeste harer
harer aanhangers
aanhangers onder de officieren,
officieren, voor
voor wie
wie deze
deze
sport in hooge
hooge mate
mate het
het practisch-nuttige
practisch-nuttigemet
methet
hetaangename
aangenamevereenigt.
vereenigt.Onze
Onzeofficieren
officierenhebben
hebben
binnen- en
en buitenland.
buitenland.
zich dan
dan ook
ook menigmaal
menigmaal met eere
eere onderscheiden
onderscheiden op wedstrijden
wedstrijden in binnenOnder de meest
meest éclatante
éclatante prestaties
prestaties zij
zij herinnerd
herinnerd aan
aan den
den fameuzen
fameuzenafstandsrit
afstandsrittetepaard
paarddoor
door
den toenmaligen
toenmaligen luitenant
luitenant Jhr.
Jhr. J. W.
W.GODIN
GODINDEDEBEAUFORT
BEAUFORT op zijn
zijn 66 jarige
jarige vosmerrie
vosmerrie „Mas"Mascotte"
van Amsterdam
Amsterdam naar
naar Weenen
Weenen (125o
(1250 K.M.)
K.M.) in
in io
IOdagen,
dagen,ininhet
hetjaar
jaar1903
1903en
envoorts
voorts
cotte" van
aan
winnen van
van de
de „America-Cup"
"America-Cup" in
in het
het springconcours,
springconcours, te
te New-York,
New-York, voor
voor de
de eerste
eerste
aan het winnen
in 1911
1911door
doordede
luitenants
C.LABOUCHÈRE,
L. LABoucHÈRE,
F. BARON
M. BARON
VOORST
TOTVOORST
VOORST
maal in
luitenants
C. L.
H. H.
F. M.
VANVAN
VOORST
TOT
en F. J.
J. J. TRAPMAN
voor de
de tweede
tweedemaal
maalen
endefinitief
definitiefinin1912
1912door
doorden
denRitmeester
Ritmeester J. A.
A.VAN
VAN
TRAPMAN en voor
GELLICUM en de
de Luitenants
LuitenantsLABOUCHÈRE
LABOUCHÈRE enenA.
N.
W.
S.
COBLIJN.
A. W. S. COBLIJN.
Van
deze bij
bij uitstek
uitstek mi
militaire
die andere
andere sport-met-eensport-met-eenli taire sport
sport komen
komen wij
wij vanzelf op die
Van deze
militair-tintje,
aanvankelijk door
groote militaire
militaire
militair-tintje, namelijk
namelijkhet
het schermen,
schermen, dat
dat dan
dan ook
ook aanvankelijk
door twee groote
organisaties
werd
gepropageerd
en
wel
door
den
Koninklijken
Officiers
Schermbond,
organisaties werd gepropageerd en wel door den Koninklijken Officiers Schermbond, opgericht
I897 en door
door den
den Koninklijken
OnderofficiersSchermbond,
Schermbond, opgericht
Koninklijken Onderofficiers
1901.
opgericht in 190!.
richt in
in 1897
Hetwas
was
Beide Schermbonden
Schermbonden organiseeren
organiseeren jaarlijks
jaarlijks een
leden. Het
een wapenfeest
wapenfeest voor
voor hunne leden.
de
Koninklijke Officiers
Officiers Schermbond,
het IO-jarig
eerste
de Koninklijke
Schermbond, welke,
welke, ter
ter viering van het
bestaan, de eerste
I0 -jarig bestaan,
II06
1106

groote internationale
internationale officiers-schermwedstrijden
officiers-schermwedstrijden organise.::rde
1907
Ig07 te
te Den
DenHaag,
Haag,
groote
organiseerdeen
enwel
wel in
in 1907
waar
60 tal
tal officieren-schermers
officieren-schermers uit
uit Zweden,
Zweden, Rusland,
Rusland, Denemarken,
Denemarken, Servië,
Servië,Italië,
Italië,FrankFrank- .
waar een
een 6o
Nederland zich
zich vereenigden.
vereenigden. Dit
Ditbuitengewoon
buitengewoon
rijk, België en Nederland
rijk,
wapen feest werd
werddoor
doorovereenkomstige
overeenkomstige
geslaagd internationaal wapenfeest
internationale wedstrijden
1913
Ig13 en
en 1922
1922
Ig~~ gevolgd.
gevolgd.
internationale
wedstrijden in
in 1913
Koninklijke Onderofficiers
Schermbond schreef
schreef in
in
Onderofficiers Schermbond
De Koninklijke
de jaren
jaren 1904
1904
Ig04 en
en 1912
Ig12
Igl~ geslaagde internationale schermwedschermwedde
uit respectievelijk
respectievelijk in
in Den
Den Haag
Haagen
enMaastricht,
Maastricht, op
op
strijden uit
strijden
wedstrijden de
deBelgische
Belgischeonderofficieren
onderofficierenmedewerkten.
medewerkten.
welke wedstrijden
Ig08
19~3
Intusschen was
sedert 11923
Intusschen
wasininhet
het jaar
jaar1908
1908dede- sedert
923
NederlandscheAmateurs
AmateursSchermbond
Schermbond opgericht,
opgericht,
Koninklijke - Nederlandsche
dat oogenblik
oogenblik de leiding van de schermsport
schermsport in
ons
vanaf dat
die vanaf
in ons
kreegenenwelke,
welke,aanvankelijk
aanvankelijk uit
in handen
handenkreeg
uitpersoonlijke
persoonlijke
land in
Van links
links naar
naar rechts:
rechts: Kapitein
Kapitein
georga- Van
leden bestaande,
bestaande, thans
thans op
op federatieven
federatieven grondslag
grondslag isisgeorgaleden
DOORMAN; Kapitein G. VAN
J.
niseerd. Zijn
propagandamiddel isishet
het
organiseeren J. DOORMAN;
Zijn voornaamste propagandamiddel
hetorganiseeren
DOORMANj Kapitein G. VAN
niseerd.
organiseeren
ROSSEM; Kapitein A. E.
ROSSEMj
E. W.
W. DE
DE
ROSSEM;
wedstrijden, waaronder
waaronder sinds twee
twee jaren
jaren ook
ook competitiecompetitievan wedstrijden
van
JONG en Kapitein Dr. W.
..
.. '
Ø
JONG
W. P. Huwedstrijden
opgenomen.
- - de
de vier
vier
wedstrijden zijn opgenomen.
BERT VAN
BERT
VANBLIJENBURGH
BLIJENBURGH
Onder de auspiciën van dezen Bond
Bond werden
in ons
onsland
land Nederlandsche
schermers, die
die aan
aan
werden in
Nederlandsche schermers,
een groot
groot aantal
aantal internationale
internationale wedstrijden
georganiseerd,waarOlympiades deelnamen
deelnamen (Athene
(Athene
wedstrijdengeorganiseerd,
waar- 44 Olympiades
van
van vooral
vooral die
die teteScheveningen
Scheveningen in
inhet
hetbuitenland
buitenland eene
eene uituit- 19
Londen 1908;
1908; Stockholm
Stockholm
1908j
06 ;j Londen
1906;
hebben gekregen,
wegens hunne
hunne uitmunstekende
reputatie hebben
gekregen, wegens
uitmunstekende reputatie
1912;
1912;
1912j Antwerpen
Antwerpen 192o).
1920).
vooraldoor
doorhet
Hetisisvooral
het
regeling en
en aangename
aangename stemming.
stemming. Het
tende regeling
deelnemen aan
aan buitenlandsche
buitenlandsche wedstrijden,
de Nederlandsche
Nederlandsche schermers
schermers het
veelvuldig deelnemen
het
veelvuldig
wedstrijden, dat
dat de
van deze
sporthebben
hebbenkunnen
verhoogen,waarbij
waarbijzij
zijdikwijls
dikwijlshun
hunland
landmet
meteere
eerein
inden
den
deze sport
kunnenverhoogen,
peil van
vreemde
Onder de
de voornaamste
voornaamste
vreemde vertegenwoordigden. Onder
successen,
die door
door onze
onzeNederlandsche
Nederlandscheschermers
schermers
successen, die
werden behaald,
behaald, moeten
genoemd:
moeten worden
worden genoemd:
werden
1906:
Ig06: Luit.
RossEM
ROSSEM behaalt den tweeden
tweeden prijs
prijs
VAN ROSSEM
1906:
Luit. G. VAN
W.
VAN
BLIJENBURGH
sabel
en
H.
W.
VAN
BLI]ENBURGH
Luit.
A.
BLIJENBURGH
den
sabel en
A. H.
derden
prijs degen
degen bij
bij de
de Olympische
Olympische Spelen
Spelen
derden prijs
te Athene.
Athene.
behaalt te Parijs
Ig07:
DOORMAN behaalt
Parijs het
het KamKam1907: Luit. J. DOORMAN
pioenschap
sabel.
pioenschap op sabel.
IgIO:
IglO:
DeNederlandsche
NederlandscheOfficieren,
Officieren, vertegenwoordigd
vertegenwoordigd
1910: De
VAN BLI]ENLuitenants W.
W. P.
P. HUBERT VAN
BLIJENdoor
door de Luitenants
t.
W. DE
Overzicht van
de schermwedstrijden
te
BURGH,
DOORMAN en A. E. W.
DE JONG
JONG slaan
BURGH, J. DOORMAN
schermwedstrijden te
van de
Scheveningen.
degen,
te Parijs
Parijs de
de Fransche officiers-équipe op degen,
. h~t
uitstek Fransche
Fransche wapen.
wapen.
het bij uitstek
HUBERT VAN
1912:
Ig1~:
Nederland, vertegenwoordigd
vertegenwoordigd door
Luitenants W. P.
P. HUBERT
VAN BLIJENBURGH,
BLI]ENBURGH,
BLIJENBURGH,
1912: Nederland,
door d~
de Luitenants
behaalt den derden prijs
J.
DOORMAN, A.E.
L.NARDUS,
prijs in
in den
den
en den heer L.
NARDUS, behaalt
A. E. W.DEJONG
W. DE JONG en
J. DOORMAN,
door de
DOORMAN,
landenwedstrijd
degen en,
en, vertegenwoordigd
vertegenwoordigd door
deluitenants
luitenants J. DOORMAN,
landenwedstrijdop
op degen
A. E. W.
DE JONG,
JONG, G. VAN
ROSSEM en
ter Zee
Zee D.
D. SCALONGE, den derden
derden prijs
prijs
en Luit. ter
VAN ROSSEM
W. DE
op
sabel op de
de Olympische
Olympische Spelen
Spelen te
te Stockholm.
Stockholm.
op sabel
.
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1914: Luitenant
Luitenant W.
W. P. HUBERT
HUBERT VAN
1914:
VAN BLIJENBURGH
BLI]ENBURGH behaalt
"Three Weaponbehaalt tete New-York
New-York het
het „Three
Vereenigde Staten
Staten van
championship"
sabelkampioenschap van
van NoordNoordchampionship"en
en het
het sabelkampioenschap
van de
de Vereenigde
Amerika.
1920:
Nederlandsche groep,
groep, bestaande
bestaande uit de H.H.
H.H. WYNOLDI
192o: De Nederlandsche
WYNOLDI DANIËLS, A.
A. E. W. DE
DE JONG,
JONG,
WIEL, W. P. HUBERT
J. DOORMAN,
DOORMAN, J.J.VAN
VAN DER
DER WIEL,
VAN BLIJENBURGH,
BLI]ENBURGH, S.
ZELDEN RUST en
HUBERT VAN
S . ZELDENRUST
en
L. DELAUNOY beha2It
L.
beha21t
Spelen te
te Antwerpen,
Antwerpen,
behaalt den
den derden
derden prijs
prijs op
op sabel
sabel op de Olympische Spelen
terwijl
JONG den
prijs personeel
personeel sabel
sabel verwierf.
verwierf.
terwijl kapitein
kapitein A.
A. E. W. DE
DE JONG
den derden prijs
1922: De
De heer
1922:
heer S. ZELDENRUST
fjoret.
ZELDENRUST behaalt
B.dgië
fJor<:t.
behaalt het
het kampioenschap
kampioenschapvan
vanBdgië
België op
op floret.
DE JONG in 1921 het
Voorts
het sabelkampioenschap
Frankrijk
sabelkampioenschap van
van Frankrijk
Voorts won de kapitein
kapitein A. E. W. DE
te
Parijs, in
1922 het
h::t
h~t militair
militair Kampioenschap
Kampioenschap van Europa
Europa op sabel te Scheveningen
Scheveningen en
en even
even
te Parijs,
in 1922
later op
op twee achtereenvolgende
dagen de
de „Grand
later
achtereenvolgende dagen
"Grand Prix d'Ostende" op sabel
sabel en
en het
het algemeen
algemeen
ook, dat
kampioenschap
wonder dan
dan ook,
o0k,
dat de „van
"van Tuyllkampioenschapvan
van Europa
Europaop
op sabel
sabel te
te Ostende.
Ostende. Geen wonder
TuyllBeker",
bestemd is jaarlijks
jaarlijks te
te worden
worden toetoeBeker", welke
welke bestemd
gewezen
afgeloopen
gewezen aan
aan dien
dien sportbond, welke in het afgeloopen
heeft gegejaar
prestatie op sportief
sportief gebied
gebied heeft
jaar de
de beste prestatie
leverd, in 1923
Ned. Amateurs
Amateurs SchermScherm1923 aan
aan den
den Kon.
Kon. Ned.
bond
werd toegekend.
toegekend. Doch,
nog niet
niet
bond werd
Doch, alsof
alsof het
het nog
genoeg
was, behaalde
behaalde kapitein
kapitein DE
1923
in 1923
genoeg was,
DE JONG in
wederom het militaire kampioenschap
kampioenschap van
van Europa
Europa op
op
sabel
te Parijs
Parijs en het
het algemeen
algemten kampioenschap
kampioenschap van
van
sabel te
Europa
Deze serie
serie overoverDen Haag.
Haag. Deze
Europaop
op sabel
sabel te
te Den
zijn
winningen
afdoend zijne
zijne superioriteit
winningen bewees afdoend
superioriteit en zijn
onafwijsbaar
de verworven
verworven titels.
titels.
onafwijsbaarrecht
recht op
op de
Eindelijk werd
werd in
in het
hetjubileumjaar
jubileumjaar voor het
het
Eindelijk
Kapitein A.
A. E.
Kapitein
E. W.
W. DE
DE JONG
JONG tegenover
,,·) tijdens
··d
d Ol
.'
degen door
door
eerst
"')
01 ympieerst het
het kampioenschap
kampioenschap van Europa
Europa op degen
N EDO N
NEDO
NADI
(Italië)
ADI
ADl (I
ta 1Iie
tij
ti)"d ens dee Olympieen
Nederlander
behaald'
en
door
den
wel
heer
een
Nederlander
behaald
.r
en
wel
door
den
heer
sche spelen
sche
spelen te
te Antwerpen
Antwerpen (1920).
(I920).
(1920).
plaats door
door
BROUWER, terwijl
ook
' de
tweede plaats
W. BROUWER,
terwijlook'
ook
de tweede
een Nederlander,
een
Nederlander, kapitein
kapitein DE
DE JONG,
JONG, werd
werd bevochten.
bevochten.
De Roeisport,
Roeisport, die aanvankelijk
aanvankelijk berustte
berustte bij
bij de
de Koninklijke Nederlandsche
Nederlandsche Zeil
Zeil- en
Roeivereeniging,
thans geleid
den inin1917
opgerichten Nederlandschen
Roeivereeniging, wordt
wordt thans
geleid door
door den
1917opgerichten
Nederlandsehen Roeibond,
Roeibond,
welke deze
deze sport
sport propageert,
propageert, zoowel
zoowel door
door het
hetinstellen
instellenvan
vanvaardigheidsproeven
vaardigheidsproeven om
om het
het
welke
roeien meer
meer algemeen
algemeen te
te maken,
maken, als
als door
doorhet
hetorganiseeren
organiseerenvan
vanwedstrijden
wedstrijden en
enhet
hetregelen
regelen
roeien
deelname aan
aan buitenlandsche
buitenlandsche wedstrijden.
de deelname
wedstrijden. De
DeRoeibond
Roeibondtelt
teltthans
thans 35
35vereenigingen
vereenigingen
veretnigingen
van de
met 9346 leden.
onderzijn
zijnvlag,
datdedeheer
heerIr.Ir.
leden. Het
H~twas
wasonder
onder
vlag,dat
EYKENalle
alleware
ware Nederlanders
Nederlanders
F.F.
E. E.
EYKEN
bracht, toen
toenhij
hij
enthousiasme bracht,
hijinin1921
1921voor
voorons
onsland
landteteHenley
Henleyde
de„Diamond
"Diamond
"Dia
mondSculls"
Sculls"wist
wist
tot enthousiasme
winnen en
deze overwinning
bevestigde door
doorteteAmsterdan
even later
later deze
overwinning bevestigde
Amsterdanhet
hetEuropeesch
Europeesch
te winnen
en even
Kampioenschap Sciff
Scifftetewinnen,
winnen,terwijl
terwijl
H.H.
A. SCHLEICKERenenC. C.
E. PIETERSEhet
het
Kampioenschap
de de
H.H.
A. SCHLEICKER
E. PIETERSE
r>emachtigden.
Europeesch Kampioenschap
Kampioenschap Dubbel
Dubbel Scull
Scullbemachtigden.
t>emachtigden.
Europeesch
dank zij
in in"the
Roeibond in
in 1922
1922
Het is dank
zijde
deoverwinning
overwinning
„theDiamond
DiamondSculls",
Sculls",dat
dat de
de Roeibond
eerste houder
dm „van
"vanTuyll-beker",
Tuyll-beker",een
eeneereteeken,
eereteekm,dat
datbij
bijgelegenheid
van
houder werd
werd van
van den
gelegenheidvan
de eerste
tienjarig bestaan
bestaan van
van het
hetN.N.
aan
den
Voorzitter,den
dmheer
heer
Baron
VAN
het tienjarig
O.O.C.C.aan
den
Voorzitter,
F.F.
W.W.
Baron
VAN
TUYLL VAN
VAN SEROOSKERKEN
werdwerd
aangeboden
als als
blijk
van
vele, dat
dat
TUYLL
SEROOSKERKEN
aangeboden
blijk
vanwaardeering
waardeeringvoor
voorhet
het vele,
voor de
in Nederland
gedaan.
deze voor
de sportbeoefening
sportbeoefening in
Nederlandheeft
heeftgedaan.
I1108
Ioó
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D~
Koninklijke Nederlandsche
Nederlandsche Zeil- en
en Roeivereeniging,
Roûvereeniging, welke
welke jaren
jaren lang
lang onze
onze roeiroeiDe Koninklijke
en zeilsport
z~ilsport leidde,
bdde, had
had de
d~ voldoening,
voldoening,dat
dathare
hare vertegenwoordigers
vertegenwoordigers bij
bij de
de Olympische
OlympischeSpelen
Spelen
te
Antwap~n in
1920 twee
tw~e eerste
eerste prijzen
prijzen voor ons land
land verwierven,
verwierven, terwijl
terwijl hare
hare leden, de
de
te Antwerpen
in 1920
heeren C~RP
C ARP en
he!ren
HIB:vIA met
m~t succes
succes on;
omland
landvertegenwoordigden
vertegenwJordlgdenbij
bijdedeinternationale
intermtionale
en H[BMA
zeilwedstrijden te
te Goth
enburg in
in Juli
zeilwedstrijd!n
Goth~nburg
Juli 1923.
1923'

Ook d
OJk
d!e. wielrensport
wielrensport bezorgde
b!zorgde ons
ons land
land vele
velelauweren,
lauweren,waarvan
waarvan de
devoornaamste
voorn,aamste inin
in het
hetjaar
jaar
het hier besproken
b!sproken tijdperk
tijdp!rk zijn
Wereldkampioenschap op
zijn geweest:
geweest: het Wereldkampioenschap
op 100
zoo K.M. in
1914
Kopenhagendoor
doorden
denheer
heerC.C.
BLEKEMOLEN gewonnen
wereldkampioen1914 te Kopenhagen
BLEKEMOLEN
gewonnenen
envoorts
voorts het wereldkampioenOlympische Spelen
Spelen te
te Antwerpen,
Antwer.pen, beiden
bûden in
in 1920
1920 door
door den
den
schap
prijs in de Olympische
schap en den eersten prijs
heer
M.PEETERS
PEETERS behaald.
handen van
van den
den Nederlandschen Wielerbond,
Wielerbond,
heer M.
behaald.Het
Het renwezen
renwezen is
is in handen
terwijl
het toerisme
toerisme geheel
geheel door
door den
den Algemeenen
Nederlandschen Wielrijdersbond,
Wielrijdersbond, wordt
terwijl het
Algemeenen Nederlandschen
verzorgd,
wel op
op eene
eene wijze,
wijze, die
diezoowel
zooweldoor
doorlandgenooten
landgenooten als
als vreemdelingen
vreemdelingen in
in hooge
hooge
verzorgd, en
en wel
mate wordt gewaardeerd.
mlte
g!waardeerd.

Een bij uitstek nationale
nationale sport
sport is
is ongetwijfeld
ongetwijfeld het
hetschaatsenrijden,
schaatsenrijden, dat
dat onder
onder de
dehoede
hoede
van den Koninklijken
NederlandschenSchaatsenrijders
SchaatsenrijdersBond
Bond wordt
beoefend
.,weer
en
wind
Koninklijken Nederlandschen
wordt beoefend „weer en wind
dienende". Helaas
Helaas laten de
de weersomstandigheden
weersomstandigheden in dit
dit opzicht
opzichtin
inde
delaatste
laatstejaren
jarennog
nogalalwat
wat
w~nschen over,
over, zoodat
zoodat de
de tijden
tijden van
vaninternationale
internationale successen
successen wel
wel voorbij
voorbij schijnen.
schijnen. Wel
Wel
te wenschen
mocht het geboorteland
geboorteland van
van JAAP EDEN, wiens roem
roem van
van 1892—'96
I892-'96 dateert,
dateert, nog
nog eenmaal
eenmaal in
in
het jaar
1905
in
C.
C.
J.
DE KONING een Wereldkampioen begroeten en in
jaar I905 in
DE
in de
de daarop
daarop volgende
volgende
verheugen in
inde
degoede
goedeverrichtingen
verrichtingenvan
van
BANNINGen
enJ.J.C.C.GREVE;
GREVE; thans is het
het
jaren zich verheugen
J. J.
F.F.
BANNING
Md.
OLGA SCHIFFELERS
die,die,
als als
kunstrijderes,
onzen
eer aandoet.
aandoet.
Mej. OLGA
SCHIFFELERS
kunstrijderes,
onzennaam
naaminin het
het buitenland eer.
De Nederlandsche
NederlandscheZwembond
Zwemband propageert
propageert de
door het
het organiseeren
organiseeren
de zwemsport,
zwemsport, zoowel
zoowel door
van
wedstrijden en
het regelen
regelen van
van de
dedeelname
deelname van
vanNederlanders
Nederlanders aan
aan wedstrijden
wedstrijden in
inhet
het
van wedstrijden
en het
buitenland,
buitenland, als door het
het houden
houden van
van cursussen
cursussentot
totopleiding
opleidingvan
vanzwemonderwijzers
zwemonderwijzers en
en curcursussen in het
het redden
redden van
van drenkelingen,
drenkelingen, en
en het
hethouden
houdenvan
vanexamens
examensvoor
voorzwemonderwijzers
zwemonderwijzers
en -onderwijzeressen.
-onderwijzeressen.
Waar het
zwemmen in ons
ons waterland
waterland niet
niet alleen
alleen een
eenhygiënische
hygiënischeen
ensportieve,
sportieve,maar
maar
Waar
het zwemmen
bovendien een practische
practische beteekenis
beteekenis heeft, zal
zal het
het niet
niet verwonderen
verwonderen dat
dat de
de zwemsport
zwemsport meer
meer
bovendien
4279.
meer beoefenaars
beoefenaars is gaan
gaan tellen;
tellen; het
het aantal
aantal werkende
werkende leden
dan ook
ook tot
tot 4279.
en meer
leden steeg dan
Eenigen van
onze zwemmers
zwemmers wisten
het buitenland
buitenland een
een goeden
goeden naam
naam als
als
Eenigen
van onze
wisten zich, ook in het
te verwerven,
verwerven,waaronder
waaronderde
deH.H.
H.H.E.E.MEIJER
MEIJER en
enP.
P.L.L.OOMS,
OOMS, welke
welke laatste
laatste
wedstrijdzwemmer te
In de
delaatste
laatste
denwedstrijd
wedstrijddwars
dwarsdoor
doorParijs
Parijs won
won en
enden
denwedstrijd
wedstrijd Havre-Trouville.
Havre-Trouville. In
o.a. den
traden de
de H.H.
H.H.A.A.
MINNES(winnaar
(winnaarvan
vanden
denwedstrijd
wedstrijdDamme-Brugge)
Damme-Brugge)enen
ZEGGER,
jaren traden
MINNES
C.C.
ZEGGER,
I922 den
den wedstrijd
wedstrijd Villefranche-Nice
Villefranche-Nice won,
won,op
opden
denvoorgrond.
voorgrond.Onder
Onderde
dekorten
kortenafstandafstanddie in 1922
zwemmers
VAN
M.M.
BEISENHERZ
VANSILFHOUT
SILFHOUT en
enMej.
Mej.
BEISENHERZ uit.
zwemmersmuntten
munttenJ. J.
Ook de
wedstrijden in
water-polo staan
N. Z.
Z.B.
B.en
envertegenvertegenOok
de wedstrijden
in water-polo
staan onder
onder leiding
leiding van
van den
den N.
I922 won
won het
het NederNederbuitenland getoerd. In 1922
woordigende zeventallen hebben met succes in het buitenland
landsche
landsche Dames
Dames zevental
zevental den
den wedstrijd
wedstrijd te
te Monte
Monte Carlo.
Carlo.

Het tennisspel
tennisspel wordt
wordt ininNederland
Nederlandgeleid
geleid door
door den
den Nederlandschen
Nederlandsehen Lawn Tennis
Tennis
Het
Bond,
Bond, welke
welke in het
het jaar
jaar 1899
I899 werd
werd opgericht
opgericht en
en sedert
sedert dien
dienjaarlijks
jaarlijks o.a.
o.a. de
de wedstrijden
wedstrijden om
om
kampioenschap van
van Nederland
Nederlandorganiseerde.
organiseerde.InInhet
hetjaar
jaar1906
I906namen
namen
H.H.
K. BEUKEMA
het kampioenschap
dede
H.H.
K. BEUKEMA
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en G.
G. J.J.SCHEURLEER
SCHEURLEER deel
aanaan
de de
Olympische
Spelen
jaar 1909 hadden
hadden
deel
Olympische
SpelenteteAthene
Atheneen
en vanaf het jaar
wedstrijden tegen vertegenwoordigers
vertegenwoordigers van andere
andere landen
landen (België,
(België,Duitschland,
Duitschland,Frankrijk,
Frankrijk,
wedstrijden
19II werden
werden de
decompetitie-wedstrijden,
competitie-wedstrijden, die
die in
in1go2
1902waren
warengestaakt,
gestaakt,
Engeland) plaats.
Engeland)
plaats. In 1911
deze wedstrijden
wedstrijden bieden
bieden een
eenuitstekende
uitstekendegelegenheid
gelegenheidvoor
voortraining
trainingenenwisten
wisten
weder ingesteld; deze
151 teams
teams mede.
mede.
dan ook
ook tot
tot op
op heden
hedentetehandhaven;
handhaven; thans
thans doen
doen daaraan
daaraan 151
zich dan
mooiste prestatie
prestatie inininternationale
internationalewedstrijden
wedstrijden werd
werdgeleverd
geleverd door
door de
de H.H.
H.H.
De mooiste
C.VAN
VAN LENNEP
LENNEP en
DIEMER KOOL,
diedie
inin1920
vertegenwoordigers
Jhr. C.
en Mr.
Mr. A. DIENIER
KOOL,
1g2oteteArnhem
Arnhem de vertegenwoordigers
de Davis-Cup
Davis-Cup wisten
wisten te
te slaan.
slaan.
van
Zuid-Afrika in
wedstrijden voor
van Zuid-Afrika
in de wedstrijden
voor de
Het kaatsen,
kaatsen, een
eenspeciaal
speciaalFriesche
Frieschesport,
sport,wordt
wordtgeleid
geleiddoor
doorden
den NederlandschenKaatsbond,
N ederlandschenKaatsbond,
Het
waarbij in
het jaar
jaar van
van oprichting,
oprichting,17
17afdeelingen
afdeelingenwaren
warenaangesloten,
aangesloten,terwijl
terwijlhij
hij thans
thans75
75
waarbij
in 1897, het
afdeelingen
met
7000
leden
telt.
Ook
het
spelpeil
steeg
in
de
laatste
25
jaar
aanmerkelijk.
Het
afdeelingen
7000 leden telt. Ook het spelpeil steeg in de laatste 25 jaar aanmerkelijk. Het
kaatsspel wordt slechts
slechtsininenkele
enkelestreken
strekengespeeld
gespeeldenenonze
onze
kaatsershadden,
hadden,wat
watinternationale
internationale
kaatsspel
kaatsers
wedstrijden
wedstrijden betreft, dan.
dan ook alleen
alleen ontmoetingen
ontmoetingenmet
met Belgische
Belgische kaatsers;
waarom
kaatsers ; de
de wisselprijs,
wisselprijs, waarom
Sneek door
door de
devertegenwoordigers
vertegenwoordigersvan
van den
den NederNederhierbij wordt
hierbij
wordt gestreden,
gestreden,werd
werdinin1922
1922 te
te Sneek
landschen Kaatsbond
Kaatsbondn.l.n.l.
de
H.H.
T.
ZIJLSTRA,
J.
ROUKEMA
en
J.
A.
REITSMA
gewonnen.
de H.H. T. ZIJLSTRA, J. ROUKEMA en J. A. REITSMA gewonnen.
de Koninklijke
Koninklijke
schietsport,zoowel
zoowelmet
metgeweer
geweerals
alsrevolver
revolverstaat
staatonder
onder leiding
leidingvan
van de
De schietsport,
Vereeniging
van Nederlandsche
NederlandscheScherpschutters,
Scherpschutters, die
die o.a.
o.a. door
door het
hetuitschrijven
uitschrijven van
van jaarjaarVereeniging van
lijksche
de deelname
deelname van
van onze
onze Nederlandsche
Nederlandsche
lijksche nationale
nationale wedstrijden
wedstrijden en
en door
door het regelen van de
vertegenwoordigers aan
aan inte
internationale
wedstrijden, de schietsport
schietsport bevordert.
bevordert.
vertegenwoordigers
rnationale wedstrijden,
Hoewel het Golfspel
Golfspel reeds
reeds sedert
sedert meer
meer dan
dan 25
25 jaar
jaar hier
hier te
te lande
lande isisbeoefend,
beoefend,werd
werd
Hoewel
toch eerst
eerst in
in 1914
1914 het
het Nederlandsche Golf
GolfComité
Comité opgericht. Hoewel het
het peil
peil nog
nog veel
veel verschil
verschil
toch
Nederlandsche spelers toch weinig
weinig of
ofniet
niet
Amerika vertoont,
met Engeland en Amerika
vertoont, zoo staan onze Nederlandsche
de overige
overige spelers
spelers van
van het
het vaste
vaste land
landvan
vanEuropa.
Europa.
ten achter bij de

Nederlandsche Korfbal
Korfbal Bond
Bond regelt en bevordert de beoefening
beoefeningvan
van deze
deze uitstekende
uitstekende
De Nederlandsche
sport
ons land.
land. De
Decompetitiewedstrijden
competitiewedstrijdenverheugen
verheugen zich
zichinineene
eenevoortdurende
voortdurendetoename
toename
sport in ons
van
het
aantal
deelnemende
vereenigingen.
Dit
spel
wordt,
zooals
het
hier
te
lande
gespeeld
van
aantal deelnemende vereenigingen.
wordt, zooals het hier te lande gespeeld
wordt,
het buitenland
buitenland niet
nietbeoefend;
beoefend;het
hetverschilt
verschiltzeer
zeerbelangrijk
belangrijkvan
vanhet
het„basketball"
"basketball"
wordt, in het
gespeeld wordt
wordt en
en sedert
sedert den
denoorlog
oorlogook
ookin
inFrankrijk
Frankrijk bekend
bekend werd.
werd.
dat in Amerika en Engeland gespeeld
Vertegenwoordigers en
op de
de
Vertegenwoordigers
en vertegenwoordigsters
vertegenwoordigstersvan
vanden
denN.K.B.
N.K.B. demonstreerden
demonstreerden het
het spel op
1920.
Olympische
Antwerpen in 1920.
Olympische Spelen
Spelen te Antwerpen
Volledigheidshalve
gemaakt van de
de Koninklijke
Koninklijke Nederlandsche
Nederlandsche JachtJachtVolledigheidshalve zij
zij nog melding gemaakt
vereeniging „Nimrod",
"Nimrod", den
den Nederlandschen
Nederlandschen Boksbond,
Boksbond, waaraan
waaraan het
het bestaan
bestaan den
den laatsten
laatsten
vereeniging
tijd
onaangenaam isis gemaakt
toch zoo
zoo nuttige
nuttige sport
sportbij
bij
tijd onaangenaam
gemaakt door
door de
de weinige
weinige sympathie, die deze toch
vele
gemeente-autoriteiten heeft
Nederlandschen Cricketbond,
Cricketbond, den
den NederNedervele gemeente-autoriteiten
heeftontmoet,
ontmoet,den
den Nederlandschen
landschen Honkbalbond
Nederlandschen HockeyBandy Bond.
Bond.
landschen
Honkbalbond en
en den
den Nederlandschen
Hockey- en Bandy
de Olympische
01 ympische
slotte nog
nog de
de overwinning
overwinning der
der Nederlandsche
Nederlandsche boogschutters
boogschutters bij
bij de
Na ten slotte
Spelen te Antwerpen
Antwerpen (192o)
(1920) te
te hebben
hebbenvermeld,
vermeld,meen
meenikikdit
ditoverzicht
overzichtvan
vandedesportbeoefening
sportbeoefening
in Nederland
Nederland te
te mogen
mogen eindigen.
eindigen.
organisatie met
meteen
eenspeciaal
speciaalkarakter
karakterisisde
de Nederlandsche Bond
Bond voor
voorLichamelijke
Lichamelijke
Eene organisatie
Opuoeding.
stelde deze
deze Bond
Bond zich
zichaanvankelijk
aanvankelijk ten doel,
doel, de
de lichamelijke
lichamelijke
Opgericht in
in 1908, stelde
Opvoeding. Opgericht
al zijn
zijn lagen
lagen te
te helpen
helpen bevorderen,
bevorderen, ook met
met behulp
behulp van
van de
de weerweeropvoeding van
opvoeding
van het volk in al
I IlO

macht. Hij
Hij trachtte
trachtte dit
dit doel
doel o.a.
o.a. tetebereiken
bereiken door
door het
hetbreken
breken met
metde
dewedstrijden,
wedstrijden, volgens
volgens het
het
macht.
gewoonlijk gevolgde
gevolgde systeem
systeem en
en deze
dezetetevervangen
vervangendoor
doorhet
hetuitschrijven
uitschrijvenvan
vangezamenlijke
gezamenlijke
gewoonlijk
afstandsmarschen, afstandsritten
afstandsritten te
waarbij de
de deelnemers
deelnemers
afstandsmarschen,
te paard,
paard, afstandsroeitochten
afstandsroeitochten enz., waarbij
niet trachten
trachten elkaar
elkaar te overtreffen,
overtreffen, doch
doch slechts
slechtser
ernaar
naar streven,
streven, aan
aan zekere
zekere eischen
eischentetevoldoen,
voldoen,
niet
welk geval
geval hun
huneen
eeneereteeken
eereteekenwordt
wordtuitgereikt.
uitgereikt.
in welk
gepropageerddoor
doorhet
hetorganiseeren
organiseerenvan
vancursussen,
cursussen,met
met
het openluchtspel
openluchtspelwordt
wordtgepropageerd
Ook het
medewerking
van
de
betrokken
Bonden
(N.V.B.,
N.K.B.)
medewerking van de betrokken Bonden
N.K.B.)
Jaarlijks hadden
Bondswedstrijden plaats
plaats en bij
bij een
een dier
dierfeesten,
feesten,inin1910,
IglO,werd
werd
Jaarlijks
hadden groote
groote Bondswedstrijden
het eerst
inNederland
NederlanddedeZweedsche
ZweedscheGymnastiek
Gymnastiekgedemonstreerd
gedemonstreerddoor
doorleerlingen
leerlingenvan
van
eerst in
voor het
"Ecole Normale
Normale de
de Gymnastique
Gymnastique et
etd'Escrime"
d'Escrime" tete Brussel.
Brussel.
de „Ecole
Het jaar
jaar 191i
Igl Ibracht
Igl
brachtde
debeslissing
beslissingomtrent
omtrentden
denvoortaan
voortaandoor
doorden
denBond
Bondtetevolgen
volgenkoers;
koers;
Het
nieuw gekozen
Bestuur was van meening, dat
taak van den Bond
meer ligt
in de
de ververgekozen Bestuur
dat de
de taak
Bond meer
ligt in
het nieuw
lichaamsoefeningen onder
speciaal onder
onder de
de schoolschoolbreiding der lichaamsoefeningen
onder alle
alle lagen
lagen van
van het Volk en speciaal
dan in
in het
hetorganiseeren
organiseeren van
van wedstrijden
wedstrijden en
en het,
het,door
doorver
verdoorgevoerde
doorgevoerdespecialisatie
specialisatie
jeugd, dan
opvoeren
van
de
sportieve
prestaties
van
enkelen.
opvoeren van de sportieve prestaties van enkelen.
gevolg was,
was, dat
dat ininbeginsel
beginselbesloten
beslotenwerd,
werd,
Het gevolg
het budget
budget besteed
besteed
dat het overgroote gedeelte van het
worden aan
hetorganiseeren
aanhet
organiseerenvan
van spelleidersspelleiderszou worden
terwijl
cursussen
en
dergelijke,
ook
afstandsmarcursussen en dergelijke, terwijl ook afstandsmar^
^..op het
het programma
programma bleven
bleven staan.
staan.
schen op
,,..
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Lichaamsoefeningen bij
bij Leger
Leger en
enVloot.
Vloot.
Lichaamsoefeningen

t

^^
z
^

Waar
strijdvaardigheid in
zoo hooge
hooge
Waar de strijdvaardigheid
in zoo
met de
de lichamelijke
lichamelijke ontwikkeling,
ontwikkeling,
mate samenhangt met
daar
zal het
hetwel
welgeen
geenverwondering
verwonderingbaren,
baren, dat
dat Les in de
daar zal
de Zweedsche
Zweedsche gymnastiek
gymnastiek (evenwichts(evenwichtsde
lichaamsoefeningen bij
Legf
de GymnastiekGymnastiek- en
en SportSportoefeningen) aan
aan de
LegE r r en
Vloot ten
ten oefeningen)
de lichaamsoefeningen
bij Lege
en Vloot
der
Koninklijke
Marine
te
Willemsoord.
school
der
Willemsoord.
belangrijke plaats
plaats moete
allen
eenbelangrijke
moetenn innemen
innemen
allen tijde een
zijn de
delichaamsoefeninge
lichaamsoefeningen
altijd ten
ten
en al
al zijn
lichaamsoefeningE nn niet altijd
volle tot haar
haar recht gekomen,
gekomen, toch zorgde
zorgde hier
hier de
de Overheid
Overheid voor
voor de
de opleiding
opleiding van
van officieren
onderofficieren tot
instructeurs. In
het jaar
jaar 1898
18g8 geschiedde
geschiedde die
dieopleiding
opleidingaan
aande
de
en
en onderofficieren
tot instructeurs.
In het
Normaal
Schietschool
te
's-Gravenhage
en
wel
het
Leger,
in
hoofdzaak
voor
terwijl
ook
Normaal Schietschool te 's-Gravenhage en wel in hoofdzaak voor het Leger, terwijl ook
de Marine
Marine hier
hierwerden
werdengevormd.
gevormd.InInhet
jaar1900
Igooechter
hetjaar
Ig00
echterwerd
werd
enkele
leerkrachten voor
enkele leerkrachten
voor de
te Amsterdam
Amsterdam opgc,richt.
opgl-richt.
inrichtingen
een afzonderlijke
afzonderlijke Marine
opg\..richt. Aan beide inrichtingen
Marine Gymnastiekschool te
werd overgegaan
1912 w,;:rd
werd
toenin
in Igl2
Ig12
w~rd
Duitsche stelsel
stelsel en
en toen
werd de
de gymnastiek onderwezen volgens het Duitsche
tot de
oprichting van
van een
eengemeenschappelijke
gemeenschappelijke Militaire
Militaire Gymnastiekschool
Gymnastiekschool te Utrecht,
Utrecht, werd
werd
de oprichting
de genoemde
genoemde inrichtingen
inrichtingen werd
werd voorts
voorts ook
ook onderonderook
stelsel toegepast.
toegepast. Aan
Aan de
ook hier het Duitsche stelsel
wijs
gegeven in schermen
schermen op
op de
de verschillende
verschillende wapens,
wapens, spelen
spelen en
en athletiek
athletiek en
enwerden
werdenook
ook
wijs gegeven
onderwijzers
takken van sport
gevormd.
sport gevormd.
onderwijzers in
in die takken
Gedurende de
deeerste
eerstemobilisatiejaren
mobilisatiejarenwerden
werdende
decursussen
cursussenaan
aande
de Militaire
Militaire GymnastiekGymnastiekschooI
de daarvoor
daarvoor
school onderbroken en werden de lichaamsoefeningen in
in het
het Leger gepropageerd en de
benoodigde leiders
De
leiders gevormd door de zorg van
van het
het Bureau
Bureau "Ontwikkeling
„Ontwikkeling en Ontspanning". De
Minister van
in het
hetjaar
jaar 1915
1915 te
te Willemsoord
Wi1lemsoord
Willemsoordde
deMarine
MarineGymnastiekGymnastiek-en
van Marine echter richtte in
en
I
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Sportschool op,
en onderofficieren
onderofficieren tot onderwijzers in
in gymnastiek, schermen,
Sportschool
op,waar
waar officieren en
schermen,bokboksen, worstelen,
worstelen,athletiek
athletiekenenzwemmen
zwemmenwerden
werdenopgeleid,
opgeleid,
waarbijgebruik
gebruikwerd
werdgemaakt
gemaaktvan
vanenkele
enkele
waarbij
uitstekende
Belgischeonderwijskrachten,
onderwijskrachten,die
dietoen
toenin
in ons
ons land geïnterneerd
uitstekend~ B!lgische
geïnterneerd waren.
waren. Met
Met de
de
d~ze school deed
deed de
de Zweedsche
Zw~edsche Gymnastiek
Gymnastiekhaar
haar officieele
officieele intrede
intrede in
in het
hetland.
land.
oprichting van deze
De
D.! goede
go~d~ resultaten,
Minister van Oorlog
Oorlog in
in
resultaten,wdke
welke hiermede
hiermede waden
werden verkregen,
verkregen, gaven
gaven den
den Minister
het jaar
1917 aanleiding,
aanleiding, eene
eene Commissie
Commissie in
in te stellen, die
h~t
jaar 1917
die o.m.
o.m. zou
zouhebben
hebbenteteonderzoeken,
onderzoeken,
wdk stdsel
gymnastiek voor
meest geschikt
geschikt is.
is. Het
Hetdoor
doordeze
dez'!Commissie
Commissie
welk
stelsel van gymnastiek
voor het Leger het meest
in 1919
1919 uitgebrachte
uitgebrachte rapport,
rapport, dat
dat uitspraak
uitspraak deed ten voordeele
voordeele van
van het
het Zweedsche
Zweedsche stelsel,
stelsel,gaf
gaf
aanleiding
heropenen van
van de
de Militaire
Militaire Gymnastiekschool
Gymnastiekschool te
te Utrecht,
Utrecht,waaraan
waaraan voorvooraanleiding tot
tot het heropenen
ook de
de onderwijskrachten
onderwijskrachten voor
Marine zouden
zouden worden
worden gevormd.
gevormd. Intusschen
lntusschen was
was
loopig ook
voor de Marine
te Willemsoord,
Willemsoord, onmiddellijk
onmiddellijk naast
naast de
de GymnastiekGymnastiekte
en
Sportschool, een
een overdekt
overdekt zwembad
zwembad geopend,
geopend,
en Sportschool,
zwemonderwijs bij
bij de
de Marine
Marine op
opdegelijke
degelijke
zoodat het zwemonderwijs
wijze kon
thans in
in de
de bebewijze
kon plaats
plaatsvinden.
vinden. Het
Het ligt
ligt thans
doeling, dat de
de opleiding
opleidingvan
vandedeonderofficieren
onderofficierender
der
doeling,
Marine
voortaan
weder
te
Willemsoord
zal
plaats
Marine voortaan weder te Willemsoord zal plaats
hebben,
terwijl enkele
officieren der
Marine nog tete
hebben, terwijl
enkele officieren
der Marine
Utrecht zullen worden
worden opgeleid.
opgeleid.
vrijwillige sportbeoefening
sportbeoefening in
Leger en
en
De vrijwillige
in Leger
wordt door
door de
debetrokken
betrokken Departementen
Departementen zoozooVloot wordt
veel
mogelijk aangemoedigd,
aangemoedigd, onder
meer door
door het
het
veel mogelijk
onder meer
O ..verdekt
zwembad der Koninklijke
erdekt zwembad
Koninklijke
toekennen van
van eene
eene tegemoetkoming
tegemoetkoming in
in de
de reisreis- en
en
toekennen
Marine te
Marine
te Willemsoord.
Willemsoord.
bij het
het deelnemen
deelnemenaan
aan wedstrijden,
wedstrijden,door
door
verblijfkosten bij
het verbinden
verbinden van
eene gratificatie
gratificatie aan
aan het
hetbehalen
behalen
van eene
van het door hit
h~tNederlandsch
N ederlandschOlympisch
OlympischComité
Comitéingestelde
ingestelde„Vaardigheidsdiploma"
"Vaardigheidsdiploma"en
enniet
niet
h!t
minst door
door het
het opleiden
opleiden van
van de
de onmisbare
onmisbare instructeurs.
instructeurs.
hit minst

in Nederlandsch
NederlandschOostOost-Indië.
Indië.
De Lichaamsoefeningen in
Ook
wordt meer
meer en
en meer
meer de
de waarde
waarde van
van de
de lichaamsoefeningen
lichaamsoefeningen ingeingeOok in onze Koloniën wordt
zien, zoodat
zoodat ook
ook daar
daar verschillende
verschillende organisaties
organisaties zijn opgericht,
opgericht, die
die de
debevordering
bevorderingdaarvan
daarvan
ten doel
doel hebben.
hebben.
Hieronder moet
eerste plaats
OlymHieronder
moet in de eerste
plaats genoemd
genoemd worden
worden het
het Nederlandsch-Indisch Olymeen soort
soort filiaal
filiaal van het
het N.O.C.,
N.O.C.,waarbij
waarbij o.a.
o.a.zijn
zijnaangesloten
aangesloten de
de NederlandschNederlandschpisch Comité, een
Indische
Athletiek Unie,
Unie, de
deNederlandsch-Indische
Nederlandsch-Indische Bond
Bondvoor
voorLichamelijke
LichamelijkeOpvoeding,
Opvoeding,
Indische Athletiek
wdke
Bandoeng over
over eigen
eigengebouwen
gebouwenen
ensportterreinen
sportterreinenbeschikt,
beschikt,cursussen
cursussenorganiseert
organiseert
welke te Bandoeng
en van
van een
een opgewekt
opgewekt sportleven
sportleven getuigt,
getuigt, de
de Nederlandsch-Indische
Nederlandsch-Indische Voetbalbond,
Voetbalbond, de
de NederNederlandsch-Indische Officiers
Officiers Schermbond
Schermbond en
en meerdere
meerdere organisaties.
organisaties.
landsch-Indische
In 1918
1918 werden
werden op
op de
de A.N.I.T.A.
A.N.I.T.A.te teSoerabaja
SoerabajaOlympische
OlympischeSpelen
Spelengeorganiseerd.
georganiseerd.
Behalve dat het
het door
door het
hetN.O.C.
N.O.C.ingestelde
ingesteldeVaardigheidsdiploma
Vaardigheidsdiplomamet
metdaarbij
daarbijbehoorende
behoorende
Behalve
medaille ook
N::derlandsch-Indië kan
kan worden
worden behaald,
behaald, zijn
zijn door
door het
hetDepartement
Departementvan
van
medaille
ook in Nederlandsch-Indië
Oorlog
Koloniën ook
ook afzonderlijke
afzonderlijke vaardigheidsproeven
vaardigheidsproeven ingesteld
deel
Oorlog in onze Koloniën
ingesteld voor
voor hen,
hen, die deel
uitmaken van
Leger; het
het voldoen
voldoen aan
aan de
delichte
lichtevaardigheidsproeven
vaardigheidsproeven isiszelfs
zelfsverplichtend
verplichtend
uitmaken
van het Leger;
voor hen, die onderofficier
onderofficier willen worden. De
De lichaamsoefeningen
lichaamsoefeningenin
inhet
hetLeger
Legerworden
wordenspeciaal
speciaal
II12
1II2

verzorgd bij
bij·een
een der
derAfdeelingen
Afdeelingen van
van het
hetDepartement
Departementvan
vanOorlog.
Oorlog.Door
DoorininNederland
Nederlandopopverzorgd
geleide
cursussen gegeven
gegeven tot het
hetopleiden
opleiden van
vaninstructeurs
instructeursinin
geleide officieren
officieren worden
worden reeds
reeds nu cursussen
Zweedsche Gymnastiek,
athletiek en spelen,
spelen, aan
aan welke
welke cursussen
cursussen ook
ook deel
deel kan
kan worden
worden gegeZweedsche
Gymnastiek, athletiek
nomen door onderwijzers
onderwijzers van
van de
de scholen,
scholen, terwijl
terwijl voorts
voorts tot
totde
deoprichting
oprichtingvan
vaneene
eeneMilitaire
Militaire
Gymnastiekschool
Bandoeng is
is besloten.
besloten.
Gymnastiekschool te Bandoeng
Departement van
van Onderwijs
Onderwijs en
en Eeredienst
Eeredienst isis een
een „Ambtenaar
"Ambtenaarvoor
voorde
deLichaLichaAan het Departement
beginsel is
is besloten
besloten tot
totde
deinvoering
invoeringvan
vande
deZweedsche
Zweedsche
melijke
melijke Opvoeding"
Opvoeding" verbonden
verbonden en in beginsel
Gymnastiek op
op de
de scholen
scholen in onze
onze Koloniën.
Slotwoord.
Aan
einde van
van dit
ditoverzicht
overûcht gekomen,
gekomen, zij
zij het
hetmij
mij vergund
vergundmet
meteerbiedige
eerbiedigedankdankAan het einde
baarheid te gedenken,
gedenken, dat Hare
Hare Majesteit
Majesteit de
de Koningin
Koningin gedurende
gedurende Hare
Hare25
25jarige
jarigeregeering
regeering
baarheid
LichamelijkeOntwikkeling
Ontwikkeling
blijken heeft
heeft gegeven
gegeven van
van Hare
Harebelangstelling
belangstellinginindedeLichamelijke
voortdurend blijken
van Haar Volk en van wat daarvoor bevorderlijk kon zijn. Waar Hare Majesteit
Majesteit zelf
zelf de paardenpaardenûch voordoet,
voordoet, de
deschaatsen
schaatsenonderbindt
onderbindtom
omook
ook
sport beoefent
beoefent en,
en, wanneer
wanneer de
de gelegenheid
gelegenheid zich

de Koningin
Koningin met H.
H. K.
K. H.
H. Prirses
Prin€s JULIANA te midden
midden der
du deelnemers
deelnEmers aan
aan den
den militairen
militairen
H. M.
M. de
schaatsenrijdwedstrijd
ten Bosch
Bosch (winter
(winter 1917/18)
1917/18) bij
bij 's-Gravenh2ge.
's-Gravenhzge.
schaatsenrijdwedstrijd tete Huis ten

nationale sport
sport tete genieten,
genieten,daar
daar kan
kan het
hetons
onsniet
nietverwondere
verwonderEn,
datvan
vanHare
Hare
van deze echt nationale
n, dat
Hooge belangstelling
belangstelling herhaaldelijk
van Hare
Hare troonsbestijging
troonsbestijging
Hooge
herhaaldelijkisis gebleken.
gebleken. Reeds
Reeds in
in het jaar van
defileerden de vertegenwoordigers van de verschillende
verschillende sporten
sporten voor
voorde
deHooge
HoogeLandsvrouwe
Landsvrouwe
defileerden
en een dergelijke
dergelijke vorm van hulde-betuiging schijnt
schijnt ook
ook thans
thans in
in het
hetvoornemen
voornementeteliggen
liggenvan
van
de Nederlandsche Sportbeoefenaars, bij gelegenheid van
Gedurende het
het
van het
het 25-jarigjubileum. Gedurende
25-jarig tijdperk,
revue hebben
hebben laten
laten passeeren,
passeeren, heeft
heeft Hare
Hare Majesteit
Majesteitniet
niet
25-jarig
tijdperk, dat wij zoojuist de revue
sport aangemoedigd
aangemoedigd door
door het
hetbeschikbaar
beschikbaar
alleen de beoefening der verschillende takken van sport
zoo zeer
zeer gewaardeerde
gewaardeerde prijzen, door
door het
het aannemen
aannemen van
van het
het„Beschermvrouw"Beschermvrouwstellen van de zoo
schap"
van enkele
enkele belangrijke
belangrijke Bonden of
of Vereenigingen op sportgebied en
en door
door het
hetverleenen
verleenen
schap" van
praedicaat „Koninklijk"
"Koninklijk"aan
aanzulke
zulkeorganisaties,
organisaties,maar
maarook
ook door
doorhet
hetin
inpersoon
persoonbijwonen
bijwonen
van het praedicaat
en schermwedstrijden
schermwedstrijden en
en andere
andere sportieve
sportieve bijeenkomsten,
bijeenkomsten, terwijl
terwijl in
in
van voetbal-, athletiek- en
September 1916
1916 de Gymnastiek- en
en Sportschool
Sportschool der
derKoninklijke
Koninklijke Marine
Marinede
deeer
eergenoot,
genoot,door
door
Majesteit te
te worden
worden bezocht.
bezocht.
Hare Majesteit
het Hare
HareMajesteit
Majesteitgegeven
gegevenzijn,
ûjn,getuige
getuige
wezen
vaneene
eenekrachtige
krachtigelichamelijke
lichamelijke
Moge het
te te
wezen
van
ontwikkeling
van Haar
Haar Volk,
ontwikkeling van
Volk, tot heil
heil van
van zij
Ûj.l1 economische weerkracht.
weerkracht.
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KONINKLIJKE NATIONALE
NATIONALE VEREENIGING
VEREENIGING TOT STEUN
DE KONINKLIJKE
MILICIENS
AAN 1VIILICIENS
DOOR
DOOR
PROF'::"OR DR.
H.H.J.J. ELHJRST,
HJogleeraar aan de Universiteit
Universiteit van Amsterdam.
Amsterdam.
PROF23SOR
DR.
ELHORST, Hhogleeraar

T
T

ijdens den wc!reldoorlog
nuttige instellingen
instellingenverrezen,
verrezen,welke
welke
wereldoorlog zijn
zijnin
inons
ons Vaderland
Vaderland vele nuttige
behoort de Koninklijke
Koninklijke Nationale
Nationale Vereeniging
Vereenigingtot
tot
thans weder verdwenen zijn. Hiertoe behoort
Zijbestaat
bestaatsinds
sinds1904
1904ofofeigenlijk
eigenlijksedert
sedert1903.
1903.InIndat
datlaatste
laatste
aan Miliciens
Miliciensniet.
niet.Zij
Steun aan
jaar toch,
ernstige gebeurtenissen
gebeurtenissen in
in ons
onsVaderland
Vaderland tot de
de buitengewone
buitengewone oproeping
oproeping van
van
jaar
toch, toen ernstige
lichtingen der
der militie
militieleidden,
leidden,kwam
kwam een
een euvel aan
aan 't't licht,
licht,dat
datop
opvelen
veleneen
eenpijnlijken
pijnlijkenindruk
indruk
2 lichtingen
dat ruim
ruim 600
600 van
van de
de opgeroepen
opgeroependienstplichtigen
dienstplichtigenbij
bijhunne
hunneterugkomst
terugkomstinin
maakte. Het bleek, dat
maakte.
burgc!rmaatschappij hunne
hunne plaatsen
plaatsen in winkel,
winkel, kantoor
kantoor of
of fabriek
fabriek vonden
vonden ingenomen
ingenomen en
en
de burgermaatschappij
broodeloos waren.
waren. Toen vormde
vormde zich
zich eene
eene Commissie,
Commissie, aan
aan welke
welke het
hetgelukte
gelukte deze
deze600
600
dus broodeloos
slachtoffers van
Deze Commissie,
Commissie, waartoe
waartoe o.a.
o.a. de
de
slachtoffers
van hun
hun wèl
wèl vervulden
vervulden burgerplicht
burgerplicht te
te helpen. Deze
RITTER, de
de latere
latereGeneraal-Majoor
Generaal-Majoor
HOOGEBOOM en de
de Industrieel
IndustrieelBARBE
BARBE
HoogleeraarRITTER,
latere Hoogleeraar
HOOGEBOOM
ging niet
niet uiteen.
uiteen.Bij
Bij onderzoek
onderzoektoch
tochbleek,
bleek,dat
dathet
hetopgemerkte
opgemerkteeuvel
euvelsteeds
steedsbestaan
bestaan
behoorden, ging
dat telken jare
jare eenige honderden
honderden miliciens
miliciens bij
bij hun
hunterugkeer
terugkeer naar
naar hunne
hunne haardsteden
haardsteden
had en dat
ingenomen arbeidsplaatsen
arbeidsplaatsen bezet
bezetvonden.
vonden.
de vroeger door hen ingenomen
Commissie stichtte
stichtte de
de Nationale Vereeniging
Vereeniging tot
tot Steun
Steunaan
aanMiliciens.
Miliciens. die van 1904
1904
De Commissie
steun
ofof
- beide
beideverschafte.
verschafte.
tot 1914 aan
aan ruim
ruim 3000
3000 jonge
jongemannen
mannenwerk,
werk,tijdelijken
tijdelijkengeldelijken
geldelijken
steun
dreigde in den
den zomer
zomer van 1914 eensklaps het oorlogsgevaar,
oorlogsgevaar, dat
ganToen dreigde
dat Nederlands gansche krijgsmacht
krijgsmacht onder de wapenen riep
ofof
- zooalsonze
zooalsonzeoude
oude
riep ter
terhandhaving
handhavingonzer
onzerneutraliteit
neutraliteit
geschutgieterij het doel onzer weermacht indertijd welsprekend
handhavingvan
van
welsprekenduitdrukte
uitdrukte-ter
ter handhaving
den vrede voor ons volk, „pacis
"pacis continendae
continendae causa". Zou
Zouhet
hetgelukken?
gelukken? Wij
Wij hoopten
hoopten het
het en,
en,
hoop, riep
riep ik,
ik,die
dieinin1913
1913den
denHeer
HeerBARBE
BARBE als Voorzitter der Vereeniging
Vereeniging was
was
vervuld van die hoop,
beopgevolgd,
den 4den
4den Augustus
Augustus eene
eene vergadering
vergadering van
van het
het Hoofdbestuur
Hoofdbestuur bijeen
bijeen ter
ter beopgevolgd, tegen den
spreking van de maatregelen, welke in verband
verband met
met de
de geweldige
geweldigetijdsomstandigheden
tijdsomstandighedendoor
doordede
Vereeniging
dingen stonden
stonden vast:
vast: vooreerst,
vooreerst, dat
dat aan
aan die
die
Vereeniging genomen
genomen moesten
moesten worden.
worden. Twee dingen
duizenden,
plotseling aan
aan hun
hun werkkring,
werkkring, aan
aan hun
hun gezin
gezin ofofaan
aanhun
hunstudie
studieonttrokken
onttrokken
duizenden, die plotseling
werden, een
een bewijs
bewijsvan
vanhartelijk
hartelijk mede-leven
mede-leven door
door het
het Nederlandsche
Nederlandsche Volk
Volk moest
moest worden
worden gegegeven
vervolgens:: dat
Vereeniging tot
tot Steun
Steun aan
aan Miliciens
Miliciensdoor
doorhaar
haarnaam
naam
geven en vervolgens
dat de
de Nationale Vereeniging
en door haar
haar verleden
De ter
tervergadering
vergadering
verleden aangewezen
aangewezen was
was om
om daartoe
daartoe het
het initiatief
initiatief te nemen. De
opgekomenen deelden dit gevoelen
Nederlandsche
gevoelen en
enzoo
zoo verscheen
verscheen een paar dagen later in alle Nederlandsche
couranten een Oproep, waarin
waarin het Nederlandsche volk op het
het bestaan
bestaan der Vereeniging
Vereeniging gewezen
gewezen
werd
Nederlanders tot het
het verleenen
verleenen van
van steun
steun aan
aan de
de Vereeniging
Vereenigingwerden
werdenopgewekt.
opgewekt.
werd en alle Nederlanders
Bleef
aanvankelijk beneden
beneden onze
onzeverwachverwachBleef de uitwerking
uitwerking van
vand~zen
d=en Oproep in financiëel
financiëel opzicht aanvankelijk
ting, wij vertrouwen, dat hij aan menigen milicien en
en landweerman
landweerman een weinig
weinig moed
moed geschongeschonde maand
maand Augustus
Augustus van
van zeer
zeer vele
vele
ken
heeft. Bovendien
Bovendien mocht
mocht het ons
ons gelukken,
gelukken, reeds
reeds in de
ken heeft.
de
verzekering
te
ontvangen,
dat
er reeds
reeds 955)
zij,
werkgevers
Amsterdam waren
waren er
werkgevers (alleen
(alleen in Amsterdam
955) de verzekering te ontvangen, dat zij,
zoo het hun eenigszins
eenigszins mogelijk
mogelijk was,
was, hunne
hunne gemobiliseerde
gemobiliseerde werklieden
werklieden bij
bij demobilisatie
demobilisatie weder
weder
in dienst zouden nemen.
nemen.
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Natuurlijk moest
Vereeniging geheel
geheel gereorganiseerd
gereorganiseerd worden. In
In normale
normale tijde
tijde nn
Natuurlijk
moest de Vereeniging
mocht het bezwaar,
bezwaar, dat
dat wij
wij slechts
slechts in
in21
21plaatsen
plaatsenvertegenwoordigd
vertegenwoordigdwaren,
waren,teteoverkomen
overkomenzijn,
zijn,
omdat
steunbehoevende militairen,
militairen, die
die geen
geen hulp in hunne
omdat steunbehoevende
hunne nabijheid
nabijheid vonden, zich
zich ten
ten slotte
slotte
wel tot
wij nu
nu beleefden,
beleefden, was
was onze
onze
tot het
het Hoofdbestuur
Hoofdbestuur wendden,
wendden, in
inabnormale
abnormale jaren,
jaren, zooals
zooals wij
organisatie veel
gebrekkig. Wij wisten
wisten dit
dit bezwaar
bezwaar teteondervangen.
ondervangen. Veel
Veelzwaarder
zwaarder woog
woog
organisatie
veel te gebrekkig.
iets anders.
anders. Hoe
Hoezouden
zoudenwij
wijbij
bijdedevelerlei
velerleibehoeften,
behoeften,welke
welkezich
zichstraks
straksopenbaren
openbaren zouden,
zouden,de
de
middelen vinden
vindenom
omeraan
eraantetevoldoen?
voldoen?Wij
Wijhebben
hebbenin
indat
dat opzicht
opzichtvertrouwd
vertrouwdop
op den
den goeden
goeden geest
geest
middelen
van ons
ons Volk
Volkenenopop—- anderer
anderersteun.
steun.Wij
Wijzijn
zijnniet
niet
beschaamdgeworden.
geworden.Vele
Velebelangrijke
belangrijke
van
beschaamd
1915eene
eeneovereenkomst
overeenkomstgegegeschonken. Bovendien
Bovendien werd
werd in
in den
den loop
loopvan
van1915
giften werden ons geschonken.
m~t het
h~tKoninklijk
Koninklijk Nationaal
Nationaal Steuncomité,
Steuncomité, de
deRegeeringscommissie
Regeeringscommissie voor
voor MiddenMiddensloten
sloten met
standscrediet
de Vereeniging
Vereeniging van
vanNederlandsche
Nederlandschearbeidsbeurzen,
arbeidsbeurzen,waarbij
waarbij in
in overeenstemovereenstemstandscrediet en de
ming met
m~t het
hetkarakter
karakteronzer
onzerVereeniging
Vereenigingwij
wijtot
tottaak
taakkregen
kregenden
densteunbehoevenden
steunbehoevendenmanmannoodighadden
haddenom
omhun
hunwerk
werkbehoorlijk
behoorlijk
schappen dien financiëelen steun te
te verleenen,
verleenen, dien
dienzijzijnoodig
aanvaarden. Wij
Wij zouden
zouden dus —
- wat het financiëele
zorgenvoor
voor
te aanvaarden.
financiëele gedeelte
gedeelteonzer
onzertaak
taakbetrof
betrof- zorgen
werkkleeding,
wanneer
buitendede
woonplaatswerk
werkgevonden
gevondenwerd
werd werkkleeding,gereedschappen
gereedschappenen
en-wanneer
buiten
woonplaats
voor verhuiskosten
zijn gezin.
gezin. Van
Van de
dedaarvoor
daarvoortetemaken
makenkosten
kosten
verhuiskosten van
van den
den werkzoekende
werkzoekende en
en zijn
75%%van
vanhet
hetKoninklijk
KoninklijkNationaal
NationaalSteuncomité
Steuncomitéterugontvangen.
terugontvangen.
zou de
de Vereeniging
Vereeniging 75
Op 28 Augustus
Augustus 1919
1919 had
had het
hetHoofdbestuur
Hoofdbestuureene
eeneAlgemeene
Algemeenevergadering
vergaderingbijeengebijeengeOp
het 15
15 jarig
jarig bestaan
bestaan der
der Vereeniging
Vereeniging en
enhet
heteinde
eindeder
derdemobilisatie.
demobilisatie.
roepen
roepen ter viering van het
Bij
gelegenheid wierp
wierp ik
ik als
als Voorzitter
Voorzittereen
eendankbaren
dankbaren terugblik
terugblik op
opden
denarbeid
arbeidder
derVereeniVereeniBij die gelegenheid
algemeen en
en op
opdien
diender
dervijf
vijflaatste
laatstejaren
jaren in
inhet
hetbijzonder.
bijzonder.Ik
Ikherinnerde
herinnerde aan
aan den
den
ging in 't't algemeen
schroom,
waarmede wij
wij op
opden
denOden
4denAugustus
Augustus1914
1914besloten,
besloten,gedurende
gedurendeen
enna
naden
denwereldwereldschroom, waarmede
oorlog te
wij io
IO jaren
jaren lang
lang in
in vredestijd
vredestijd hadden
hadden gedaan;
gedaan; maar
herinnerde ook
ook
oorlog
te doen, wat wij
maar ik
ik herinnerde
aan
ons
geloof,
dat
niet
beschaamd
was:
Wij
begonnen
met
21
afdeelingen
en
geen
enkelen
aan
dat niet beschaamd was: Wij begonnen met 21 afdeelingen
geen enkelen
correspondent. Gedurende
Gedurende den
den oorlog
oorlogsteeg,
steeg,met
metbehulp
behulpvan
vanelfelf
voortreffelijkeProvinciale
Provinciale
correspondent.
voortreffelijke
nagenoeg
Comité's, het getal
getal der afdeelingen tot 75 en had de Vereeniging correspondenten in nagenoeg
alle gemeenten,
gemeenten, waar
waar geen afdeelingsbestuur
afdeelingsbestuur gevestigd
gevestigd was.
was. Er
Er was
was geen
geen plek
plekin
inons
onsland,
land,waar
waar
zij
waar zij
woonplaats terugterugzij niet vertegenwoordigd was, waar
zij geen hulp bood aan den naar zijne
zijne woonplaats
wij slechts
slechts zouden
zouden hebben
hebbentetezorgen
zorgen
gekeerden soldaat.
meening, dat
dat wij
gekeerden
soldaat. Wij
Wij vingen
vingen aan
aan in
in de meening,
voor de mannen, die op 1I Aug.
Aug. 1914
1914 onder
onder de
de wapenen
wapenen waren
waren of werden geroepen.
geroepen. Toen dit
dit
geheele
den loop
loop der
der jaren
jaren 1915,
1915, 1916
1916 en 1917
1917 was
was ontslagen,
ontslagen, moesten
moesten wij
wij opnieuw
opnieuw
geheele leger in den
want al
al de
de ontslagenen
ontslagenen waren
waren door
dooranderen
anderen vervangen.
vervangen. Natuurlijk
Natuurlijk hadden
hadden niet
nietalal
beginnen, want
deze dienstplichtigen
dunk van de
de werkwerkdienstplichtigen onze
onze hulp
hulp noodig;
noodig; maar
maar men
men zou
zou toch geen geringen dunk
zij in
inde
delaatste
laatste55jaren
jarenomstreeks
omstreeks26o.000
260.000
zaamheid der Vereeniging hebben, als
als men
men wist,
wist,dat
datzij
steunaanvragen behandeld heeft, waarvan
waarvan ±
237.000 werden ingewilligd. De ingewilligde
ingewilligde steunsteunI- 237.000
37.000personen
personen twee maal
maal geholaanvragen strekten zich uit over rond
rond 200.000
200.000 personen,
personen, daar
daar ±
+ 37.000
geholHoeveel arbeid beteekent dat! En hoeveel
dat gegepen werden. Hoeveel
hoeveel financieele
financieele en andere zorgen heeft dat
de Regeering
Regeering
kost! Want men bedenke
bedenke wel: dat
dat tot
tot het
hetoogenblik,
oogenblik,waarop
waaropininhet
hetlaatst
van1918
1918de
kost!
laatst van
wij ininvrijwilligen
vrijwilligen dienst
dienstvan
vanhet
hetRijk
Rijk
Rijks de financiëele
financiëele zorg voor zich
zich opeischte
opeischte en
en wij
des Rijks
traden, 25 %
%van al de uitgaven
uitgaven voor
voor kleeding,
kleeding, gereedschappen
gereedschappenen
enverhuiskosten
verhuiskostendoor
doorde
deVerVereeniging werd bekostigd
bekostigd en
en dat
dat met
met uitzondering
uitzonderingvan
vaneene
eenekleine
kleinevergoeding
vergoedingvoor
voordedemaanden
maanden
April,
wij wegens
wegens de
de Rijkssteunregeling
Rijkssteunregeling geen
geen beroep
beroep op
op het
hetpupuApril, Mei, juni
Juni en
en Juli
Juli 1919,
1919, toen
toen wij
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bliek meer
meer konden
konden doen,
doen, de
de volle
volle administratiebliek
administratie- en
en bureaukosten
bureaukosten voor
voor onze rekening kwamen
Bovendien
ook gedurende
gedurende de
de Rijkssteunregeling
Rijkssteunregeling getrouw
getrouwaan
aan haar
haar eigen
eigell
Bovendien bleef de Vereeniging ook
beginsel
haar vermogen was, om voor
voor den
den ontslagen
ontslagen soldaat
soldaat de
de oude
oudebetrekbetrekbeginsel en deed zij wat in haar
king te
te heroveren
heroveren of
of eene
eene nieuwe
nieuwe te winnen.
king
Stemde
dit bij alle
bovenal tot
totdankbaarheid
dankbaarheid
Stemde dit
alle zelfkritiek
zelfkritiek tot
totblijde
blijdevoldoening,
voldoening, het
het stemde bovenal
en
onder blijde
blijde instemming
instemmingder
dervergadering
vergadering werd
werd die
die dankbaarheid
dankbaarheid geuit
jegens H. M.
M. de
de
en onder
geuit jegens
Koningin-Moeder
H. den
den Prins
Prins der
der Nederlanden,
Nederlanden,
Koningin-Moeder en den Beschermheer der Vereeniging, Z. K. H.
die
herhaaldelijk blijk
werk der
der VereeniVereenidie herhaaldelijk
blijkgegeven
gegeven hadden
hadden van
van hunne
hunne ingenomenheid
ingenomenheid met het werk
ging;
jegensden
denvorigen,
vorigen,
thans
ontslapen
Eere-Voorzitter,
Baron
SIRTEMA
VAN
GROVESTINS,
ging; jegens
thans
ontslapen
Eere-Voorzitter,
Baron
SIRTEMA
VAN
GROVESTINS,
op
hulp en
en raad
raad men
men nooit
nooit tevergeefs
tevergeefs een
eenberoep
beroep deed;
deed;jegens
jegensden
dentegenwoordigen
tegenwoordigen
op wiens hulp
Eere-Voorzitter,
GraafDu
DuMONCEAU,
MONCEAU, die zijne taak met groote liefde
liefdehad
hadaanvaard;
aanvaard;jegens
jegensden
den
Eere-Voorzitter, Graaf
Opperbevelhebber
Zeemacht, het Kon. Nationaal
Nationaal Steuncomité,
Steuncomité, de
de Vereeniging
Vereeniging
Opperbevelhebbervan
van LandLand- en
en Zeemacht,
van
Arbeidsbeurzen en
en de
de Regeeringscommissie
Regeeringscommissie voor
voorMiddenstandscrediet,
Middenstandscrediet,die
diehartelijk
hartelijk
van Ned. Arbeidsbeurzen
met ons hadden samengewerkt.
samengewerkt. Natuurlijk
Natuurlijk werd
werdwarme
warme dank
dank gebracht
gebrachtaan
aande
deBestuurders
Bestuurdersder
der
Vereeniging en aan de Correspondenten
Correspondenten voor
voor hun
hun moeilijken
moeilijken en
engeheel
geheelbelangeloos
belangeloosverrichten
verrichten
arbeid: aan onze
onze trouwe
trouwealgemeene
algemeene
penningmeesters,
DELPRATenen
VANRAAMSDONK;
RAAMSDONK; aan
penningmeesters,
DELPRAT
VAN
aan de
JONG VAN
VAN LIER, den, helaas,
JONG
helaas,ontslapen
ontslapenVAN
VANTROOIJEN,
TROOIJEN, en ROELOFS,
ROELOFS, die
het
dieachtereenvolgens
achtereenvolgens het
algemeen
secretariaat hadden
waargenomen en last
- last
not least
aan Generaal
HOOGEBOOM,
algemeen secretariaat
hadden waargenomen
not least
aan Generaal
HOOGEBOOM,
die steeds door ons als buitengewoon lid
lid van
van het
het Dagelijksch
Dagelijksch Bestuur
Bestuur was
was beschouwd.
beschouwd.
Met
echter
werd
één
de naam
naam
Met bijzondere
bijzonderedankbaarheid
dankbaarheid
echter
werd
éénnaam
naamgenoemd:
genoemd:Het
Het was
was de
der
HOOGE VROUWE,
diedieopopden
1914 sprak
sprak met
meteene
eeneontroering,
ontroering,welke
welke
der HOOGE
VROUWE,
den loden
Loden Augustus
Augustus 1914
ons aan den Grooten Zwijger herinnert: „De
"De berichten,
berichten, die
die tot
totmij
mij komen
komen omtrent
omtrent de
de stoornis
stoornis
of den stilstand
stilstand in
in bedrijven,
bedrijven, ontstaan
ontstaan ten gevolge
gevolge van
van den
den oorlog
oorlog en
en het
het te
teonzent
onzentbestaande
bestaande
oorlogsgevaar, doch bovenal de kommer en de zorg, die mij
mij allerwegen
gemoet treden,
treden,waar
waar
allerwegen te gemoet
ik mij
mij beweeg temidden van
van mijn
mijn volk, vervullen
vervullen mij
mij met
met groote
groote deernis
deernis voor
voor de
de velen,
velen,die
dieinin
tt • In
benarde omstandigheden
ook
benarde
omstandigheden verkeeren
verkeeren".
In Haar
Haardeernis
deernisrekende
rekendede
deKoningin
Koningin op
op velen
velen --- ook
ons,zooals
zooalsmij
mijbleek
bleek
schrijven
Baron
SIRTEMA
VAN
GROVESTINS, hetwelk
hetwelkikikinin
op ons,
uituit
eeneen
schrijven
van van
Baron
SIRTEMA
VAN
GROVESTINS,
ons ook
ook
de eerste dagen van Augustus ontving. Maar niet alleen rekende
rekende Zij
Zij op
op ons,
ons, Zij
Zij hielp
hielp ons
Zij bezielde
bezielde ons:
ons: eerst
eerst door
door Hare
Hare koninklijke
koninklijke gift van ff 25.00o,
25.000, toen
toen door
door ten
ten teeken
teekenvan
van
en Zij
onze Vereeniging
Vereenigingden
denvoorzitter
voorzitterten
tenPaleize
PaleizeteteAmsterdam
Amsterdam
bijzondere belangstelling in onze
Hare bijzondere
ontbieden om
om met
met dezen
dezen uitvoerig
uitvoerigde
debelangen
belangenvan
vanHaar
Haar leger
leger bij
bij demobilisatie
demobilisatie te
te bespreken
bespreken
te ontbieden
eindelijk door
door aan
aan de
de Vereeniging
Vereenigingten
tenblijke
blijkevan
vanHare
Harekoninklijke
koninklijkegunst
gunsten
enwaardeering
waardeeringden
den
en eindelijk
naam te schenken
van
schenken van Koninklijke Nationale
NationaleVereeniging
Vereenigingtot
totSteun
Steunaan
aan
Miliciens.
Miliciens.
zijn thans
thans teruggekeerd
teruggekeerd tot het
het'rustige
rustige ën
enstille
stillewerk
werkvan
van1913
1913enenvroegere
vroegerejaren.
jaren.
Wij zijn
daarvoor blijven wij
wij de
de waardeering
waardeering en
en de
demedewerking
medewerkingvragen
vragenvan
vanalle
alleoprechte
oprechte
Maar ook daarvoor
Nederlanders, die
diemet
metons
onsdedeverdediging
verdedigingvan
vanhet
hetVaderland
Vaderlandbeschouwen
beschouwenals
alseen
eenduren
durenplicht,
plicht.
Nederlanders,
waaraan onze
moeten geven.
geven. Zal
Zal dat
dat echter
echter het
hetgeval
gevalzijn,
zijn,dan
dan
waaraan
onze jonge
jonge mannen
mannen zich
zich met liefde moeten
hetspook
spookvan
vanwerkloosheid
werkloosheidniet
nietoprijzen
oprijzen voor
voor den
den jongen
jongen man,
man, die
die tot
tot de
.de vervulling
vervulling
moet het
van zijn
zijn dienstplicht
dienstplicht geroepen
geroepen wordt.
wordt.Hij
Hij moet
moetweten,
weten,dat
dathij
hijop
opkrachtigen
krachtigensteun
steunkan
kanrekenen,
rekenen,
van
wanneer
wanneer hij
hij in
inde
deburgermaatschappij
burgermaatschappijterugkeert.
terugkeert. Het
Het Nederlandsche
Nederlandsche Volk
Volk steune
steune daarom,
daarom,
ook in
in de
de toekomst,
toekomst, de
deVereeniging
Vereenigingen
enhoude
houdehaar
haarin
instand!
stand!
ook
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„LANDVERHUIZING"
DE NEDERLANDSCHE
NEDERLANDSCHE VEREENIGING
VEREENIGING "LANDVERHUIZING
H

DOOR

JHR. J. C. C. SANDBERG,
SANDBER:G,

JHR.

Secretaris
dhrlandsche Vereeniging
„Landverhuizing ".
Secretaris van
van de
de NN~dgrlandsche
VerJeniging "Landverhuizing".

O
O

nder de
de belangrijke
belangrijke instellingen,
instellingen,opgericht
opgerichttijdens.
tijdens.de
de 25-jarige Regeering van
van Hare
Hare
nder
Majesteit, onze
onze geeerbiedigde
geeerbiedigde Koningin,
Koningin, behoort
behoortzeker
zekerook
ookvermeld
vermeld teteworden
worden
Majesteit,
de
hierboven genoemde
genoemde Vereeniging.
Vereeniging.
de hierboven
op het
hettijdstip
tijdstipvanvan
hare
oprichting
trokkenjaarlijks
jaarlijksduizenden
duizendenonzer
onzerlandgelandgeTot op
hare
oprichting
trokken
nooten
naar
den
vreemde,
velen
zonder
eenig
begrip
te
hebben
van
het
land,
waarheen
nooten naar den vreemde, velen zonder eenig begrip te hebben van het land, waarheen
zij
zich begaven
begaven en
en zeer
zeer velen
velenverleid
verleiddoor
dooroverdreven
overdreven en
endikwijls
dikwijlsvalsche,
valsche,leugenachtige
leugenachtige
zij zich
voorspiegelingen.
voors
piegelingen.
gevolg was
was niet
niet alleen
alleenernstige
ernstige teleurstelling,
teleurstelling, maar
maar in
in zeer
zeervele
velegevallen
gevallengroote
groote
Het gevolg
zijvóór
vóórhet
hetverlaten
verlatenvan
vanhet
het
ellende,
wat dedetrekkers
trekkersbespaard
bespaardhad
hadkunnen
kunnenblijven,
blijven,indien
'indienzij
ellende, wat
Vaderland omstandig
waren ingelicht van
van betrouwbare
betrouwbare zijde.
zijde.
Vaderland
omstandig waren
gezondheid en
en levensgeluk
levensgeluk gingen
gingen onnoodig
onnoodigen
entot
totschade
schadeen
enschande,
schande,
Wat al
al geld, goed, gezondheid
tot op
op 12
12December
December1913
1913 de
de Nederlandsche
Nederlandsche Vereeniging
Vereeniging„Land"Landook van ons land, verloren, tot
verhuizing" werd
werd opgericht en
en deze
deze op
opI IJanuari
Januari1915
1915haar
haarInformatiebureau
Informatiebureaukon
konopenen!
openen!
verhuizing"
Waren
kant tijdstip
tijdstip van
van oprichting
oprichting der
der Vereeniging
Vereenigiilg en
en van
van oopening
pening
Waren aan
aan den
den eenen kant
van haar
haar bureau
bureau ongunstig door het
het uitbreken
uitbreken van
van den
den wereldoorlog,
wereldoorlog, aan
aan den
den anderen
anderen kant
kant
van
was het
het daardoor
daardoor mogelijk
mogelijk alle
alle voorbereidende
voorbereidende maatregelen
hetintreden
intreden
was
maatregelentetetreffen,
treffen,om
om- bijbijhet
van den vrede en
en de
de hernieuwde
hernieuwdemogelijkheid
mogelijkheidnaar
naar den
den vreemde
vreemdetetetrekken
trekken—
- goed
goedvoorbereid
voorbereid
teneinde het
het gestelde
gestelde doel
doel te
te bereiken,
bereiken, een
een doel,
doel,dat
dat volgens
volgensartikel
artikel 22der
derStatuten
Statutenis:
is:
te zijn, teneinde
a. het geven van
van voorlichting
voorlichting aan
aan hen, die
die er
er over
over denken,
denken, als
als landverhuizer
landverhuizer NederNederland
te verlaten;
verlaten;
land te
het verleenen
verleenen van
van bijstand
bijstand bij
bij de
de uitvoering
uitvoering van
van dit
ditvoornemen;
voornemen;
b. het
c. het houden van
van voeling
voeling met
met hen,
hen, die
diegeëmigreerd
geëmigreerdzijn;
zijn;
een en
en ander
ander met
metuitsluiting
uitsluitingvan
vanpropaganda
propaganda voor
voorlandverhuizing
landverhuizing en
envan
vanfinancieele
financieelehulp
hulp
aan
emigranten.
aan emigranten.
der statuten
statuten zal
zal de
de Vereeniging
Vereenigingtot
totbereiking
bereikingvan
vanhaar
haar doel
doelde
devolgende
volgende
Volgens art. 33 der
middelen aanwenden:
aanwenden:
a. het
verzamelen en ordenen
ordenen van
van gegevens
gegevens betreffende
betreffende vooruitzichten
vooruitzichten van
van landlandhet verzamelen
inverschillende
verschillendelanden;
landen;
verhuizers
betreffende het
het emigratiewezen
emigratiewezen in
verhuizers en betreffende
verstrekken van
inlichtingen, ook
ook ter
ter waarschuwing
waarschuwing
b. het verstrekken
van schriftelijke
schriftelijke en
en mondelinge inlichtingen,
onberaden emigratie;
emigratie;
tegen onberaden
tegengaan van
van verkeerde
verkeerde practijken
practijken in
in het
hetemigratiewezen;
emigratiewezen;
c. het tegengaan
d. het geven
geven van
van daadwerkelijke,
daadwerkelijke, niet financieele
financieele hulp
hulp aan
aan landverhuizers
landverhuizers uit
uitNederNederhetûjdoor
doorbemiddebemiddeland tot
tot het
het oogenblik
oogenblik van
van hunne
hunne vestiging,
vestiging,hetzij
hetzij direct,
direct,hetzij
land
ling van
van bevriende
bevriende Vereenigingen
Vereenigingen in
in het
hetbuitenland;
buitenland;
e. samenwerking
met
Vereenigingen,
die
een
verwant doel
doel beoogen;
beoogen;
samenwerking met Vereenigingen, die
verwant
f. alle
andere wettige middelen,
middelen, die
die aan
aan de
debereiking
bereikingvan
vanhet
hetdoel
doelbevorderlijk
bevorderlijkkunkunalle andere
nen
zijn.
nen zijn.
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In
oprichtingsvergadering werd
van Landbouw,
Landbouw, Nijverheid
Nijverheid en
en
In de oprichtingsvergadering
werd door
door de
de Ministers van
Handel, Mr.
Mr. M. W. F. TREuB
TREUB en van Buitenlandsche Zaken,
Handel,
Zaken, Jhr. Dr.
Dr. J. LouDON,
LOUDON, die inzagen
het
groote landsbelang
landsbelang verbonden
verbonden aan
het tot stand
stand komen
komen van
van de
de Vereeniging,
Vereeniging, steun
het groote
aan het
steun en
en
medewerking
toegezegd.
medewerking
Zoo
werden door
door den Minister
Minister van
van Landbouw,
Landbouw, Nijverheid
Nijverheid en
en Handel
Handel ten
ten behoeve
behoeve
Zoo werden
van
Informatiebureau der
der Vereeniging
Vereeniging eenige
eenige vertrekken
vertrekken beschikbaar
beschikbaar gesteld,
gesteld, oorspronoorspronvan het Informatiebureau
kelijk in
in de Lange
kelijk
Lange Houtstraat
Houtstraat 36
36'. te
's-Gravenhage, later
later in
in het
het nieuwe
nieuwe Departementsgebouw
Departementsgebouw
te 's-Gravenhage,
Bezuidenhoutschen
jaar isis het
bureau door
den Minister
Minister van
van Arbeid,
Arbeid,
Bezuidenhoutschen Weg
Weg No. 30.
3o. Dit
Dit jaar
het bureau
door den
Hand'!l
Hand'!!
en Nijverheid
Nijverheid overgebracht
overgebracht naar
naar Bezuidenhoutschen
Bezuidenhoutschen Weg
Weg No.
No. 97,
97, waar
Handel en
waar de
Vereeniging
o.a. voor
voor de
de systematische
systematische rangrangVereeniging thans
thans beschikt
beschikt over
over voldoende
voldoende ruimte,
ruimte, noodig o.a.
schikking van
Zuid-Amerika, Australië, Nieuw
Nieuw Zeeland
Zeeland
van hare
hare gegevens
gegevens over
over Afrika,
Afrika, Noord- en Zuid-Amerika,
en Azië,
Azië, voor
voor hare
hare studiebibliotheek,
studiebibliotheek, hare
hare tijdschriften
tijdschriften uit
uit verschillende
verschillende deelen
deelen der
der wereld,
wereld,
hare
voorhaar
haar thans
thans reeds
reeds
en voor
hare wandkaarten en
Bij de
de oprichting
oprichting
zoo omvangrijk
omvangrijk archief.
archief. Bij
traden als
Voorzitter en Vice-Voorzitter
Vice-Voorûtter
als Voorzitter
van
de Vereeniging op de
de oud-Minister
oud-Minister
van de
Ds. A. S. T ALMA en Professor I. P. DE
VOOYS, wier
aftreden respectievelijk wewier aftreden
gens
wegens verandering
verandering van
van
ziekte en wegens
gens ziekte
werkkring
belangrijk verlies
verlies voor
voor de
de
werkkring een
een belangrijk
Vereeniging inhield.
Dit was
was niet
nietminder.
minder.
minder,
inhield. Dit
het
geval met
aftreden van
van den
den tweetweehet geval
met het aftreden
den Voorzitter
Voorzitter der
der Vereeniging, MR.
TH.
MR. TH.
HEEMSKERK, die
zich bij
bij zijne benoeming
HEEMSKERK,
die zich
Minister van
van Justitie daartoe
daartoe genoopt
genoopt
tot Minister
zag.
DRESSELThans
H. C.
C. DREssELThans zijn
zijn Mr.
Mr. H.
DRESSELNederlandsche Vereeniging
Vereeniging
Informatiebureau van
Informatiebureau
van de Nederlandsche
van de
de Tweede
Tweede Kamer
Kamer der
der
HUYS, Lid
Lid van
HUYS,
„Landverhuizing", Bezuidenhoutsche
Bezuidenhoutsche Weg
Weg 3o,
"Landverhuizing",
30, 's-Gra's-Gravoorzitter
Staten
Generaal,
voorûtter
en
A.
G.
Staten
Generaal,
voorzitter
en
A.
G.
venhage.
venhage. Bibliotheek
Bibliotheek en
enarchief,
archief,tevens
tevenswachtkamer
wachtkamer
MÖRZER
MÖRzER
BRUYNS,
ondervoorzitter.
voor
voor bezoekers.
bezoekers.
eerste Directeur
Directeur van
van het
het InforDe eerste
matiebureau, de
de Heer
Heer J. MAURER,
MAuRER, werd
werd in 1917 opgevolgd
opgevolgd door
C. SANDBERG.
SANDBERG.
door Jhr.
Jhr. J.
J. C. C.
De kosten,
kosten, aan
aan het
het werk
werk der
der Vereeniging
Vereeniging verbonden, worden in hoofdzaak bestreden
bestreden
uit eene Regeeringssubsidie
Regeeringssubsidie en voorts
voorts uit
uit de
de contributie
contributie der
derleden
ledenen
enuit
uitvrijwillige
vrijwilligebijdragen
bijdragen
van
van hen,
hen, die
die door
door de
de Vereeniging met voorlichting,
voorlichting, raad
raad en daad
daad zijn
zijn bijgestaan.
bijgestaan.
Onder hare
hare leden telt de
de Vereeniging thans, naast vele
personen, een
eenaantal
aantal
vele particuliere personen,
en industrieele maatschappijen, de groote algemeene
algemeene en bijna
bijna alle
alle groote provinscheepvaart- en
ciale landbouwvereenigirigen
landbouwvereenigingen naast verschillende
verschillende ldeinere,
kleinere, alle groote vakbonden naast
naast verVfrvakvereenigingen en verscheidene
verscheidene andere
andere Vereenigingen, genootschappen
genootschappen enz.
enz.
schillende vakvereenigingen
De omvang
omvang van
van den
den arbeid
arbeid der
der Vereeniging kan eenigszins
eenigsûns beoordeeld worden uit het
het
aantal
aantal inkomende en uitgaande
uitgaande brieven,
brieven, dat
dat in
in 1920
1920 - het eenigste jaar
jaar na
oorlog waarin
waarin
na den oorlog
de emigratie
weer eenigermate opleefde
1 I .271 bereikte.
emigratie weer
opleefde —
- een totaal
totaal van
van 11.271
Sinds hare
hare oprichting
oprichting heeft
heeft de
de Vereeniging zich
ook ernstig
ernstig bezig
bezig gehouden
gehouden met
met de
de
ûch ook
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bestudeering
binnenlandsche en
en buitenlandsche
buitenlandsche wetgeving
wetgeving op
opemigratiegebied.
emigratiegebied. Zij
Zij
bestudeering van
van de binnenlandsche
heeft
zake van hare
hare inzichten doen
doen blijken
blijken en
en stappen
stappen gedaan
gedaan om
omtetebevorderen,
bevorderen,dat
datonze
onze
heeft ter
ter zake
treklustigelandgenooten,
landgenooten,bij
bij eene
eene herziening
volle bebetreklustige
herziening onzer
onzer landverhuizingswet,
landverhuizingswet, daarin
daarin de volle
scherming
diedie
zijzij
- ook
ook in
in 't't algemeen
algemeen belang
zoonoodig
noodighebben.
hebben.
schermingvinden,
vinden,
belang- zoo
Schrijverdezes
dezesvermeent
vermeenttetemogen
mogeneindigen
eindigenmet
metde
dehoop
hoopen
enhet
hetvertrouwen
vertrouwen uit
uit tete
• Schrijver
spreken,
dat in
in het
hetkomende
komenderegeeringstijdperk
regeeringstijdperk van
van Hare
Hare Majesteit
Majesteit de
de Koningin,
Koningin, Nederland
Nederland
spreken, dat
zal
een der
der beste
beste wetten
wetten op
opemigratiegebied
emigratiegebied onder
onder de
de Europeesche
Europeesche Staten.
Staten.
zal mogen
mogen bogen op een
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HET ALGEMEEN NEDERLANDSCH VERBOND 1898-1923
1898- 1923
DOOR
DR. M.
M. A. VAN
Voorzitter van
Algemeen N€derlandsch
DR.
VAN WEEL, Voorzitter
vanhet
het AlgemeEn
VErbond.
van de
de Tallcommissie
Tallc9mmissie van
Nederlandsch Vabond.
Verbond.

H
H

et isiseen
eenaardige
aardigesamenloop
samenloopvan
van
omstandigheden
geweest,
jaar,waarin
waarin
omstandigheden
geweest,
datdat
in in
hethet
jaar,
onze
Koningin den
den troon
troonbesteeg,
besteeg,ook
ookde
deoprichting
oprichtingvan
van het
het Algemeen
Algemeen
onze geëerbiedigde Koningin
Nederlandsch
Nederlandsch Verbond,
Verbond, thans
thans meestal
meestal het
het A. N. V.
V. genoemd,
genoemd, plaats
plaats greep.
greep.
m:>eilijkeen
m::>eilijk
eenbetrouwbaarder
betrouwbaardergids
gids te
te vinden,
vinden,
Voor
geschiedenis van
van het
hetA.A.N.N.V.V.isismoeilijk
Voor de geschiedenis
nu vrijwel
vrijwel algemeen
algemeen bekende
bekende boekje,
V., de
deheer
heer
dan
het nu
dan het
boekje, dat
dat de
de beheerder
beheerdervan
vanhet
het A.
A. N. V.,
C. VAN
VAN SON,
bewerkte
zijn zinrijken
zinrijk!n
ûnrijk~n omslag
omslag zeer
zeer de
deaandacht
aandachttrekt.
trekt.
SON,bewukte
bewerkteen
en dat
dat door
door zijn
vo:>rgeschiedenis der
Uit de
de voorgeschiedenis
vo::>rgeschiedenis
N. V.
V. blijkt
blijkt duidelijk,
duidelijk, hoe
hoe zij,
zij, die
die
der oprichting
oprichting van
van het
het A.
A. N.
Nederlandsche afkomst
zijn, het
het gemis
van
afkomst zijn,
gemis van
van den
den band
band
van Nederlandsche
met
het cultureele
leven van
vanden
betreurden.
cultureele leven
denouden
oudenstam
stambetreurden.
met het
3 Februari
Februari 1893
1893 bevatte
h<:vatte
b~vatte de
de „Nederlander"
"Nederlander" van
van
Chicago een artikel:
artikel: Heeft
Heeft de
de Nederlandsche
Nederlandsche taal
taaleen
eenToeToekomst?
J. HODDENBACH, die
er op
op wees,
wees,hoeveel
hoeveel
door J.
komst? door
die er
is dan
dan velen
denken:
Nederland,
velendenken
grooter
taalgebied is
grooter ons
ons taalgebied
: Nederland,
Neder!. Oost-Indië,
Oost-Indië, ZuidZuidVlaanderen,
Vlaanderen, Curaçao,
Curacao, Suriname,
Suriname, Nederl.
Afrika, Nederl.
Neder!.
Volksplantingen in
de Ver.
Ver. Staten
Staten van
van
Nederl. Volksplantingen
Afrika,
in de
Noord-Amerika.
MEERT,
Naar aanleiding
aanleiding daarvan
daarvan zond
zond de
deheer
heerH.H.MEERT,
Naar
leeraar in Vlaanderen,
Vlaanderen, een
een artikel
artikel aan
aan de
de „Nederlander",
"Nederlander",
leeraar
waarin hij uitvoerig het Nederlandsch
Nederlandsch Taalgebied
Taalgebied beschreef
beschreef
waarin
en
inlichtingen gaf
gaf omtrent
omtrent de
deverspreiding
verspreiding van
vanonze
onze
en inlichtingen
taalgenooten, de handhaving
handhaving en verspreiding
verspreiding van
van
stam- en taalgenooten,
H. MEERT.
invloed der
onze
taal. (Men
(Men denke
denke aan
aan den
den invloed
der Alliance
Alliance
onze taal.
française en het
het All-deutsche
All-deutscheVerband.)
Verband.)
D~ze gedachte
HODDENBACH legde een
D.!ze
gedachtevond
vondbijval
bijvalininAmerika.
Amerika.
heer
eenregister
registeraan,
aan,
Deze
DeDe
heer
HODDENBACH
waarin zij,
Alg. Nederl.
treden,naam
Nederl.Verbond
Verbondwenschten
wenschtentoe
toetetetreden,
naamenenadres
adreskonden
konden
waarin
zij, die
die tot een Alg.
HEUSDEN bood
voor dat
registeraan
aaninin Blooker's
Blooker'
teekenen. De
heerVAN
Deheer
VANHEUSDEN
b<:reidwillig
datregister
Blooker'ss
teekenen.
boodb~reidwillig
bereidwillig een
een plaats voor
Cacaomolen
de Wereldtentoonstelling
Wereldtentoonstelling te
jaar
Cacao
molen op de
te Chicago.
Chicago. Handteekeningen
Handteekeningen kwamen.
kwamen. Het
Hetjaar
nadien lag
lag het
hette te
Antwerpenop op
de Tentoonstelling;
daarna
te Amsterdam,Berlijn,
Berlijn,
nadien
Antwerpen
de Tentoonstelling;
daarna
te Amsterdam,
Brussel.
27 April 1895
1895 werd
werd in
in het
het Kunstgenootschap
Kunstgenootschap De Distel
Distel te Brussel
Brussel besloten tot
tot oprichoprichvan een
een Alg.
Alg. Nederl.
Nederl. Verbond.
Verbond.
ting van
II11I Juli
eerstenummer
Juli 1896
1896verscheen
verscheen te
te Gent
Genthet
heteerste
nummervan
van Neerlandia,
Neerlandia, orgaan
orgaan van
van het
het
Januari 1900
I900 af verschijnt
oudste stad
stad van
van Holland,
Holland,sedert
sedert
Verbond (Van Januari
verschijnt het
het te
te Dordrecht, de oudste
18g8
hoofdzetel van
van het
het Algemeen
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en Zuid-Nederlandsche
Noord- en
één Verbond
Verbond vereenigd.
vereenigd.
rII Mei
Mei 1898
r898isisdedeofficieele
1898
officieeledatum
datumder
derstichting
stichtingvan
van
het
V.
het A. N. V.
Met de
de vastgestelde
vastgestelde statuten
statuten als
alsgrondslag
grondslag togen
togen de
de P
J. H.
H
eKERN.
Met
Professor
Dr.
rof essor D
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België, Nederlandsch-Indië,
Nederlandsch-Indië,Suriname
Suriname en Nederlandsche Antillen,
Antillen, die alle
alle haar
haar afgevaardigden
afgevaardigden
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het Hoofdbestuur
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hebben. Bovendien
Bovendien ontstonden
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woonplaats of
of-streek
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velen, die het groote belang van een krachtig A. N. V. hebben ingezien, hun jaarbijdrage
verhoogden. Van de afdeelingen, die het krachtigst werken, moet stellig allereerst 's-Gravenhage e. o. genoemd worden. Zij verheugde zich dan ook al een paar maal in de aanwezigheid van H. M. de Koningin en van hooge rijksbestuurders, provinciale en gemeentelijke
overheden op haar zgn. Dietsche Kunstavonden, die in het openbare leven in de hofstad
hoe langer hoe meer de aandacht trekken.
Een aardige en aangename toevalligheid is, dat H. M., na haar troonsbestijging, het
Nederlandsch tot hoftaal verhief. Deze, van echte vaderlandsliefde getuigende koninklijke
daad, versterkte Groep Nederland van het A. N. V. in de meening dat, overeenkomstig haar
beginsel, Handhaving en verbreiding van de Nederlandsche taal, meer kracht moest
bijgezet worden. In die richting was de Afd. 's-Gravenhage e. o. reeds werkzaam. Eenige
leden, van wie de bekende schrijver MARc. EMANTS de hooggeschatte leider was, waren
begonnen met pogingen, om vooral opschriften in vreemde talen te doen verdwijnen. O. m.
beveelt ::ij de onderstaande verkortingen aan:
t. a.
m.h.d.
m.o.d.
m.h.g.
m.o.g.
m.w.g.
m.h.r.
m.o.r.
m.w.r.
g. d. u.
a. u. b.
a. j. b.
Z. t.
h.d.I.

(tot afscheid) .
in
(met hartelijken dank)
"
( " oprechten " )
"
( " hartelijken gelukwenseh)
"
)"
( " oprechten
welgemeenden
"
)
( "
( " hartelijk rouwbeklag) •
).
( " oprecht
"
welgemeend
).
( "
"
(geheel de uwe)
"
(als 't ti belieft)
"
(als 't je belieft)
"
(zonder titels of met weglating
van titels)
"
(heil den lezer)
"

l
l

.

de plaats van p. p. c .
p. r.
"
"
"
p. r.
"
"
"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"
"

"
"

"

"

"
"

"

..

"
"

p. f.

p. c.
t. a. t., t. a. v.
s. v. p .

s(s). t(t).

L. S.

Onder den aandrang en invloed van den heer EMANTS stelde daarop Groep Nederland
de zgn. Taalcommissie in, die sedert maandelijks in Neerlandia wijst op de verkeerde gewoonte
bij vele Nederlanders, om vreemde woorden en zinswendingen te bezigen, als er goede
Nederlandsche voor zijn.
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belangrijkste instelling
instelling van
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bij besluit
besluit van
van 18
18 October
October 1902
1902
in het
het leven
leven riep.
riep. Dr.
Dr. W.
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zilveren jubeljaar
tegemoet. Mogen
verwachtingniet
jubeljaar tegemoet.
Mogenzijzijinindie
dieverwachting
nietteleurgesteld
teleurgesteldworden
wordenenen
het zilveren
welgeplaatst zelfbewustzijn
zelfbewustzijn van
van allen,
allen,
nog aanschouwen
aanschouweneen
een krachtdadige
krachtdadigeopleving
opleving van
van een welgeplaatst
die
tot den
denNederlandschen
Nederlandschen stam
stam behooren.
behooren.
die tot
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DE VOLKSZANG IN NEDERLAND
DOOR

Culemborg.
J.
VAN SCHAlK,
Presidmt van
van het
het Aartsbisschoppelijk
Klein- Seminarie tete Culemborg.
Aartsbisschoppelijk Klein-Seminarie
J. A.
A. S. VAN
SCHAIK, President

Z
Z

oolang
het lage
lageland
landder
derRijnmonden
Rijnmondendoor
doormenschen
menschenbewoond
bewoondisisgeweest,
geweest, zoolang
zoolang
oolang het
is er
er ongetwijfeld
ongetwijfeld ook
ookgezongen.
gezongen.Daarmede
Daarmedehad
hadmen
menechter
echternog
noggeen
geenNederlandschen
Nederlandschen
volkz;ang.
kon eerst
eerstontstaan,
ontstaan,toen
toenerereen
eenNederlandsche
Nederlandschenatie
natiewas.
was. Of
Ofbeter
beter
volkzang. Die kon
gezegd,
toen de
de Nederlanders
Nederlanders zich
zich een
een natie
natie voelden.
voelden. Naarmate
Naarmate dat
dat gevoel
gevoel sterker
sterker in
in
gezegd, toen
hethet
eigen,
nationale
Nuisisdedegroei
groeivan
vanons
onsnationanationahen werd,
werd, kreeg
kreegwat
watzijzijzongen
zongen
eigen,
nationalekarakter.
karakter.Nu
liteitsgevoel zeer langzaam
langzaam geweest. Merkbaar
Merkbaar begonnen
kruistochten heeft
heeft het
hetzijn
zijn
begonnen onder de kruistochten
volwassenheid
Vereenigde Provinciën
Provinciën waren
waren opgegaan
opgegaan in het
het ééne
ééne
volwassenheid eerst
eerst bereikt,
bereikt, toen
toen de Vereenigde
1813 isis het
hetnationale
nationale lied
lieddan
dan
koninkrijk
Huis van
van Oranje.
Oranje. Sinds
Sinds 1813
koninkrijkonder
onderden
den Koning
Koning uit
uit het Huis
ook
en meer
meer in
in den
denmond
mondvan
vanons
onsvolk
volkgekomen.
gekomen.Met
ook meer en
enen
nedergang
Metopopnedergangnatuurlijk.
natuurlijk.
Met sterker
sterker verbreiding
verbreiding en feller
feller vaart
vaart in
in tijden
tijden van
vannationale
natiç>nale gemoedsbewogenheid,
gemoedsbewogenheid, zooals
zooals
in
1830, en
en gestadig
gestadig onder
onder den
denindruk
indrukder
derverschijning
verschijning en
en der
derhandelingen
handelingen van
vanKoningin
Koningin
in 1830,
WILHELMINA. Daar
tusschen door
door ook wel met
met tijdelijke
tijdelijke verflauwing.
verflauwing. Over
Over 't't geheel
geheel echter
echter
Daar tusschen
voortdurende toeneming aan
aan populariteit,
Nedermet voortdurende
populariteit, zoodat,
zoodat, indien
indien op
op dit oogenblik van
van een
een Nederlandschen volkszang gesproken
gesproken kan
kan worden,
worden, men
men daarbij
daarbij het
het eerst
eerst denken
denken moet
moetaan
aanhet
hetnationale
nationale
lied. Het isis van
van belang
belang zulks
zulks teteconstateeren,
constateeren, opdat
opdat het
het groote
groote aandeel
aandeel van
van het
het nationale
nationale lied
lied
aan den volkszang
aan
volkszang worde
worde erkend.
erkend.
Ons
schat van
van fraaie
fraaie liederen. Onder
Onder dit
dit opzicht
opzicht staat
staat het
het bij
bij geen
geenenkel
enkel
Ons volk bezit een schat
volk ten achter. Het
Het heeft
heeft echter
echterdrie
drie eigenaardigheden,
eigenaardigheden, die
die in
inmeerdere
meerdereofofmindere
minderemate
matetot
tot
zijn onhebbelijkheden
onhebbelijkheden gerekend
kunnen worden.
worden. Wij
Wij munten
munten niet
nietuit
uitdoor
doorgrooten
grooten zinglust.
zinglust.
gerekend kunnen
Wij
wel door
door een
eenzeker
zekerzwak
zwakvoor
voorwat
watgeimporteerd
geimporteerdis.
is.Wij
Wijzijn
zijnniet
nietgeheel
geheel
Wij onderscheiden ons wel
of onsmakelijke. Nu
Nu moet
moet
en al vrij
vrij te
te pleiten
pleiten van
van een
een bedenkelijken smaak voor het smakelooze of
men dit niet al te tragisch nemen.
nemen. Dat
Datonze
onzeaard
aard minder
minderuitbundig
uitbundigis,
is,kan
kanmoeielijk
moeielijkals
alseen
eenfout
fout
worden aangerekend.
met het
het hart
hart op
op de
de tong
tongloopen,
loopen,moeten
moetenererook
ookzijn.
zijn.
worden
aangerekend. Menschen,
Menschen, die niet met
En zoolang stille
stille wateren
wateren die
diepe
gronden hebben,
hebben, behoeft
behoeft onze
onze geringere
geringere behoefte
behoefte om
om ons
ons„uit
"uit
pe gronden
nog niet
niet aan
aan botheid
botheid van
van geest
geesten
enstompheid
stompheidvan
vangemoed
gemoedtoegeschreven
toegeschreventeteworden.
worden.
te zingen" nog
trouwens de
de vraag,
vraag, of
ofhet
hettekort
tekortaan
aan zinglust
zinglustgeheel
geheelop
oprekening
rekeningvan
vanonzen
onzenvolksaard
volksaardkomt.
komt.
't Is trouwens
Reeds in „De
"DeTijd"
Tijd"van
van 14.
14 Juli
191
I
werd
terecht
opgemerkt,
dat
"de
verbanning
van
den
volksJuli 1911 werd terecht opgemerkt, dat „de
volks"zang
een internationaal
internationaal verschijnsel
verschijnsel is,
is, voortkomend
voortkomenduit
uithyperbeschaving
hyperbeschaving
zang in alle cultuurstaten een
„en
"en radikale
radikale omkeer in de
demaatschap
maatschappelijke
verhoudingen". Het
Hetverschijnsel
verschijnsel
pe lijke toestanden en verhoudingen".
is er
er sindsdien
sindsdien niet
niet beter
beter op geworden. Tusschen '1
' I1
l en '23
'23 ligt
ligt de
deontzettende
ontzettendewereldoorlog
wereldoorlog
de naweeën
naweeën ervan
ervan duren
duren voort.
voort.Geen
Geenwonder,
wonder,dat
datvan
vangezonden
gezondenzinglust
weinigblijkt.
blijkt.Ook
Ook
en de
zinglust weinig
voorkeur voor het uitheemsche
uitheemsche valt
valt tot
tot zekere
zekere hoogte
hoogte teteverontschuldigen.
verontschuldigen.Een
Eenklein
kleinland
land
de voorkeur
twee grootere
grootere staat
staat wijd
wijd open
open voor
voor hetgeen
hetgeenvan
vanover
overde
degrenzen
grenzenkomt
komten
enheeft
heeftdaaraan
daaraan
tusschen twee
voor een
een deel
deelzijn
zijnwaarde
waardetetedanken.
danken.Onverantwoord
Onverantwoordeindelijk
eindelijkzou
zouhet
hetzijn,
zijn,de
detrivialiteit
trivialiteit
juist voor
van het gezongene
gezongene steeds
steeds te
te wijten
wijten aan
aan trivialen
trivialen zin
zin van
van den
denzanger.
zanger.Hoe
Hoedikwijls
dikwijlsisishet
hetniet
niet
van
pittige wijs
wijs alleen,
alleen, die
die tot
totzingen
zingenprikkelt?
prikkelt? Hoe
Hoe dikwijls
dikwijls laat
laat de
de ransige
ransige tekst
tekst den
den zanger
zanger zoo
zoo
de pittige
on geprikkeld, dat hij er nauwelijks
nauwelijks kennis
heeft. Bovendien
Bovendienmoet
moetmen
menbedenken,
bedenken,
ongeprikkeld,
kennis van genomen heeft.
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dat ook de zouteloosheid
zouteloosheid haar
haar humor
humor hebben
hebben kan.
kan. En de
de humoristische
humoristische kant
kant ontgaat
ontgaat ons gegedat
lukkig
Overdrijving slaat
de moeder
moeder van
van den
denblinden
blindenijver,
ijver,
lukkig niet licht. Overdrijving
slaat er
er altijd
altijd naast
naast en
en zij
zij is de
blijft er
erechter
echter reden
reden genoeg
genoegom
omvan
vanonhebbelijkonhebbelijkdoel voorbij
voorbij schiet. Met
Met dat
dat alal blijft
die altijd het doel
heden te
te spreken.
spreken. Een
Een negatieve
negatieve onhebbelijkheid
onhebbelijkheid is, dat
dat onze
onze begeerigheid
begeerigheid naar
naar het
het vreemde
vreemde
goed voor een deel voortkomt
voortkomt uit
uit eigen
eigen armoede.
armoede. Wij
Wij hebben
hebben tete weinig
weinigeigen
eigenliederen,
liederen,vooreerst
vooreerst
voorraad te
kennen en vervolgens
vervolgens doordat
doordat er in
in dien
dien voorraad
voorraad te
te
doordat wij
doordat
wij onzen
onzen voorraad
te weinig
weinig kennen
weinig gevonden wordt
wordt van wat wij
wij noodig hebben
hebben.. Het
Het rechte
rechte volkslied
volkslied komt
komt uit
uit de
de volksziel
volksziel
en gaat
gaat in de
de volksziel.
volksziel. Waarlijk
Waarlijk uit
haar gekomen
oud lied,
lied, maar
maar intusschen
intusschen zijn
zijn
uit haar
gekomen is
is zoo menig oud
wij vaak
vaak van
dat oude al
al afgestorven,
afgestorven, zoodat
zoodat wij
wij het
h:;:t levende
levendecontact
contactermee
ermeeverloren
verlorenhebben.
hebben.
wij
van dat
Het nieuwe
nieuwe echter
echter heeft
heeft dikwijls
dikwijls zelf te weinig
weinig ziel
ziel om
om onze
onzeziel
zieltetekunnen
kunnenbereiken.
bereiken.Erger
Erger
Het volkslied
volkslied heet
heet tot
tot zekere
zekere hoogte
hoogte met
metvolle
vollerecht
rechtuiting
uiting
zijn de positieve
positieve onhebbelijkheden.
onhebbelijkheden. Het
zijn
In zijn
zijn algemeenheid
algemeenheid genomen
genomen verraadt
verraadt het
het willens
willens of
of onwillens
onwillens de
derichting
richting
van
volksziel. In
van de volksziel.
van den volksgeest en de gesteldheid van
van het
het volksgemoed.
volksgemoed. Indien
Indien men
mendus
dusmet
met VAN DER MEY in
"De varende
varende Zanger"
Zanger" van
van den
den volkszang
volkszang klagen
klagen moet:
moet:
wijlen „De
wijlen
"Sy
is een
een siecke
siecke maegt
maegt met
metwonder
wonderschraele
schraele leden,
leden,
„Sy is
"Een
uytgeteerde siel
siel vol
volkrancke
krancke quelligheden,"
quelligheden,"
„Een uytgeteerde
dan
geest en
en hart
hart van
van ons
ons volk
volk iets
iets wat
watniet
nietdeugt.
deugt.De
Deaard
aardvan
vanhet
hetverschijnsel
verschijnselwijst
wijst
dan is er in geest
oorzaken. Voor
Voor alle
alle tijden
tijden geldt
geldt de
demenschkundige
menschkundigeuitspraak
uitspraak van
van het
hetEvangelie:
Evangelie:
op inwendige oorzaken.
"Wat
mond komt,
komt, komt
komt uit
uit het
het hart,
hart, en
en dit
dit isishet
hetwat
watden
denmensch
menschverontreinigt."
verontreinigt."Het
Het
„Wat uit den mond
een ware
ware onhebbelijkheid
onhebbelijkheid van
van juist het beschaafdste
beschaafdste deel van
van ons
ons volk,
volk, dat
dat het
hetniet
nietzelden
zelden
is een
zijn ziel heeft
deksel van
van valsche
valsche schaamte.
schaamte. Ook
Ook de Franschen
Franschen zingen niet,
niet,
heeft zitten onder een deksel
du conseil
conseil de
de lala
las
eens bij
bij een
een Franschman.
Franschman. Maar
Maar een
een andere
andere Franschman,
Franschman, „membre
"membre du
las ik eens
„Société française
l'école", heeft
heeft er
er zich
zich bij
bij een
een studiereis
studiereis in
inons
onsland
landtoch
tochmaar
maar
"Société
francaise de
de l'art
l'art àà l'école",
over
geërgerd, dat
dat van
van de
de geestdrift,
geestdrift,die
dieininFrankrijk
Frankrijkallen
allenaangrijpt,
aangrijpt, wanneer
wanneer bij
bijofficieels
officieele
over geërgerd,
merken.Wie
Wiezal
zalbeweren,
beweren,
gelegenheden
het volkslied
volkslied wordt
wordt aangeheven,
aangeheven, in
in Holland
Hollandniets
niets viel
vieltete merken.
gelegenheden het
is een
een
dat de schuld
schuld daarvan
daarvan alleen
alleen aan
aan het
het volkslied
volkslied ligt?
ligt? Maar
Maar allerergste
allerergste onhebbelijkheid
onhebbelijkheid is
dat
zinglust, die bij
bij voorkeur
voorkeur schijnt
schijnt te vallen
vallen op
op wat
wat een
een gezond
gezondmensch
menschmisselijk
misselijk maakt.
maakt. Dat
Dat
zinglust,
daar alles
men nog
nogzoo
zoo
onze volkszang daar
alles behalve
behalve vrij
vrijvan
vanis,
is, weet
weet een
een ieder
ieder die
die ooren
ooren heeft. Al is men
gez;ind
om
ten
goede
uit
te
leggen
of
te
verontschuldigen,
toch
zal
men
menigmaal
de
volksziel
gezind om ten goede uit te leggen of te verontschuldigen, toch zal men menigmaal de volksziel
een deksel
deksel toewenschen,
toewenschen, wijl
wijl zij
zij doet
doetgelijk
gelijkhet
hetvierdaagsche
vierdaagsche lijk
lijkvan
vanLazarus.
Lazarus. Want
Wantdit
ditververte vaak
vaak op
op moreel
moreel bederf.
bederf.
schijnsel wijst
wijst maar
maar al te
Om al
al deze
deze redenen
redenen behoort
behoort de
de arbeid
arbeid tot
tot verheffing
verheffing van
van den
den volkszang
volkszang èn door
door de
de
Om
gesteund
overheid èn
goed met
met zijn
zijn volk
volk meent,
meent, naar
naar vermogen te worden gesteund
in door een ieder, die het goed
Er bestaan
bestaan zonder twijfel erger kwalen
kwalen dan
dan het ongezonde
ongezonde lied
lieden
enererzijn
zijnvoornamere
voorname regeneesgeneesEr
z;ieke maatschappij
maatschappij dan
dan het gezonde
gezonde lied.
lied. Maar
Maar geen
geenverstandig
verstandiggeneesheer
geneesheer
middelen voor de
de zieke
verwaarloost iets
genezing bevorderen
bevorderen kan.
kan. Veel
Veel grooter
grooter nu
nu dan
dan menigeen
menigeendenkt
denkt
verwaarloost
iets van
van wat
wat de genezing
Hetwerkt
werktmeestal
meestallangzaam,
langzaam,maar
maar daarom
daarom niet
niet minder
minder zeker,
zeker, welwelis de
de invloed
invloed van
van het
het lied.
lied.Het
licht juist
juist daarom
daarom dieper.
Somtijds werkt
werkt het ook
ook onmiddellijk
onmiddellijk meesleepend.
meesleepend. „De
"De geweldige
geweldige
dieper. Somtijds
geschiedenis.
"kracht
„kracht van
van het
het lied is ondervonden, de werking van
van 't'tWilhelmus
Wilhelmusisis een
een feit
feit in de geschiedenis.
"Het
verhaal van
den man,
man, die
die kinderen
kinderen verleidde
verleidde met
met zijn
zijn fluit,
fluit, isiseen
eensprookje,
sprookje,maar
maareen
een
„Het verhaal
van den
GERARD BROM
z;ien gebeuren",
gebeuren", schrijft
schrijft dr.
dr. GERARD
BROM in zijn
zijn tintelende
tintelende inleiding
inleiding op
op
"sprookje
,,sprookje dat
dat we
we zien
den zangbundel der K.
K. S.
S.A.
A.Altijd
Altijdblijft
blijfthet
hetvolkslied
volksliedeven
evenmachtige
machtigefactor
factorals
alsonbedriegelijke
onbedriegelijke
uiting eener cultuur. Welk een belangrijke
belangrijke sociale
wordt juist
juist in
in de
de kringen
kringen der
der
sociale factor
factor het is, wordt
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'sociale werkers
werkershet
het best
best ingezien.
ingezien. Het ontstaan en de groei der vereenigingen
'sociale
vereenigingen voor
voor den
den volkszang
volkszang
zijn er de
hoofdzakelijkvan
van dichters
dichtersen
entoonkunstenaars
toonkunstenaarszijn
zijnzij
zijuitgegaan,
uitgegaan,noch
de bewijzen
bewijzen van. Niet
Niet hoofdzakelijk
noch
voornamelijk door
door hen
hen tot
tot sneller wasdom gedreven, maar
van en door de
voornamelijk
maar van
de mannen
mannen en
en de
devrouvrouwen, die door dagelijkschen socialen arbeid in huisgezin
huisgezin en
en vergaderzaal,
vergaderzaal, op school en
en op
op straat
straat
.de
maatschappelijke nooden
oorzaken en gevolgen ervan
ervan helhelJe maatschappelijke
nooden dieper
dieper hebben
hebben leeren
leeren peilen,
peilen, de oorzaken
-derder hebben leeren
leerw doorzien.
volkslied zeker
minder. Op
Op het
het
doorzien. Nationale
Nationale factor
factorisis het
het volkslied
zeker niet
niet minder.
volkszangcongres
sprak de
de regeeringsvertegenwoordiger
regeeringsvertegenwoordiger Dr.
Dr. JOHAN WAGENAAR
volkszangcongres te
te Arnhem sprak
als zijn overtuiging uit, dat "het
voorname factoren is voor
voor de
de instandhouding
instandhouding
„het volkslied een der voorname
„van het
het nationaliteitsgevoel
nationaliteitsgevoel en voor
voor den zin van
"van
van saamhoorigheid
saamhoorigheid van een volk". Wat
Wat de
de voorvoorzitter van
van dit
ditcongres,
congres,dedeheer
heer
HERMANRUTTERS,
RUTTERs, toen
krachtig zeide
zeide:: „Volkszang
"Volkszangisis
HERMAN
toen kort
kort en krachtig
"volkszaak,
tot het
het volksgeluk
volksgelukkunnen
kunnenbijdragen"
bijdragen"
„volkszaak, want
want volkszang
volkszang is
is een
een van
van de vele factoren, die tot
is dan ook
ook werkelijk
werkelijk het juiste
juiste woord.
woord.
Onder
koningschap van
Oranje isis met het nationaliteitsgevoel ook de belangstelling
belangstelling
Onder het koningschap
van Oranje
in den
den volkszang
volkszang langzaam
langzaam maar
maar gestadig
Niet van
van de
deverantwoordelijke
verantwoordelijke regeerregeergestadig toegenomen. Niet
ders.
hebben eerst
eerst laat
laat begrepen,
begrepen, wat
wat onze tegenwoordige
tegenwoordige Minister
Minister van
van Onderwijs,
Onderwijs, Kunders. Die hebben
Kunsten
en Wetenschappen
Wetenschappen begrijpt,
begrijpt, dat
dat wij
wij „ons
"ons volk
volk niet
niet kunnen
kunnen brengen
brengen op
ophet
hethooge
hoogegeestelijke
geestelijke
sten en
,,en zedelijke
~,en
waarop wij
niet ook
ook van
van Regeeringswege
Regeeringswege
zedelijke peil, waarop
wij wenschen dat het staan zal, indien niet
„de kunst
.,de
kunst gesteund wordt
en de
dekunstwaardeering
kunstwaardeering wordt
wordt ontwikkeld".
ontwikkeld". (Handelingen
(Handelingen der
der
wordt en
Tweede
Kamer van
van io
10Maart
Maart 1922).
staatsrechterlijk met geen
geen verantwoording
verantwoording
Tweede Kamer
1924. Maar
Maar van staatsrechterlijk
belaste doch
doch door
door het
hetverantwoordelijkheidsgevoel
verantwoordelijkheidsgevoel van
van echte
echte volksliefde
volksliefde gedreven
gedreven intellecintellecbelaste
tueelen als
Mr.M.
M. C. VAN
D. J.
J. VAN
tueelen
alsADRIAAN
ADRIAAN LOOSJES,
LoosJEs, Mr.
VAN HALL,
HALL, D.
LENNEP
en
anderen
VAN LENNEP en anderenuit
uit de
kringen van het Nut,
Nut,vooral
vooralechter
echterde
delatere
latereDr.
Dr.J.J.P.P.HEIJE
HEIJE met de
de componisten
componistenzijner
zijnerliederen
liederen
VERHULST,
BREE
en en
de de
oudere
Het
is isgemakkelijk
onvruchtbaarVERHULST,VAN
VAN
BREE
oudereVIOTTA.
VIOTTA.
Het
gemakkelijkde
debetrekkelijke
betrekkelijke onvruchtbaarheid
hunner pogingen
pogingen breed
breed uit te
te meten.
meten. Om
Omvruchtbaar
vruchtbaar te
te zijn
zijn hadden
hadden de
de pogingen
pogingenvan
van
heid hunner
onderen moeten
moeten komen.
komen. Maar
Maar hoe
hoe kon
kon er
erwat
watkomen
komenvan
vanwaar
waar niets
nietswas
wasdan
danaan
aanzijn
zijntoevallig
toevallig
lot overgelaten wildzang? Geheel
Wat is
is er
er met
met
Geheel onvruchtbaar
onvruchtbaar isis hun
hun werk
werk echter
echter niet geweest. Wat
name
HEIJE's levensarbeid
rond den
den haard
haard en
en in
inden
den
name van HEIJE's
levensarbeidniet
nietveel
veelblijven
blijvenleven
levenin
in het
het lied rond
georganiseerden
vruchten van
van zijn
zijn arbeid
arbeid naar
naar best
best
georganiseerdenvolkszang
volkszangonzer
onzerdagen?
dagen?Sedert
Sedert hij
hij de
de vruchten
vermogen aan
zijn volk
volk ter
ter beschikking
beschikking heeft
heeft gesteld,
gesteld, isiserersteeds
steedsvoortgearbeid.
voortgearbeid.Met
Met
vermogen
aan heel
heel zijn
:geringere
waar dan men had mogen verwachten.
verwachten. Maar
Maar toch met de
de niet
niet geringe
geringe
geringere uitkomst wel is waar
klaarder inzicht der begane
begane fouten
fouten en
envan
vandieper
dieperbesef
besefder
dernoodzakelijkheid
noodzakelijkheidvan
van
uitkomst van klaarder
<>rganisatie en verdeeling van
van het
het werk.
werk. Want
Want de
deheropbouw
heropbouwvan
vanhet
hetnederlandsche
nederlandschevolkslied
volkslied
organisatie
vorderde een arbeid zoo veelzijdig
veelzijdig als
als veeleischend.
veeleischend.Begonnen
Begonnenmoest
moestmet
methet
hetgraafwerk
graafwerknaar
naar
vorderde
·de oude
fundamenten. Dat hebben
hebben de
de vaderlandsche
vaderlandsche geleerden
geleerden gedaan,
gedaan, Dr. G.
G. KALFF, Dr.
ide
oude fundamenten.
J.
J. G. R.
R. ACQUOY,
ACQuOY, Dr. A. D. LOMAN,
LOMAN, Dr.
Dr. J.
J. P. N. LAND,
LAND, D. F. SCHEURLEER,
SCHEURLEER, J.J. W.
ENSCHEDE,
W. ENSCHEDE,
pastoor
pastoor H. ROES
ROES e.a., daarin
daarin bijgestaan
bijgestaan en
en gedeeltelijk
gedeeltelijk voorgegaan
voorgegaan door
door buitenlanders
buitenlanders als
alsde
de
Belgen WILLEMS,
WILLEMS, DE
DECOUSSEMAKER,
COUSSEMAKER, Dr. FREDERICQ,
FREDERICQ, FLORIMOMD
FLORIMOMD VAN DUYSE,
DUYSE, en de Duitschers
Duitschers
HOFFMANN VON
VON FALLERSLEBEN,
FALLERSLEBEN, WACKERNAGEL
WACKERNAGEL en B'hUMKER.
BÄuMKER. Wat
Watzijzijopgedolven
opgedolven hebben isis
door sommigen hunner
hunner en
en enkele
enkeletoonkunstenaars
toonkunstenaars in
inbrokstukken
brokstukken gerestaureerd
gerestaureerd en
enin
inomloop
omloop
gebracht.
hen, bij
bij mijn
mijnweten
wetennoch
nochgeleerde
geleerdenoch
nochtoonkunstenaar,
toonkunstenaar,alleen
alleenmaar
maar
gebracht. Eén
Eén onder hen,
idealist, gloeiend
gloeiend dweeper
dweeper met
metGroot
GrootNederland,
Nederland,dat
dathij
hijalsalszijn
zijneigenlijk
eigenlijkvaderland
vaderland
geweldig idealist,
beschouwt, kunstenthousiast,
kunstenthousiast, schoonheidsminnaar,
schoonheidsminnaar, akademieburger
akademieburger voor
leven,waarwaarbeschouwt,
voor het leven,
schijnlijk uit afschuw van
van alle filisterdom,
filisterdom, zonder rust of
of duur
duur of
ofmaat
maat of
ofgrens
grensinintoewijding
toewijding
schijnlijk
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aan
verwezenlijking zijner
heer FR.
FR. KOERS
KOERS tete Utrecht.
zich sinds
sindsjaren
jaren
aan de
de verwezenlijking
zijner idealen,
idealen, de heer
Utrecht. heeft zich
opgemaakt,
bewaard ligt
halen, te schiften,
schiften, te
te
opgemaakt,om
om alles
alles wat
wat ergens
ergens verborgen
verborgen of
of bewaard
ligt overhoop
overhoop te
te halen,
vernieuwen, te
te bundelen, roy
aal te drukken,
vernieuwen,
royaal
drukken, uitbundig
in
te
leiden,
kunstzinnig
te
doen
vooruitbundig in te
kunstzinnig te
voordragen.
worden de zeer velen, die
die met
met eigen
eigen lied
liedtot
tothet
het
dragen. In
In zijn
zijn gezelschap
gezelschap dienen
dienen genoemd
genoemd te
te worden
volk
Liederboeken voor Groot Nederland
Nederland vormen
vormen hun scheppingen dat
dat
volk gekomen
gekomen zijn.
zijn. Met de Liederboeken
hoofdstuk
geschiedenis der volkszangbeweging,
volkszangbeweging, dat
betitelen kan
kan met :„Het
:"Het lied
lied
hoofdstuk in
in de
de geschiedenis
dat men
men betitelen
„voor het volk".
"voor
Nu
is
er
echter
een
ander
hoofdstuk,
voor
de
kennis
dier
beweging
nóg
belangvolk".
nog belangrijker, n.l.:
n.l.: "Het
„Het lied door het volk". In dit
rijker,
dit hoofdstuk
hoofdstuk zien
zien wij
wij vooral,
vooral, hoezeer.
hoezeer. de noodzakelijkheid gedrongen heeft tot
tot organisatie
organisatie en samenwerking
samenwerking der verspreide krachten
krachten en
diep
en hoe uit diep
gevoelde behoefte
aa n ontsproten
gevoelde
behoefte daar
daaraan
ontsproten zijn de beide
beide groote
groote vereenigingen
vereenigingen voor
voor den
den volkszang
volkszang
en beider verbinding in een centraal
centraal orgaan.
orgaan. De oudste
oudste der
der twee
twee isis de
deNationale
NationaleVereeniging
Vereeniging
voor
Volkszang, later
Nederlandsche Vereeniging
I906 opgericht
opgericht en
en
voor den Volkszang,
later Nederlandsche
Vereeniging gedoopt.
gedoopt. Zij
Zij is
is in 1906
telt thans 20 afdeelingen
afdeelingen met
metbijna
bijna 3000
3000leden.
leden.Zij
Zijstaat
staatop
opneutraal
neutraalstandpunt.
standpunt.Haar
Haarinwendige
inwendige
geschiedenis is zeer
zeer eenvoudig
eenvoudig en
en bepaalt
bepaalt zich
zichtot
toteenige
eenigeweinig
weinigbelangrijke
belangrijkeveranderingen
veranderingeninin
de
Statuten. Haar
Haar uitwendige
uitwendige geschiedenis
geschiedenis kenmerkt
kenmerkt zich
zichdoor
doorlangzamen
langzamenmaar
maargestadigen
gestadigen
de Statuten.
groei.
andere vereeniging was tot voor
voor kort
kort de Federatie
Federatie der
der R.
R. K.
K.Vereenigingen
Vereenigingenvoor
voorden
den
groei. De andere
Volkszang.
ingewikkelder en wisselvalliger
wisselvalliger geweest.
geweest. De
Dekatholieke
katholiekevolksvolksVolkszang. Haar
Haar geschiedenis is ingewikkelder
zangbeweging
georganiseerden vorm
Limburg uit
uit (1907).
(I907).Weldra
Weldra volgde
volgde
zangbeweging in
in georganiseerden
vorm is
is begonnen van Limburg
Brabant
Breda en
slotte het
het BovenBovenBrabant met
met de
de diocesane
diocesane vereenigingen
vereenigingenvan
vanDen
Den Bosch
Bosch en
en Breda
en ten slotte
moerdijksche
van Haarlem
Haarlem en
In 1912
19I2 stichtten
stichtten deze
dezevijf
vijfvereenigingen
vereenigingeneen
een
moerdijksche met
met die
die van
en Utrecht. In
federatie
Centrale Commissie
Commissie als bestuur.
bestuur. Deze
Deze federatie
federatie had
had dus
dusterstond
terstond reeds
reeds
federatie met
met een Centrale
organisch
katholieke afdeelingen
den lande,
lande, tezamen
tezamen onderonderorganisch contact
contact met
met al
al de katholieke
afdeelingen en
en leden
leden in den
scheidenlijk
5000. Door
Door de
deLimburgsche
Limburgschevereeniging
vereeniginghad
hadzij
zijterstond
terstondook
ookeen
een
scheidenlijk ongeveer
ongeveer 50 en 5000.
persorgaan ter
maandblad „De
"DeVarende
VarendeZanger"
Zanger"en
eneen
eenvrij
vrijaanzienlijk
aanzienlijkdepot
depot
persorgaan
ter beschikking, het maandblad
aan
liederen en andere
andere drukwerken,
drukwerken, maar
maar mede
mede tot
tot haar
haar last
lasteen
eenniet
nietminder
minderaanzienlijke
aanzienlijke
aan liederen
geldschuld. In
Inhaar
haar eerste
eerste jaren
jaren ontwikkelde
ontwikkelde zij
zij groote
groote bedrijvigheid.
bedrijvigheid. De
Dewereldwereldovergenomen geldschuld.
heeft echter
echter haar
haar veelbelovende
veelbelovende werkzaamheid
werkzaamheid geknot
geknot en
en het
hetalalteteingewikkelde
ingewikkelderaderraderoorlog heeft
harer organisatie
met opheffing
opheffing der
der verouderde
verouderde besturenbesturenwerk harer
organisatie verstoord.
verstoord. Daarom is zij thans, met
federatie, omgezet
de Nederlandsche
Nederlandsche R.
R. K.
K.Volkszangvereeniging.
Volkszangvereeniging. De
Dewerkzaamheid
werkzaamheid der
der
federatie,
omgezet in de
vereenigingen gaat
gaat uit
uit op
opalles,
alles,wat
watden
denvolkszang
volkszangbevorderen
bevorderenen
enverbeteren
verbeterenkan.
kan.Hare
Hare
beide vereenigingen
middelen beoogen
beoogen in 't't algemeen
algemeen hetzelfde
hetzelfde doel,
doel,n.l.
n.l.samenbrengen
samenbrengen tot
totonderlinge
onderlingesamensamenmiddelen
die instemmen
instemmenmet
methet
hetstreven,
streven,het
hetoprichten
oprichtenvan
vanplaatselijke
plaatselijkeafdeelingen
afdeelingenen
en
werking van allen die
commissie's, het
het oefenen
oefenen van
van invloed
invloed op
op het
hetzangonderwijs
zangonderwijs in
in de
de scholen
scholen en
en op
opde
dekeuze
keuzeder
der
bij uitvoeringen,
uitvoeringen, het
het doen
doenhouden
houdenen
enleiden
leidenvan
vanvolkszanguitvoeringen
volkszanguitvoeringendoor
doorvolwasvolwasliederen bij
en kinderen,
kinderen, het
hetverspreiden
verspreiden van
vangeschikte
geschikteliederen
liederenen
enhet
hetweren
werenvan
vanondeugdelijke
ondeugdelijke
senen en
het uitschrijven
uitschrijven van
van prijsvragen,
prijsvragen, enz.
enz. De
Devrucht
vruchtvan
vandit
ditstreven
strevenisiseen
eenmerkbare
merkbaretoetoeliederen, het
door heel
heel ons
ons land
land van
van begrip
begrip en
en liefde
liefde voor
voor en
en beoefening
beoefening van
van goeden
goedenvolkszang,
volkszang, iin.
neming door
n
het bijzonder
bijzonder de
deverspreiding
verspreidingvan
vantienduizende
tienduizendeminstens
minstensbruikbare,
bruikbare,veelal
veelal
voortreffelijke
voortreffelijke
liederenbundels met daarbij
daarbij behoorende
behoorende piano-,
piano-, harmonieharmonie-en
enfanfarebegeleidingen
fanfare begeleidingenonder
onder
liederenbundels
grooten en
en kleinen,
kleinen, burgers
burgers en
enmilitairen,
militairen,vertegenwoordigend
vertegenwoordigendeen
eenaanzienlijk
aanzienlijkkapitaal
kapitaalaan
aan
grooten
geld, talent
talent en
en arbeid.
arbeid. Nog
Nog veel
veel meer
meerisisin
inopzet
opzetrijp
rijpdoch
dochvoor
vooruitvoering
uitvoeringonmogelijk,
onmogelijk, zoolang
zoolang
geld,
geen grooter
grooter deel
deel van
van ons
onsvolk
volkin
inden
denvolkszang
volkszangbelang
belanggaat
gaatstellen
stellenenendaardoor
daardoorbewogen
bewogen wordt
wordt
geen
tot geldelijken steun. Van hen, die in nauwer of losser verband met een der beide vereenigingentogeldijknsu.Vah,deinwroflsvbadmetnrivgen

.
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voor
zaak van
van den
den volkszang
volkszang onberekenbaar
onberekenbaar veel
goeds hebben
hebben gesticht
gesticht door
door het
hetleiden
leiden
voor de zaak
veel goeds
van volkszanguitvoeringen
van
volkszanguitvoeringen en
en dergelijke
dergelijke bijeenkomsten
bijeenkomsten mogen
mogen o.a.
o.a. genoemd
genoemdworden
worden JAC.
DE HARTOGH
HARTOGH te Amsterdam
Amsterdam met
met zijn
zijn kinderkoor,
kinderkoor, JoH.
JOH. OOSTVEEN wettelijk te Amsterdam
Amsterdam maar
maar
feitelijk overal,
overal,dede„varende
"varende
zangers"
G. GOOSSENS
WILLEMGALESLOOT,
GALESLOOT, later
ook N.
N.VAN
VAN
feitelijk
zangers"
G. GOOSSENS
enen
WILLEM
later ook
SPOELininDen
DenHaag
Haag met
met zijn volkszangavonden.
WENSEN en
RECKERS, te Utrecht,
Utrecht,ARNOLD
ARNOLD SPOEL
volkszangavonden.
WENSEN
en JOS.
JOS. RECKERS,
beide genoemde
genoemde vereenivereeniDe beide
deelnemers aan
aan het Volkszangcongres
Volkszangcongres te Utrecht
Utrecht op de
de
gingen
hebbeninin1916
1916 samen Groep van deelnemers
gingen hebben
van het
het Stadhuis aldaar.
aldaar.
trappen van
verbond aangegaan
aangegaan ononeen verbond
der den
der
den naam
naam van
van „De
"De
Nederlandsche VolkszangVol kszan gNederlandsche
bond", aan
aan het
het hoofd
hoofdwaarwaarBureau
van staat een Centraal Bureau
samengesteld
beide
samengesteld uit
uit de beide
Deze
Dagelijksche Besturen. Deze
Bond staat
staat open
open voor
voor alle
alle
Bond
landelijke
die
landelijke vereenigingen, die
zich
bijzonder
met
de
bezich bijzonder met de bevordering van den volkszang
volkszang
houden. Elke
Elke vereenivereenibezig houden.
blijft vrij
vrij op eigen terterging blijft
rein.
Bond wil
wil slechts
slechts
rein. De Bond
de belangen,
belangen, welke
welke de
de aanaande
gesloten vereenigingen
vereenigingen gegegesloten
meen hebben,
hebben, door
door de eeneenmeen
drachtige
te I. T.
drachtige bondsactie
bondsactie des te
T. P.
P. I.
BROUWER (aan de linkerhand
linkerhand van 2), Penningmeester
Penninemeester
I. BROUWER
beter bevorderen.
bevorderen. Deze
Deze
beter
V.Z.B.
Ned. V.Z.B.
WAGEN AAR, Afgevaardigde van
van den Minister van
van OnderOndersamenwerking
de 2.
samenwerkingheeft
heeft in
in de
2 Dr. JOHAN WAGENAAR,
wijs, Kunsten
Kunsten en
en Wetenschappen.
Wetenschappen.
wijs,
jaren van
haar bestaan
bestaan 3. Mgr.
zes jaren
van haar
SCHAlK, Voorzitter
Voorzitter Ned. V.Z.B.
V.Z.B.
J. A.
A. S. VAN
VAN SCHAIK,
3. Mgr. J.
geen enkele
enkele stoornis
stoornis gege- 4. WILLEM GALESLOOT,
nog geen
GALESLOOT, Secretaris R. K.
K. Federatie
Federatie voor
voor den
den Volkszang.
Volkszang.
5.
M.
H.
DENTENEER,
Penningmeester
R.
K.
Federatie
den
M.
J.
H.
Penningmeester
R.
Federatie
voor den
5.
kend.
Aan
haar
danken
wij
kend.
haar danken wij
Volkszang.
de algemeene
algemeene volkszangvol kszan g- 6. THEO
de
THEO BOSMAN,
BOSMAN, Volkszangcomponist.
onderwerping aan
aan 7.
dagen, de onderwerping
RECKERS, Volkszangcomponist (boven
van I)I)..
(boven den linkerschouder
linkerschouder van
7. Jos. REcKERS,Volkszangcomponist
G. GANTVOORT (boven
(boven I), Secretaresse
Secretaresse Ned. V.Z.B.
V.Z.B.
8. Mej.
Mej. H.
H. J. G.
speciale
alzijdige studie
studie 8.
speciale en
en alzijdige
P. C. POORTMAN, Voorzitter Ned.
Ned. Vereeniging
Vereeniging voor
voor den
den Volkszang.
Volkszang.
9.
van
gewichtige volkszangvolkszang- 10.
9·
van gewichtige
linkerschouder van
van 4).
4).
Io. H. G. GOOSSENS, Volkszangleider (boven den linkerschouder
de verkrijging
verkrijging van
van III.
I. J.
belangen, de
VAN RAMSHORST
RAMSHORST (boven 2).
J. D. VAN
geldelijken
overheidssteun
geldelijken overheidssteun
voor den
den volkszang,
volkszang, eindelijk
eindelijk twee
twee volkszancongressen
volkszancongressen met
met rijken
rijken oogst
oogst van
vanverhelderd
verhelderd
voor
inzicht
en vernieuwde
vernieuwde werkzaamheid.
werkzaamheid. Ook
Ookhier
hierzouden
zoudènde
deuitkomsten
uitkomstennog
nóggrooter
grooterzijn
zijngeweest,
geweest,
inzicht en
ruimer middelen
middelen ter
ter beschikking
beschikking hadden
hadden gestaan.
gestaan. Elke
Elke directe
directe steun
steun van
van den
denBond,
Bond,
indien ruimer
de aangesloten
aangesloten vereenigingen
vereenigingen om,
om, beteekent
beteekent hoog
hoog gewaardeerden
gewaardeerden en hoog
hoog noodigen
noodigen
ook buiten de
steun van
van de
de volkszangbeweging.
volkszangbeweging.
zaak van den volkszang in Nederland
Nederland op
op dit
Aldus staat de zaak
ditoogenblik.
oogenblik.Zij
Zijstaat
staatnog
nogniet,
niet,
zooals zij
zij moest staan. Maar
Maar zij
zij zou heelemaal
heelemaal niet staan,
staan, indien ons
ons volk
volk niet
niet het
hetgeluk
gelukhad
had
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gehad
schier een
een eeuw
eeuwgeregeerd
geregeerdteteworden
wordendoor
dooreen
eenKoning
Koninguituithet
hetOranjehuis
Oranjehuisen
enthans
thans
gehad schier
WILHELMINA. De
verheffing van
van het
het volk
volk
gedurende
vijfentwintig jaren
jaren door
door Koningin
KoninginWILHELMINA.
gedurende vijfentwintig
De verheffing
steeds de
de bijzondere
bijzonderekoninklijke
koninklijke belangstelling
belangstellinggenoten.
genoten. Zoo
Zoo ook
ook de
de volkszang,
volkszang, van
van het
het
heeft steeds
WILLEMS,of
ofhij
hij
eerste oogenblik af
af dat
dat men
men er
erop
opisisgaan
gaanletten
lettenenenvoor
voorvoelen.
voelen.
Geen
drie
Geen
derder
drie
WILLEMS,
heeft, naar
naar de
de tijdsomstandigheden,
tijdsomstandigheden, van
van zijne
zijne belangstelling
belangstelling in
indeze
dezevolkszaak
volkszaakdoen
doenblijken.
blijken.
Maar onze jubileerende
jubileerende Koningin,
Koningin, die
die tijdens
tijdensHare
Hareregeering
regeeringdedevolkszangactie
volkszangactiehoe
hoelanger.
langer.
Maar
strevw, ho
hoee, langer
langer hoe vindingrijker
vindingrijker in
langer hoe
hoe krachtiger
krachtiger
hoe bewuster in streven,
in middelen,
middelen, hoe
hoe langer
in alle
alle lagen
lagen van
van het
het volk
volk heeft
heeftzien
zienworden,
worden,heeft
heeftvan
vanmeet
meetafafaan
aandaaruit
daaruitaanleiding
aanleidinggenomen
genomen
het aan
aan den
den dag
dag leggen
leggenvan
vangeheel
geheelbijzondere
bijzonderebelangstelling,
belangstelling,van
vanwarme
warmegenegenheid.
genegenheid.Zij
Zij
tot het
deed zich voorlichten
voorlichten omtrent
omtrent voortgang
voortgang en
uitkomsten der
actie. Zij
Zij hielp
hielp mede
mede door
door Hare
Hare
deed
en uitkomsten
der actie.
opdoor
doorpersoonlijk
persoonlijk voorbeeld,
voorbeeld,
hooge bescherming
bescherming en Haren
Haren veelzijdigen
veelzijdigen steun,
steun, Zij
Zij wekte
wekte op
hooge
maar de
de gelegenheid
gelegenheiderertoe
toevond.
vond.
bekende
journalist
BERNARD
CANTER deed
deedeens,
eens,
waar Zij maar
DeDe
bekende
journalist
BERNARD
CANTER
naar aanleiding van
van de
deverschillende
verschillendeuitspraak
uitspraak onzer
onzer moedertaal,
moedertaal, welke
welke hij
hij van
vande
deredenaarsredenaarsnaar
tribune,
van het tooneel,
tooneel, in
in de
deconcertzaal
concertzaal te
te hooren
hooren kreeg,
kreeg, het
hetvoorstel,
voorstel,om
omvoor
voorstandaardstandaardtribune, van
"Ik heb
heb indertijd",
indertijd", zoo
zoo zegt
zegt hij,
hij, „het
"het
uitspraak
uitspraak aan
aantete nemen
nemen de
de uitspraak
uitspraak van
vanonze
onze Koningin.
Koningin. „Ik
„voorrecht gehad
deNieuwe
Nieuwe Kerk
Kerk te Amsterdan hare
"voorrecht
gehad H.
H.M.
M.Koningin
KoninginWILHELMINA
WILHELMINA ininde
hare kronings
kronings
hooren uitspreken.
uitspreken. Dat was
was niet
niet alleen
alleen een
eenvoorbeeld
voorbeeldvan
vanstijl,
stijl,taal
taalenenvoordracht,
voordracht,
"rede
„rede te hooren
"maar
muzikale uitspraak
uitspraak der
Het was
was een
een volkomen
volkomen
„maar ook
ook van
van de
de zuivere, muzikale
der Nederlandsche taal. Het
"artistiek
jonge vorstin,
vorstin, met
met haar
haar vol,
vol, sonoor,
sonoor, volkomen
volkomen beheerscht
beheerscht geluid,
geluid, onze
onze
„artistiek genot,
genot, de
de jonge
„klankrijke, diepe,
diepe, kernachtige
kernachtige taal
taal te
te hooren uitspreken.
"klankrijke,
uitspreken. Later
Later heb
heb ikikals
alsverslaggever
verslaggevervaak
vaak
"het
voorrecht
genoten,
H.
M.
Koningin
WILHELMINA
te
hooren
spreken
en
telkens
weer
„het voorrecht genoten, H. M. Koningin WILHELMINA te hooren
en telkens weer
"trof
mij de volkomen
volkomen wijze,
wijze, waarop
waarop zij
zij onze
onze moedertaal
moedertaal weet
weet tete uiten".
uiten".Zuivere,
Zuivere,muzikale
muzikale
„trof mij
een onmisbare
onmisbare voorwaarde
voorwaarde voor gezond leven
leven van
van het
het
uitspraak van
Nederlandsche taal
taal is een
uitspraak
van de
de Nederlandsche
in de NederlandNederlandsche lied.
lied. Toch
Tochbetwijfel
betwijfelik,
ik,ofofook
ookde
devurigste
vurigsteijveraar
ijveraarvoor
voorhet
het lied
lied'in
NederlandNederlandsche
sche taal
taal en voor den zang
zang van
van het
het Nederlandsche
Nederlandsche volk
volk zulk
zulk een
een voorstel
voorstelzou
zouaandurven.
aandurven. Maar
Maar
het Nederlandsche
Nederlandsche volk
volk goed
goed meent,
meent,of
ofhij
hij zal
zal wenschen
wenschen
ongetwijfeld is er niemand, die het met het
en bevorderen,
bevorderen, dat
dat alle
alle Nederlanders
Nederlanders zich
aan onze Koningin
Koningin in
in besef
besefvan
vanen
enhart
hart
zich spiegelen aan
al datgene
datgene wat
wat helpen
helpen kan
kan om
om ons
ons volk
volkgeestelijk
geestelijk en
en zedelijk
zedelijk teteverheffen.
verheffen.
voor al
voor
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RINKE TOLMAN,
hetUtrechtsch
UlrzchtschProvinciaal
ProvinciaalenenStedelijk
Stedelijk
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Redacteur van het
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G
G

rondslag
voor elke
elke vruchtdragende
vruchtdragende natuurbescherming
een algemeene
algemeene natuurrondslag voor
natuurbescherming is:
is: een
waardeering. Degene,
waardeering.
die zich
zichvoor
voordedeaangename
aangename taak
taak zou
zou zien
zien geplaatst,
geplaatst, de
geDegene, die
de gezijn taak
taak
schiedenis
Nederlandsche natuurbescherming
natuurbescherming tete schrijven
schiedenis der
der Nederlandsche
schrijven zou
zou zijn
tot een goed
dede
ontwikkeling
tot
goedeinde
eindebrengen,
brengen,wanneer
wanneerhijhij
ontwikkelingder
dernatuurwaardeering
natuurwaardeering ten
ten onzent
onzent
al uitte
uitte men
men natuurlijk
natuurlijk voordien
voordien meermalen
meermalen zijn
zijn genegenheid
genegenheidvoor
voor
naging.
waardeering, al
naging. Deze waardeering,
de
dag tredend
tredend verde natuur
natuur als
als geheel
geheel en
en voor
voor haar
haardetails,
details,dateert
dateertals
alsduidelijk
duidelijkaan
aan den
den dag
de eerste
eerste aflevering
aflevering verscheen
verscheen van
van het
het maandschrift
maandschrift "De
„De Levende
schijnsel van 1896, in welk jaar
jaar de
Levende
gewijd
- naar
naar het heette
heette -aanaan
natuursport,dat
dat de
de
Natuur".
Natuur".Het
Hetwas
wasinindeze
dèzeperiodiek,
periodiek,
gewijd
dede
natuursport,
oprichters: E.E.HEIHANS,
HEIMANS,J.J.JASPERS
JASPERS en
enJAC.
JAC. P. THI]SSE
kunde
oprichters:
THIJssEhet
hetNederlandsche
Nederlandsche volk
volk met hun kunde
en geestdrift
genoeg
te •te·
waardeeren
en
geestdrift liefde
liefde trachtten
trachtten in
inteteboezemen
boezemenvoor
voordedenimmer
nimmer
genoeg
waardeerennatuur
natuur
van ons heerlijke,
land. Zij
Zij wezen
wezen de wegen
wegen en
en slingerpaden
slingerpaden naar
naar een
een rijk
rijk van
van
van
heerlijke, bevoorrechte
bevoorrechte land.
beseffen, hoeveel
hoeveel onontgonnen
onontgonnen schoonheden
schoonheden van
van fauna
fauna en
en
verrassende
verrassende geheimen,
geheimen, zij
zij deden
deden beseffen,
flora,
landschap en atmosfeer,
atmosfeer, menig
menig oningewijde
oningewijde achteloos
achteloos voorbijliep.
voorbijliep. Voor
Voor deze
deze schatten
schatten
flora, landschap
der
natuur opende
opende dit
ditdriemanschap
driemanschap veler
veler oogen.
oogen. Zij
Zij ontsloten
ontsloten de
de deuren
deuren naar
naar de
de schatschatder natuur
kamers der
der natuur
natuuren
en droegen
droegen op
op zeer
zeer krachtige
wijze bij
bij tot
tot het levensgeluk van
kamers
krachtige wijze
van vele NederNedervolk zeer
zeer ten
ten zegen
zegen gestrekt
gestrekt en
en de
de ethische,
ethische,cultureele
cultur..eele en
enpaedapaedalanders.
landers. Hun arbeid heeft ons volk
gogische
beteekenis van
hun streven
streven kan
kan men niet
niet hoog
hoog genoeg
genoegaanslaan.
aanslaan. De
Debelangstelling
belangstelling
gogische beteekenis
van hun
voor dieren
diedie
zich
voordien
- en natuurlijk
natuurlijk nóg
uitininwreedheid
wreedheid en
en
voor
dierenenenplanten,
planten,
zich
voordien
ndgwel
wel- uit
schennis, wisten
wisten deze
dezegeestdriftigen
geestdriftigen(hun
(hundiscipelen
discipelennamen
namenininkort
korttijdsbestek
tijdsbestekop
opverheugende
verheugende
juistebanen.
banen.Doordien
Doordienzij
zijtot
totnatuur-onderzoek
natuur-onderzoek en
ennatuurnatuurwijze in aantal
aantal toe) te
te leiden
leiden ininjuiste
wijze
HEIMANS enende
fijn en beschaafd
beschaafd avonavonaanspoorden, wekten
wekten HEIMANS
bewondering aanspoorden,
dezijnen
zijnen een
een zin
zin voor fijn
zij de omstandigheid,
omstandigheid, dat
dat zij
zij door
door hun
hun hartelijk
hartelijk en geestdriftig
geestdriftig woord
woordtalloozen
talloozen
tuur en dank zij
tuur
bekoring~nde
derijk-verscheiden
rijk-verscheidennatuur
natuurbiedt,
biedt,wanneer
wanneer
ervan wisten te overtuigen,
overtuigen, hoe
hoe edele
edelebekoringen
ervan
men met
af van
vannoodlottige
noodlottige
men
met liefde
liefde haar
haaropenbaringen
openbaringennagaat,
nagaat,hielden
hieldenzijzijvele
vele jonge
jonge lieden af
Wij aarzelen
aarzelen dan ook niet als
als onze
onze meening
meening uit
uit tetespreken,
spreken, dat
datzij
zijop
opeen
eenverdienverdiengenoegens. Wij
stelijke
stelijke wijze de
de geestelijke
geestelijkevolkskracht
volkskracht hebben
hebbenversterkt.
versterkt.z
de oprichters
oprichters van
een zcó
zéó
Dat de
van"De
„DeLevende
Levende Natuur"
Natuur" zoo~eel
zooveelkonden
konden bereiken
bereikenen
en een
algemeene, nationale
nationale belangstelling wisten te
te wekken,
wekken, wwas
voor een
een niet
niet gering
gering deel
deel tetedanken
danken
as voor
aan 'hun
hartelijken toon en
en op
opzeer
zeer
aan
'hun verrukkelijk
verrukkelijk popularisatie-talent.
popularisatie-talent.Zij
Zij konden
konden praten
praten op hartelijken
geestdriftwekkende wijze klaar
klaar en
plant of
ofdier
dierboeide.
boeide.
levende, geestdriftwekkende
en duidelijk
duidelijk uiteen
uiteen zetten, wat in plant
zinnen glansden
glansden dikwijls
dikwijls van
van een
een fijnen,
fijnen, warmen
warmen humor.
humor. Bovendien
Bovendien vulde
vulde hun
hun beeldend
beeldend
Hun zinnen
kunnen dikwijls
dikwijls zeer
zeer verduidelijkend
verduidelijkend den
dentekst
teksthunner
hunneruiteenzettingen
uiteenzettingenaan.
aan.De
Denatuurnatuurkunnen
causerie werd
werd door
door hun
huninvloed
invloedzelfs
zelfsgeleidelijkweg
geleidelijkwegeen
eenafzonderlijke
afzonderlijkeschrijftrant,
schrijftrant,
historische causerie
Dat deze
dezecauseriëen
causeriëen in
inden
den
welke zich bewoog
bewoog op
op de
degrens
grensvan
vanliteratuur
literatuur en
enjournalistiek.
journalistiek. Dat
welke
heden ten
ten dage
dageallerduidelijkst.
allerduidelijkst.Niet
Nietalleen
alleenverschijnen
verschijnen
smaak van het publiek vielen, blijkt nog heden
geregeld in
in de
de groote
groote Nederlandsche
Nederlandsche bladen,
bladen, maar
maar ook
ook in
in de
deprovinciale
provinciale pers
persbehooren
behooren
zij geregeld
tot de
degretigst
gretigstgelezen
gelezen
rubrieken.Ons
Ons
volk
leeft
innig
medemet
metdedeschoone
schooneen
enboeiende
boeiende
zij tot
rubrieken.
volk
leeft
innig
mede
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wezens
planten.
Vrucht
vanvan
belangstelling,
die die
HEIHANS,
THIJSSE,
wezensder
dernatuur,
natuur,'t'tzijzijdieren
dierenofof
planten.
'vrucht
belangstelling,
HEIMANS,
THIJSSE,e.a.
e.a.
wekten,
hetgeschapene
geschapene:: vogels
vogels zoowel
zoo wel als
als insecten,
insecten,boomen
boomenzoowel
zoowelals
als
wekten, was:
was: liefde
liefde voor
voor alal het
bloemen,
duizenderlei
natuur-openbaringen.
onvermijdelijk
bloemen, in
in één
éénwoord:
woord:voor
vooral aldede
duizenderlei
natuur-openbaringen.Het
Het
onvermijdelijk
gevolg
gevolg van
van deze
deze liefde
liefdevoor
voorde
denatuur
natuuren
enhaar
haaredele
edelewezens
wezenswas
wasde
debezorgdheid
bezorgdheidom
omover
overhaar
haar
welzijn
op
de
beste
wijze
te
kunnen
waken.
Deze
bezorgdheid
en
het
verweer
tegen
vooroordeel,
welzijn op de beste wijze te
Deze bezorgdheid en het verweer tegen vooroordeel,
landschap
onachtzaamheid of
ofbaatzuchtigheid,
baatzuchtigheid,wanneer
wanneerdeze
dezee.a.
e.a.
oorzakendedeschoonheid
schoonheidvan
van't'tlandschap
onachtzaamheid
oorzaken
met zijn
zijn edele
edele wezens
wezens bedreigden,
bedreigden, zijn
zijn bovenal
bovenal belichaamd
belichaamd in twee actieve vereenigingen,
vereenigingen, die
die
met
voortdurend
voortdurend pal
pal staan
staan voor de
de bescherming
bescherming der
der natuur:
natuur: de
de Nederlandsche
Nederlandsche Vereeniging
Vereeniging tot
tot
Bescherming van Vogels (N.V.B.V.)
(N.V.B.V.) en
ende
deVereeniging
Vereenigingtot
totBehoud
Behoudvan
vanNatuurmonumenten
Natuurmonumenten
Bescherming
in Nederland
Nederland (V.B.N.).
(V.B.N.).
in

Wreedheid, bot
bot veroordeel,
veroordeel, ijdelheid,
ijdelheid, laag-bij-de-grondsche
laag-bij-de-grondsche zucht
zucht naar
naar gewin
gewin hebben
hebben
Wreedheid,
onze heerlijke
heerlijke vogels,
vogels, die
die door
door een
eenmeerderheid
meerderheid der
derNederlandsche
Nederlandsche bevolking
bevolking op
opontroeontroeop onze
Hetisissteeds
steeds
rende wijze
wijze worden
worden bemind,
bemind, meermalen
meermalen een
een aanslag
aanslag gepleegd
gepleegd of
of willen
willen plegen.
plegen.Het
de N.V.B.V.
N.V.B.V. geweest,
geweest,die,
die,op
opallerlei
allerleiwijzen
wijzendedeeconomische
economischeenenaesthetische
aesthetischebeteekenis
beteekenisder
der
propageerend, op
bres stond,
stond, wanneer
wanneer de
de avifauna
avifauna gevaar
gevaar liep.
liep.Voor
Vooreen
eengezonde
gezonde
vogels propageerend,
op de
de bres
is zij
vogelbeschermingsidee is
zij voortdurend
voortdurend opgekomen. Door
Door middel
middelvan
vancirculaires,
circulaires, bewakingsbewakingsmaatregelen
maatregelen ten aanzien
aanzien van
van terreinen,
terreinen, waar
waar bijzonder
bijzonder belangrijke
belangrijke vogels tengevolge
tengevolge van
van het
het
ophangenvan
vannestkastjes,
nestkastjes,
voortschrijden der
cultuur zich
zich hebben
hebben teruggetrokken,
teruggetrokken, door
door 't'tophangen
voortschrijden
der cultuur
den aanleg
zij zich
zichverdienstelijk.
verdienstelijk.Telken
Telkenjare
jarebesteedt
besteedtzijzij aanleg van
van vogelboschjes,
vogelboschjes, e.
e. a.,
a;,maakt
maakt zij
thans reeds aanzienlijke
aanzienlijke —
- bedragen
bedragen om
om belangwekkende
belangwekkende broedterreinen
broedterreinen tetelaten
latencontroleeren.
controleeren.
weerde
deN.V.B.V.,
N.V.B.V.,
Wordt op
gelijke wijze
- het
hetisisweer
Wordt
op onduldbare
onduldbareen
enerergelijke
wijzededeVogelwet
Vogelwetovertreden
overtreden
die zich
Datde
deleiders
leidersder
derVereeniging
Vereenigingblijk
blijkgeven
gevenvan
van
zich tot
tot de
debetrokken
betrokken overheden
overheden wendt.
wendt. Dat
een breeden
blik,moge
mogeworden
wordenopgemaakt
opgemaakt
hetfeit,
feit, dat
dat zij
actief zijn.
zij ook
ook internationaal
internationaal actief
zijn.
breeden blik,
uituithet
Het is een
een groote
groote verdienste
verdienste der
der Vereeniging,
Vereeniging, dat
dat zij
zij zich
zichzoozeer
zoozeer beijvert,
beijvert, gelden
geldenin
intetezamelen
zamelen
voor het behoud
behoud der
der Hongaarsche
Hongaarsche zilverreigers.
zilverreigers. Dank
Dank zij
zij haar
haar bemoeiingen
bemoeiingen zijn
zijnreeds
reedsaardige
aardige
bedragen
hiervan moet
moet practisch-juist
practisch-juist
bedragen naar
naar Boedapest
Boedapest overgemaakt.
overgemaakt.Het
Het leidend
leidend beginsel
beginsel hiervan
worden geacht! Moge nationale bescherming
bescherming noodzakelijk
noodzakelijk en nuttig zijn, de
de uitkomsten
uitkomsten hiervan
hiervan
kunnen teniet worden gedaan, wanneer
wanneer migreerende vogels,
vogels, ten
ten onzent
onzentmet
metgroote
grootegenegenheid
genegenheid
behoed
bewaakt, in
in het
hetbuitenland
buitenlandworden
wordenvernietigd.
vernietigd.Internationale
Internationalevogelbescherming
vogelbescherming
behoed en bewaakt,
laatste
jaren
is
er
in
de
Nederlandsche
persweer
weer
is dan
dan ook
ook meer
meer dan
dan ooit
ooiteisch
eischdes
destijds.
tijds.DeDe
laatste jaren is er in de Nederlandsche pers
met
kiem op
op aangedrongen,
aangedrongen, de
de bescherming
bescherming der
der vogels
vogelsop
opafdoende
afdoendewijze
wijzeinternationaal
internationaaltete
met klem
regelen.
Nederland moge
moge in
in dezen
dezen het
hetinitiatief
initiatiefnemen
nemeneneneen
eenwereldcongres
wereldcongresuitschrijven,
uitschrijven,
regelen. Nederland
vogelbescherming, maar
maar tevens
tevens de
deinternationale
internationale natuurwaar
alleen de
deinternationale
internationale vogelbescherming,
waar niet alleen
bescherming
agenda staat.
staat. Afzonderlijke
Afzonderlijke aandacht
aandacht dient
dient te
te worden
wordengewijd
gewijdaan
aanhet
hetvraagvraagbescherming op de agenda
stuk
verontreiniging der zee,
zee, waardoor
waardoor het
het leven
leven van
van zoovele
zoo veleheerlijke
heerlijke zeevogels
zeevogelswordt
wordt
stuk van
van de verontreiniging
bedreigd.
laatste jaren
jaren zijn tallooze
tallooze vogels
vogels aan
aan onze
onze kusten
kusten aangespoeld,
aangespoeld, die
die waren
waren omombedreigd. De laatste
gekomen
booten, die
die deze
dezeals
als
gekomen door
dooraanraking
aanrakingvan
vandedevliezen
vliezenmet
metolie,
olie, afkomstig
afkomstig uit
uit de tanks der booten,
stookstof gebruiken. Ook hier
hier is
is het
het weer
weer de
de N.V.B.V.
N.V.B.V. geweest,
geweest, die
diein
in1921
1921zich
zichtot
totden
denMinister
Minister
stookstof
van Landbouw,
Landbouw, Nijverheid
van
Nijverheid en
en Handel
Handelheeft
heeftgewend
gewendmet
meteen
eenbrief,
brief,waarin
waarin het
het gevaar
gevaar der
der olieen verzocht
verzocht werd
werd te
te verbieden,
verbieden, olie-restanten
olie-restanten binnen
binnen de
de
en
teerlagen uitvoerig
en teerlagen
uitvoerig werd
werd geschetst en
Nederlandsche
de hoop
hoop werd
werd geuit,
geuit, dat
datde
deminister
ministertermen
termen
Nederlandsche territoriale
territorialewateren
waterentete loozen;
loozen; de
regelen.
mocht
trachten de
de olie-„kwestie”
olie-"kwestie"internationaal
internationaal tete regelen.
mocht vinden te trachten
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Grooter gebied
gebied nog
nogdan
dan de
deN.V.B.V.
N.V.B.V.bestrijkt
bestrijktdedeV.B.N.,
V.B.N.,die
dievan
vanhet
hetstichtingsjaar
stichtingsjaar(19o5)
(1905)
Grooter
voortdurend er naar
naar streefde
streefde telkens,
telkens, wanneer
wanneer de
decultuur
cultuuralalteteonverbiddelijk
onverbiddelijkwilde
wildevoortvoortvoortdurend
schrijden, het
het landsche
landsche schoon
schoon ongeschonden
ongeschonden tete bewaren.
bewaren. Het
Hetdoel
doeldezer
dezervereeniging
vereenigingis:is:overal
overal
schrijden,
terreinen te winnen, die,
die, uit
uitnatuur-historisch
natuur-historischoogpunt,
oogpunt,groote
grooteideëele
ideëelewaarden
waardenvertegenwoorvertegenwoorterreinen
digen. Streken
Streken gronds,
gronds, van
van belang
belangwegens
wegenszeldzamen
zeldzamenofofkarakteristieken
karakteristieken plantengroei,
plantengroei,oorden,
oorden,
digen.
terreinen,, merkwaardig
merkwaardig wegens
wegens geologische
geologischegesteldheid,
gesteldheid,
waar een bitonder
bizonder vogelleven
vogelleven bistaat,
bestaat,terreinen
waar
kortom: gebieden,
gebieden, waar
waar een
een opvallend
opvallend boeiend
boeiend en
enweergaloos-rijk
weergaloos-rijk natuurleven
natuurleven heerscht
heerscht en
en
kortom:
die in
in aesthetisch
aesthetisch en
enwetenschappelijk
wetenschappelijk opzicht
opzicht zeer
zeerbijzonder
bijzonder zijn,
zijn,heeft
heeftzijzijals
alsnatuurparken
natuurparken
onder haar
haar hoede
genomen, opdat
opdat zij
zij een vreugde
vreugde blijven
blijven voor
voor het
het levende
levende en
enhet
hetkomende
komende
onder
hoede genomen,
Dat de
de V.B.N.
V.B.N.tot
totdusverre
dusverre waardeerbaren
waardeer baren arbeid heeft verricht, blijkt
volgende
geslacht. Dat
blijkt uit de volgende
van „reservations",
.. reservations", die
die zij
zij door
door schenkingen
schenkingen of
ofdoor
dooraankoop
aankoop tot
tot een
eenheerlijk,
heerlijk, onaantastonaantastlijst van
baar bezit heeft
heeft gemaakt:
gemaakt:
baar
Naardermeer (1906)
Naardermeer
(1906) .. . . . . . . .
(1910)
Leuvensche Bosch
Leuvensche
Bosch
(igio). . .. . . . .
Hagenau en
(1910-1919)
Hagenau
enRhederoord
Rhederoord
(iio—ii9)
(1913-1916)
vennen en
en bosschen
bosschen bij
bij Oisterwijk
Oisterwijk (1913-1916)
De vennen
(1916) . . . . . .
Het eiland
eiland Griend
Griend (1916)
Het
De Rengersmiede
Rengersmiede bij
bij Wartena
Wartena (1918)
(1918).. . . . . .
De
Korenburgerveen bij
bij Winterswijk
Winterswijk (1918).
(1918). . .
Het Korenburgerveen
Harensche Wildernis
Wildernis bij
bij Haren
Haren in
in Gr.
Gr.(1919)
(1919)
De Harensche

707
707H.A.
H.A.
690
690 H.A.
H.A.
78o
780H.A.
H.A.
285
285H.A.
H.A.
2323H.A.
H.A.
3 H.A.
H.A.
9494H.A.
H.A.
5 H.A.
H.A.
20
Op Texel
Texel ('909-1917)
(19°9-1917) . . . . . . . . . . . .
20 H.A.
Op
25
25 H.A.
H.A.
Braak bij
bij Paterswolde
Paterswolde (na
De Braak
(na 1917)
1917) .. . . . . .
.
25 25
H.A.
Balinger- en
en Muntingerzand
Muntingerzand bij
bijWesterbork
Westerbork(na
(na191'7)
1917)
H.A.
Het BalingerSindsdien verwierf
verwierf de vereeniging
vereeniging nog
nog terreinen
terreinen van
van bescheidener
bescheidener omvang:
omvang: een
eengebied
gebied
de
zeldzame
Carum
groeit
en
verder
drie
zware
linden
met
bijbehoorenden
bij
Weert,
waar
bij
waar
zeldzame Carum groeit en verder drie zware linden met bijbehoorenden
grond te
Zeeland. De
De bezittingen
bezittingenzijn
zijn vrijwel
vrijwel over
over alle
alle provinciën
provinciën des
des lands
lands
te 's-Gravenpolder in Zeeland.
verdeeld.
verdeeld.
grootste:
Naardermeer,
Van
eigendommen is
is het
hetbelangrijkste
belangrijkste en
en op
opéén
éénna
na't'tgrootste
Van deze eigendommen
: het Naardermeer,
Gi NTHER'S ..„Der
een natuurmoment
natuurmoment van
van internationale
internationale vermaardheid,
vermaardheid, vermeld in
in KONRAD
Der
KONRAD GÜNTHER'S
diens ..„Kultur
Kultur und
undTierwelt".
Tierwelt". De rijkdom
rijkdom van
van het
het Naardermeer
Naardermeer is niet
niet onder
onder
Naturschutz"
Naturschutz" en diens
woorden
brengen: Het is
is een
een edele
edele levensgemeenschap
levensgemeenschap van
van planten
planten en
en dieren,
dieren,een
eenlustoord
lustoord
woorden te
te brengen:
voor
Eengoed
goeddeel
deelder
derrijke
rijkeNederlandsche
Nederlandscheavifauna
avifauna isis in
indit
ditlaagveengebied
laagveengebied
voor vogels
vogels bovenal.
bovenal. Een
vertegenwoordigd, dat nog te rechter
rechter tijd op de onverbiddelijke cultuur werd veroverd. Nergens
Nergens
in ons land
land bestaat
bestaat een
een streek,
streek, waar
waar binnen een klein
klein bestek
bestek zoo'n
zoo'n uiterst
uiterst fijn
fijngeschakeerde
geschakeerde
rijkdom
heerlijke natuurnatuurrijkdomvan
van natuurleven
natuurlevenisistete bespeuren.
bespeuren.Een
Eenbizondere
bizondereattractie
attractievan
van dit heerlijke
monument vormen twee zeldzame
zeldzame vogels:
vogels: de
de purperreiger
purperreiger en
en de
de lepelaar,
lepelaar, twee
tweecultuurvlieders,
cultuurvlieders,
die
zeer gevoelig zijn voor
voor de
de invloeden
invloeden van
van 't't menschelijk
menschelijk bedrijf
bedrijf en die
die in
in't'tNaardermeer
Naardermeer
die zeer
een
veilig
toevluchtsoord
mochten
vinden.
een veilig toevluchtsoord mochten vinden.
1922 de
deelectrificatieplannen
electrificatieplannen gewekt,
gewekt, die
die een
een
Heel
wat beroering
beroering hebben
hebben dan
dan ook
ook in
in 1922
Heel wat
aanslag
opophet
landschap
en en
diedie
- waren
waren zij
zij verwezenlijkt
verwezenlijkt - op
opwel
wel
aanslagbeteekenden
beteekenden
hetGooische
Gooische
landschap
Derzeer
onkiesche wijze
wijze het
het Naardermeer
Naardermeer als
als natuurmonument
natuurmonument zouden hebben
hebben vernietigd.
vernietigd. Derzeer onkiesche
en hun
mate
denkbeelden van
van HEI
MANS, THIJSSE
THIJSSE en
hun discipelen
discipelen gemeengoed
gemeengoed van
van 't't
HEIHANS,
mate waren
waren de denkbeelden
Nederlandsche
volk
geworden,
dat
de
plannen
een
waarlijk
nationaal
verzet
uitlokten.
De
Nederlandsche volk geworden, dat de plannen een waarlijk nationaal verzet uitlokten. De
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geheele Hollandsche
Hollandsche pers
pers teekende
geheele
teekende protest
protest aan
aan tegen
tegen deze
deze lichtvaardige
lichtvaardige schending;
schending; op
optal
tal
van andere
van
andere wijzen
wijzen werd
werd „de
"de moord
moord op
op het
het Gooi",
Gooi", „de
"deelectrocutie
electrocutie van
van 't't Gooi",
Gooi", het
het„elec"electrisch
vandalisme" gelaakt.
ontwortrisch vandalisme"
gelaakt. Door
Door de
de ontworf
pen spoorlijn
spoorlijn zou een
een schoonheid
schoonheid worden
worden ververnietigd,
die nimmer
nimmer kon
kon worden
worden hersteld;
hersteld; een
een
nietigd, die
kleinood
zou verloren
verloren gaan,
gaan, welks
welks schoonheid
schoonheid
kleinood zou
zonder
welks rijkdom
rijkdom ten onzent
onzent
zonder wedergade is en welks
ûjns
wille van
van
zijns
zijns gelijke
gelijkeniet
nietvindt.
vindt.Dit
Dit alles
alles ter
ter wille
zeer
verkeersbelang! Gelukkig
heeft
Gelukkig heeft
zeer twijfelachtig verkeersbelang!
de
tegenwoordige Minister
Minister van
van Waterstaat
Waterstaat om
om
de tegenwoordige
financieele redenen
voorloopig
van
de
impopuredenen voorloopig van
impopulaire
electrificatie
plannen afgezien. Liever
Lieverware
ware
electrificatieplanneri.
laire electrificatieplanneri
het
ons echter
echter geweest,
geweest, dat
dat om
om redenen
redenen van
van
het ons
plannen
Naardermeer.
aesthetischen
de plannen
aesthetischen en cultureelen
cultureelen aard
aard de
voorgoed
waren opgegeven.
opgegeven. Welke
Welke waarborg
waarborg
voorgoed waren
bezit
het Nederlandsche
Nederlandsche volk,
volk, dat
dat het
hetgevaar,
gevaar,hetwelk
hetwelkgroote
grootegeestelijke
geestelijkewaarden
waardenbedreigt,
bedreigt,
bezit het
eeniger tijd
hoofdopsteekt?
niet te eeniger
tijd opnieuw
opnieuw het
het hoofd
opsteekt?
De vastgestelde
gezindheid verklaart
verklaart mede,
dat het
het plan-TEscH
planTEscH om
uitgebreide duinduinom uitgebreide
vastgestelde gezindheid
mede, dat
plan-TEscH
waarde niet
niet hoog
kanworden
wordenaangeslagen,
alsnatuurmonunatuurmonucomplexen,
economische waarde
hoogkan
aangeslagen,als
complexen, wier
wier economische
ment
bewaren~ met
zooveelingenomenheid
metzooveel
ingenomenheidwerd
werdontvangen.
ontvangen.
voor het
hetnageslacht
nageslacht tetebewaren,
ment voor
In
denzelfden geest
de N.V.B.V.
N.V.B.V. en
V.B.N.werkt
Ned.
geest als
als de
ende
deV.B.N.
werktstaag-volhardend
staag-volhardend de
de Ned.
In denzelfden
die in
in 19:;n
deze
1921 haar
Natuur-Historische Vereeniging, die
haar twintigjarig
twintigjarig bestaan
bestaan heeft
heeft herdacht.
herdacht. In deze
twee decennia
tenvolle
vollebeantwoord
aan het
gestelde
decennia heeft
zij ten
beantwoord aan
het gestelde
twee
heeft zij
doel: het
het verspreiden
verspreiden van
van de
de kennis
kennisder
dernatuurlijke
natuurlijkehistorie
historie in
in
doel:
Nederland, hetzij
hetzij
in streng-wetenschappelijken,
streng-wetenschappelijken, hetzij
hetzij
hetûj in
hetûj ininmeer
meer
Nederland,
populairen, tot grooter
grooter menigten
menigten sprekenden,
sprekenden, vorm.
vorm. De
Denatuurnatuurpopulairen,
beschermings-idee vond
in de
deNed.
Ned.
Natuurhistorische Ver.
Ver.
beschermings-idee
vond in
Natuurhistorische
voortdurend een warme
warme propagandiste.
propagandiste. Mede
Mede door
doorhaar
haararbeid
arbeid
voortdurend
hebben duizenden
duizenden de
de schoonheid
schoonheid van
vanons
onsland
landleeren
leerenwaarwaarhebben
deeren, zooals
zooals deze
deze zich
zich uit
uit in
in het
hetprinselijk
prinselijk leven
leven van
van dier
dier en
en
deeren,
plant. Uitstekende
Uitstekende diensten
diensten heeft
heeft ook
ookhet
hetOrgaan
Orgaander
derVereeniVereeniplant.
"Natura" bewezen
bewezen dat,
dat, thans
onderde
debeproefde
beproefde
thansvooral
vooral onder
ging „Natura"
leiding
van den
den heer
heer F. A. DES
DES TOMBE
maand
leiding van
TOMBEstaande,
staande, elke
elke maand
belangwekkende lectuur
lectuur bevat,
bevat, die
die aanspoort,
aanspoort, de
de
van belangwekkende
overvloed van
natuur na te
te gaan,
gaan, hetzij
hetzij
inwetenschappelijken,
wetenschappelijken, hetzij
hetzij
in eeneenhetûj in
hetûj in
natuur
voudig natuurwaardeerenden
natuurwaardeerenden zin.
allerlei wijzen
wijzen wekt
wekt de
de
voudig
zin. Op
Op allerlei
Vereeniging, welke duizenden
leden telt,
telt,die
diegeorganiseerd
georganiseerdzijn
zijn
ûjn
duizenden leden
Vereeniging,
eenige tientallen
tientallenafdeelingen,
afdeelingen,liefde
liefdevoor
voordedeedele
edelenatuur
natuur:
door
in eenige
: door
vergaderingen, tentoonstellingen
Vennen bij
bij Oesterwijk.
Oisterwijk.
tentoonstellingen (de
(deinteressante
interessantepaddenstoelenpaddenstoelenVennen
te Utrecht
Utrechtinin1922),
1922),voordrachten,
voordrachten,excursies,
excursies,e.a.
e.a.
tentoonstelling te
De Vereeniging
volk
physieke
enen
geestelijke
Vereeriiging bevordert
bevordert bij
bij een
een groot
grootdeel
deelvan
vanons
ons
volk
physieke
geestelijkekracht.
kracht.
De liefde
aangewakkerd
THI]SSE en
endiens
diensvolvolliefde voor
voordedenatuur,
natuur,gewekt
gewektenen
aangewakkerddoor
doorTHIJssE
gelingen,
gelingen, komt
komt in
in tallooze
tallooze andere
andere vormen
vormen enenverschijnselen
verschijnselen tot
tot uiting.
uiting. Wij
Wijdenken
denken
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hierbij in
in de
museum
„Natura
teteDenekamp,
hierbij
de eerste
eerste plaats
plaatsaan
aanhethet
museum
"NaturaDocet"
Docet"·
Docet"·
Denekamp,arbeid
arbeid van
van den
den
B. BERNINK,
onderwijzer J.
onderwijzer
J. B.
BERNINK, die,
bzgon
genoegen
die, opgetogen natuurvriend,
natuurvriend, in
in het
het klein
klein b~gon
begon uit eigen genoegen
natuur-historischeverzamelingen
verzamelingenaan
aanteteleggen.
leggen. Deze vernatuur-historische
verzamelingen werden,
werden, dank
dank zij
zijn onverdroten
onverdroten ijver
en bebezamelingen
zij zijn
ijver en
wonderenswaardige genegenheid
genegenheid voor
wonderenswaardige
voor de
de natuur,
natuur, dermate
dermate
uitgebreid, dat
dat het
uitgebreid,
aanzijn geschonken
geschonken werd
werd aan
aan een
een ver
ver
het aanzijn
buiten onze grenzen
buiten
grenzen vermaard
vermaard museum.
museum.
In welke
In
welke mate
mate men
menmet
metdedenatuurwaardeering
natuurwaardeering van
van
officieele zijde
zijde in
officieele
in de
decrisisjaren
crisis
jarenrekening
gehouden,
crisisjaren
rekening heeft
heeftgehouden,
blijkt uit
uit de
zij het
hetkapverbod,
kapverbod,
blijkt
de Noodboschwet,
Noodboschwet, die,
die, dank
dank zij
heeft
verhoed, dat
dat men
mende
deaesthetische
aesthetischewaarden,
waarden, welke
welke een
een
heeft verhoed,
prijs gaf.
bosch vertegenwoordigt, roekeloos
roekeloos aan
aan vernietiging
vernietiging prijs
gaf.
natuurbeïnvloedt
beïnvloedtzelfs
zelfsaldoor
aldoormeer
meer den
den
De liefde
liefde voor
voor de
de natuur
ontginner, die zich
zijnarbeid
steeds meer
ontginner,
zichbij
bijzijn
arbeid steeds
meer door
door aestheaesthetische overwegingen laat
tische
laat leiden.
leiden.Naar
Naarwaarheid
waarheidkan
kandan
danook
ook
worden getuigd,
getuigd, dat
dat in
in Nederland
worden
Nederland een
een opgewekt
opgewekt natuurnatuurhistorisch en natuur-waardeerend
levén heerscht.
aartoe
historisch
natuur-waardeerend levèn
heerscht. D
Daartoe
werken vereenigingen, "De
„De Levende Natuur",
Natuur", de boeken van
van
werken
Vischdiefje.
Vis
eh dief je.
HEIHANS, THIJSSE
HEIMANS,
THIJSSE en de
àc
de vele
veleanderen
anderenvoor
voor oud
oud en
en jong
jong over
over
overheel
heelhet
vogels, bloemen,
bloemen,insecten,
insecten,kortom:
kortom:over
hetverrukkelijke
verrukkelijke
natuurleven mede.
mede. Daartoe
Daartoe dragen
"Buiten",„Onze
"OnzeTuinen",
natuurleven
dragen bij
bij tijdschriften
tijdschriften als
als „Buiten",
Tuinen",„Ons
"Ons
Nederland",
"De Kampioen",
Kampioen",(Orgaan
(Orgaan van
van den A.N.W.B.,
A.N.W.B.,
Nederland", „De
welke
groote vereeniging
steeds zoo
zoo krachtdadig
opkomt
vereeniging steeds
krachtdadig opkomt
welke groote
voor de bescherming
bescherming onzer natuur),
natuur), „Dierenbescherming",
"Dierenbescherming",
voor
dit danken
danken wij
wij
"Kleinveeteelt",
pluimveeteelt-bladen; dit
„Kleinveeteelt", e.a. pluimveeteelt-bladen;
mede aan
aan de
de werkzaamheid
werkzaamheid van
heer D.
D. J.
J. VAN
VAN DER
DER
mede
van den heer
VEN, leider van
van de
de Meulenhoff-uitgaven,
Meulenhoff-uitgaven, die
die de
de schoonheid
schoonheid
VEN,
welsprekend recht
laat
van „Ons
"Ons Mooie
Mooie Nederland"
Nederland" zoo
zoo welsprekend
recht laat
van
we voorts
voortsmet
meterkentelijkheid
erkentelijkheidhet
het
wedervaren. Vermelden
wedervaren.
Vermelden we
van instellingen
instellingen als
als het
hetVogeltrekstation,
Vogeltrekstation, een
een bond
bond
bestaan van
de Ned.
Ned.Ornithologische
OrnithologischeVereeniging
Vereenigingmet
methaar
haarprachtig
prachtig
als de
tijdschrift
Ardea; de
de Centrale
Centrale Vereeniging
Vereeniging voor
voor SchoolSchooItijdschrift Ardea;
Werktuinen, die het
hetkind
kindininaanraking
aanrakingbrengt
brengt met
met de
de
en Werktuinen,
natuur;
de
Ned.
Ver.
tot
Bescherming
van
Dieren,
die
haar
natuur;
Ned. Ver. tot Bescherming van Dieren, die haar
tot het
het dier
dier in
in het
hetalgemeen
uitstrekt en
ijver en
en liefde
liefde tot
algemeen uitstrekt
en
ijver
dit gebied
gebied tracht
tracht humaner
humaner denkbeelden
denkbeelden ingang
ingang te
te doen
doen
op dit
vinden, enz.
enz.
0p
Opéén
éénverschijnsel
verschijnsel dient
dient afzonderlijk
afzonderlijk te worden
worden gegeop
fotografie, met
met name
name die
die der
der vogels,
vogels, op
op welk
welk
wezen: de fotografie,
wezen:
gebied mannen
mannen als
als VIJVERBERG,
VIJVERBERG, TEPE,
TEPE, STEENHUIZEN
STEENHUIZEN en
gebied
Torenvalk.
Torenvalk.
BURDET hun
hun sporen
sporen hebben
hebben verdiend.
verdiend. Hun
Hunopnamen
opnamenvan
van
BURDET
zeerwelwelrijke natuurleven
natuurleven ten onzent
onzent geven
geven wel
wel op
opzeer
het rijke
sprekende wijze
wijze een
een beeld
beeld van
van dedeschoonheid
schoonheidonzer
onzerwonderlijk-rijke
wonderlijk-rijke natuur.
natuur. Hun
Hunarbeid
arbeid
sprekende
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heeft aanmerkelijk
aanmerkelijk de
de natuurwaardeering
natuurwaardeering ten
ten onzent
onzentbevorderd.
bevorderd.Den
Den
fotograaf
BURDET
heeft
fotograaf
BURDET
hetzelfs
zelfsgelukt
geluktvan
vanhet
hetnatuurleven,
natuurleven,inzonderheid
inzonderheidhet
het
bestaander
dervogels,
vogels,onvergelijkelijk
onvergelijkelijk
is het
bestaan
BURDETwekken
wekkenverbazing
verbazing in
èn om
om
schoone films
films tetevervaardigen.
vervaardigen.De
Destereoscoop-opnamen
stereoscoop-opnamen
van
van
BURDET
de technische
technische bekwaamheid
bekwaamheid van
van den
denfotograaf
fotograafèn
ènom
omden
denadel
adelonzer
onzerNederlandsche
Nederlandschenatuur.
natuur.
Wanneer men deze
deze beelden
beeldenuit
uithet
hetheerlijke
heerlijkeleven
levenvan
vandieren
dierenen
enplanten
plantengeniet,
geniet,beseft
b:!seftmen
men
Wanneer
terdege, dat
dateen
eendergelijke
dergelijke schoonheid
schoonheidvoortdurend
voortdurendmet
metde
demeest
meesternstige
ernstigewaakzaamheid
waakzaamheid
eerst terdege,
worden beschermd.
beschermd. Dan
Danwordt
wordtook
ookduidelijk,
duidelijk,dat
datdedeVereeniging
Vereenigingtot
totBescherming
Beschermingvan
van
moet worden
de Vereeniging
Vereeniging tot
tot Behoud
Behoudvan
vanNatuurmonumenten
Natuurmonumenten en
en de
de Ned.
Ned. Nat.
Nat.Hist.
Hist.Ver.
Ver.door
door
Vogels, de
beschermingsarbeid een
een waarlijk
waarlijk cultureele
cultureele roeping
roeping vervullen.
vervullen.
hun beschermingsarbeid
Het kan niet genoeg worden herhaald, dat heel de tegenwoordige,
tegenwoordige, zeer
zeer algemeene
algemeene natuurnatlturwij een
een leerstoel voor
voortwaardeering ten
wanneerkrijgen
krijgen wij
waardeering
tenonzent
onzent- wanneer
voor natuurbescherming?
natuurbescherming?- voortHEIMANS en
en THIJssE,
THIJSSE, wier
reeds een
eenbegrip
begripzijn
zijn
op den
den schoonen
schoonenarbeid
arbeidvan
vanHEIMANS
bouwt op
wier namen reeds
25jaren
jarengeleden.
geleden.Door
Doorhen
henisisdedenatuur
natuurininheel
heelhaar
haarinnigheid
innigheidhet
heteerst
eerst
van ruim
ruim 25
geworden, van
zij ontdekten
ontdekten voor
voorons
onsdedeverborgenheid
verborgenheidder
derlandsche
landsche schoonheid.
schoonheid.
aan
ons geopenbaard;
geopenbaard; zij
aan ons
natuur werd
werd zoodoende
zoodoende voor
voor duizenden
duizwden in
in den
den lande
lande een
eenkostelijk,
kostelijk, geestelijk
geestelijk ontspanontspanDe natuur
gelukschenkende
schenkende
ningsterrein. De
zin werd
werdgewekt
gewektvoor
voordede
preciese
ob3ervatievan
van't 'tgeluk
ningsterrein.
De zin
preciese
observatie
natuurleven.
driemanschap isis slechts
slechtsTHIJssE
THIJSSE overgebleven,
overgebleven,THIJSSE,
THIJSSE, de werkzame,
werkzame, prettige,
prettige,
Van 't't driemanschap
Levende
veelal
van humor
humor sprankelende
sprankelende schrijver
schrijver der
dernatuur-historische
natuur-historischecauserieën
causerieën in
in De Levende
veelal van
DeGroene
Groene en verschillende
verschillende dagbladen,
dagbladen, waarin
met juistheid
juistheid en vooral
vooral met
met
Natuur, De
Natuur,
waarin hij
hij met
oneindige
liefde de
de „objecten"
"objecten" der
der natuur
natuur beschreef.
beschreef. Aan
Aan zijn
zijncauserieën
causerieënvoegde
voegdehij
hijbebeoneindige liefde
schaafd-populaire
tevens wetenschappelijk-verantwoorde
wetenschappdijk-verantwoorde boeken
bo:!ken toe,
toe, die
diehet
hetnatuurleven
natuurleven
schaafd-populaire en tevens
boeiende wijze
wijze schetsten.
schetsten. Opsomming
Opsomming van
van zijn
zijnalgemeen
algemeen bekende
b:!kende ornithologische
ornithologische werken
werken
op boeiende
en boeken
boeken op
ophet
hetgebied
gebiedderder
flora
moge
hier
achterwegeblijven.
blijven.InInalaldezen
dezenomvangrijken
omvangrijken
flora
moge
hier
achterwege
arbûd
steedsgeestdriftig
geestdriftiggewaagt
gewaagtvan
vanhet
hetwonder
wondervan
van
arbeid spreekt
spreekt evenwel
evenwel de
de stem
stem van
van één, die steeds
buitenleven. THIJssE's
THIJSSE'S ijveren
velendedenatuurwetenschappen
natuurwetenschapp:!nkiezen
kiezenals
alsvoorwerp
voorwerp
't buitenleven.
ijveren deed velen
THIJSSE, bekwaam
bekwaam als
zijn beurt
bwrt rechtstreeks
hunner
Zelfdiende
diendeTHIJssE,
hunner studie. Zelf
als hij was, op zijn
rechtstreeks de wetenbehoeft dan
dan ook
ook geen
geenverwondering
verwondering te
te wekken,
wekken, dat
dat inin 1922 de Wetenschap
Wetenschap
schap.
schap. Het behoeft
THIJSSE'S
Amsterdamsche Universiteit
Universiteit
THIJSsE'sverdiensten
verdienstenop
opwelsprekende
welsprekende wijze
wijze erkende,
erkende, doordien
doordien de Amsterdamsche
ennatuurkunde
natuurkunde verleende.
verleende.
het eere-doctoraat
eere-doctoraat in de
de wiswis-en
hem het
HEI MANS niet
Men weet,
weet,dat
datfondsen
fondsen
dezen schoonen
schoonenvorm
vormmocht
mochtHEIMANS
In dezen
niet gehuldigd
gehuldigd worden. Men
worden bijeengebracht
bijeengebracht voor
vooreen
eenHEIMANSHEIMANs-museum,
vooral een
een botanisch-geologisch
botanisch-geologisch
museum, dat
dat vooral
Nederlandsche volk,
volk, de
de Nederlandsche
Nederlandschestaat,
staat,uit
uiterkentelijkheid
erkentelijkheid
karakter
karakterzal
zal dragen.
dragen. Dat
Dat het Nederlandsche
HEIMANS zijn
zijn landgenooten
landgenooten schonk
schonk als een
een schat
schat van
van
voor het
het vele,
vele,dat
dateen
een
fijne
geest
voor
fijne
geest
alsals
HEIMANS
rijke
het bestuur
bestuur der
der HEIMANs-stichting
HEI MANs-stichting (secr. Prof. Dr. THEO J.
J. STOMPS,
STOMPS, Weesperrijke beschaving, het
staat mogen
mogen stellen
stellen zijn
zijnplannen
plannenvolkomen
volkomenteteverwezenlijken.
verwezenlijken. Het
Het
zijde 29, Amsterdam)
Amsterdam) in staat
strekt een volk tot
tot eer,
eer, zijne
zijne groote
groote mannen
mannenop
opmeer
meerdan
danplatonische
platonischewijze
wijzewaardig
waardigtetegedenken.
gedenken.
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DE DRANKBESTRIJDING
DRANKBESTRIJDING IN NEDERLAND
DE
DOOR
DOOR
Ds.
VAN KREVELEN, Secretaris van
de Nationale
NationaleChristen
Christen Geheelonthouders
Ds. D. VAN
van de
Geheelonthouders Vereeniging.
Vereeniging.

1898-1923.
18g8-1g23·
etrekkelijk
en groot
groot
etrekkelijkkort
korttijdperk
tijdperkininde
de geschiedenis
geschiedenisder
der eeuwen.
eeuwen. Maar
Maar tijd
tijd van
van veel en
gebeuren
allerlei gebied. Ook
Ook op
op dat
dat der
derdrankbestrijding
drankbestrijding in
in ons
onsvaderland.
vaderland.
gebeuren alom
alom en op allerlei
wasdededrankbestrijding
drankbestrijding nog
noggeen
geenfactor,
factor,
Toen
de i Igde
eeuw haar
haar einde
einde naderde,
naderde, was
Toen de
9de eeuw
waarmee
waren de dagen
dagen van
van verachting
verachting en
en verguizing
verguizing voorbij.
voorbij.
waarmee moest
moest worden
worden gerekend.
gerekend. Wel
Wel waren
ADAMA VAN
Ds. ADAMA
VAN SCHELTEMA,
SCHELTEMA, de
grondvester, in
1862, der
dergeheelonthoudingsbeweging
geheelonthoudingsbeweging in
in
de grondvester,
in 1862,
Nederland,
had vóór
vóór zijn
zijn verscheiden
verscheiden in
inden
dennazomer
nazomervan
van1897
18g7mogen
mogen zien,
zien,dat
dat de
devijandvijandNederland, had
schap
plaats gemaakt
gemaakt voor
voor schouderophalen,
schouderophalen, ja,
ja, voor
voorlangzaam
langzaamwassende
wassendewaardeering
waardeering
schap had
had plaats
in enkele
enkele kringen.
kringen. Maar
Maar daarmee
daarmee was
dan ook
ook alles
alles gezegd.
gezegd.
was dan
van
Wie toen een beeld
beeld had
had moeten
moeten teekenen
teekenen van
van het
het leger
legerder
der drankweermannen,
drankweermannen, zou
zou 't'tvan
itidrie
drieregimenten:
regimenten:matigen;
matigen;afschaffers;
afschaffers; geheelonthouders.
geheelonthouders. LaatstgeLaatstgezelf verdeeld
verdeeld hebben
hebben in
noemden
hadden toen nog
nog heel
heel weinig
weinig tetebeteekenen.
beteekenen. Lang
Langhadden
haddende
deChristen-geheelontChristen-geheelontnoemden hadden
houders alleen
alleen gestaan,
gestaan,aan
aande
de spits
spits de
ChristenGeheelonthouders
GeheelonthoudersVereeniging
Vereeniging
houders
de Nationale Christen
(N.C.G,O.V.), opgericht
(N.C.G.O.V.),
opgericht 18 Mei
Mei 1881,
1881, tellende
tellende in
in 1898
18g8bijna
bijna 7000 leden, met
met haar
haar orgaan
orgaan
„De Wereldstrijd"
"De
Wereldstrijd" en haar
haar wetenschappelijk
wetenschappelijk maandschrift
maandschrift "Het
Werk der
derLiefde".
Liefde".
„Het Werk
In den laatsten tijd begon ze ook
ook in
in neutrale
neutrale kringen
kringen bondgenooten te krijgen.
krijgen. In
In 1897
18g7
Nederlandsche
was
door hen,
hen, die
dievan
vanwettelijke
wettelijkemaatregelen
maatregelen afkeerig
afkeerig waren,
waren, de
de Algemeene Nederlandsche
was door
Geheelonthouders Bond
Bond (A.N.G.O.B.) opgericht.
opgericht. Ook
Ook had de
de reeds
reeds in
in 1842
1842gestichte
gestichte NederNederlandsche Vereeniging
Vereeniging tot
tot afschaffing
afschaffingvan
vansterken
sterkendrank
drank (N.V.), eenmaal
eenmaal krachtig,
krachtig, maar
maar in de
de
18g4op
opdubbele
dubbelebasis
basisgesteld,
gesteld,d.w.z.
d.w.z.was
wasbegonnen
begonnen officieel de
laatste jaren
jaren kwijnend,
kwijnend, zich
zich in
in1894
laatste
afschaffers als
te erkennen.
erkennen. Op
Op hetzelfde
hetzelfdestandpunt
standpuntstond
stonddede
geheelonthouders naast de afschaffers
als leden te
tegen het
18g3 opgerichte
opgerichte Nederlandsche
Nederlandsche Onderwijzers
OnderwijzersPropaganda
PropagandaClub
Club (N.O.P.C.).
het einde
einde van
van 1893
Daartegenover bleef
Vereenigingtegen
tegenDrankmisbruik,
Drankmisbruik, ten opzichte van
van geheelgeheelbleef de
de Volksbond, Vereeniging
een afwijzende
afwijzende houding
houdingaannemen.
aannemen.De
DeRoomsch-Katholieke
Roomsch-Katholiekedrankbestrijding
drankbestrijdingwas
was
onthouding een
nog in
Dr. ARIENS had
had in 1895
1895 te
te Enschedé
Enschedé en
en elders
elders de
de eerste
eerste Roomsche
Roomsche
in haar
haar eerste
eerste jeugd:
jeugd: Dr.
matigheidsvereenigingen gesticht.
gesticht.
Het drankweerleger
bestond in
in 1898
1898 uit
uit de
de N.C.G.O.V.
N.C.G.O.V. 7000,
7000, de
de N.V.
N.V. 1800, de N.O.P.C.
RO.P.C.
drankweerleger bestond
700,
7°0, de N.C.G.O.B.
N.C.G.O.B. 95o,
950, de
de A.N.G.O.B.
A.N.G.O.B.59o,
5go,de
deVolksbond
Volksbond4250
4250en
ende
deR.K.
R.K.matigheidsvermatigheidsvereenigingen
geheel ruim
ruim 19000
Ig000 drankbestrijders,
drankbestrijders, onder
gooo
eenigingen 4000, in 't't geheel
onder welke
welke misschien
misschien ±
± 9000
geheelonthouders.
geheelonthouders.
einde der
der vorige
vorige eeuw
eeuwdalende.
dalende.Van
Van 10 Liter
Liter
Het hoofdelijk
hoofdelijk drankverbruik
drankverbruik was tegen het einde
Het
(5o
%)
in
1877
en
9
Liter
in
1887
was
het
in
1897
op
8.44
Liter,
in
1898
op
(50 %)
1877 en 9 Liter in 1887 was het in 1897 op 8.44 Liter, in 18g8 op 8.28
8.28 gekomen. De
De
opbrengst der
der drankbelasting
drankbelasting steeg,
met eenige
eenige schommelingen,
schommelingen, door
doorvermeerdering
vermeerdering der
der
opbrengst
steeg, met
bevolking en verhooging
verhooging der
accijns; in
18g8 bedroeg
bedroeg ze
26 millioen
millioen gulden.
gulden. De
DeRegeering
Regeering
bevolking
der accijns;
in 1898
ze 26
was, sedert
seder:t 1897,
18g7, begonnen
begonnen belangstelling
belangstelling te
te toonen
toonen door
door een
eengeldelijke
geldelijke toelage
toelagevoor
voorhet
hetwerk
werk
der drankbestrijding
drankbestrijding uit de Schatkist.
Schatkist.
Laat ons nu
nu zien
zien hoeveel
hoeveeler
erinineen
eenkwart
kwarteeuw
eeuwveranderde.
veranderde.
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1898-1923.
18g8- 1 923·

37
37

Allereerst zij
zij gewezen
gewezen op de Vereenigingen.
Allereerst
Vereenigingen. Van
Van grooten
grooten vooruitgang
vooruitgang mag
mag hier
hier worden
worden
gewaagd, niet alleen wat
wat betreft
betreft de
de uitbreiding
uitbreidingvan
van het
hetdrankweerleger,
drankweerleger, maar
maar ook
ook wat
wat de
de doordoorwerking der
der geheelonthoudingsidee
aangaat.De
De RV.,
N.V., hierboven
geheelonthoudingsidee aangaat.
hierboven genoemd,
genoemd, werd
werd nog
nog vóór
vóór
werking
het einde der eeuw (in
(in 1899),
1899), ongeveer
ongeveer tegelijk
tegelijk met
met de
de N.O.P.C.,
N.O.P.C.,inineen
eengeheelonthoudersvergeheelonthoudersverenging
gingnu
nuden
dennaam
naamdragen
dragen van:
van: Nederlandsche Vereeniging
Vereeniging tot
totafschaffing
afschaffing
eeniging omgezet
omgezet en
van alcoholhoudende
alcoholhoudende dranken.
dranken. Daar
waren er ·die
dezen maatregel
maatregel gevaar
gevaar vreesden,
vreesden,maar
maar
Daar waren
.die van dezen
gevaar bleek
bleek denkbeeldig.
denkbeeldig. Integendeel: er kwam nieuwe bezieling door het nieuwe beginsel.
dat gevaar
beginsel.
En toen bovendien
bovendien de
de N.V.
N.V.alalmeer
meerden
denmaatschappelijken
maatschappelijken kant
kant der
der alcoholkwestie
alcoholkwestie in het
het oog
oog
ging
vatten en
en de
demoderne
modernearbeidersbeweging
arbeidersbeweging wist
wisttetebetrekken
betrekkenininden
denanti-alcoholstrijd,
anti-alcoholstrijd,
ging vatten
kwam ze
ze tot ongekenden
ongekenden bloei.
bloei.
kwam
In hetzelfde
hetzelfde jaar
jaar - 1899 - sloten
Roomsche matigheidsvereenigingen
matigheidsvereenigingen zich
zich aaneen
aaneen
sloten de Roomsche
Sobrietas, dat
van den aanvang
aanvang af het
het voorrecht
voorrecht had,
had, onder
onder de
de
tot
het Matigheidsverbond
Matigheidsverbond Sobrietas,
tot het
dat van
CH. RUPS
leiding te staan van Jhr. Mr. CH.
RuysDE
DEBEERENBROUCK,
BEERENBRoucK, die voorzitter bleef tot zijn MinisterMinisterschap.
streden de afschaffers
afschaffers en
geheelonthouders, in
Bosch ook
ook de
de
schap. Hier streden
en de
de geheelonthouders,
in het Bisdom Den Bosch
halfdaagsche afschaffers,
afschaffers,schouder
schouder aan
aan schouder.
schouder. Sedert
halfdaagsche
Sedert 1904 is Sobrietas
Sobrietas een Federatie
Federatie van
van
Diocesane
Bonden: naast
naast de vijf
vijf Kruisverbonden
Kruisverbonden voor
voor de
de mannen,
mannen... heeft
heeftSobrietas
SobrietasMariaMariaDiocesane Bonden:
vereenigingen voor
voor de
de vrouwen,
vereenigingen
vrouwen, St. Annavereenigingen
Annavereenigingen voor
voor ouders,
ouders, die hunne
hunne kinderen
kinderen tot
tot
hun twaalfde
in onthouding
hun
twaalfde jaar
jaar in
onthouding opvoeden,
opvoeden, en
en JongensJongens- en
enMeisjesbonden.
Meisjesbonden.
Het werk
werk onder de kinderen,
kinderen, door
door de
de Christen-geheelonthouders
Christen-geheelonthoudersreeds
reedsin
in1865
1865plaatplaatselijk aangevangen,
werd door
selijk
aangevangen, werd
door hen
hen in
in 1898
18g8 georganiseerd
georganiseerd in
in de
de Nederlandsche Vereeniging
Vereeniging
„Hoop der
"Hoop
derToekomst".
Toekomst". Wat
de rijpere
rijpere jeugd
jeugdaangaat
aangaat ontstonden
ontstonden de
de Kweekelingen
GeheelWat de
Kweekelingen Geheelonthouders Bond
die in 1921 samensmolt
onthouders
Bond (1906), die
den Nederlandschen
Nederlandschen Bond van
van AbstiAbstisamensmolt met den
nent-studeerenden (N.B.A.S.),
nent-studeerenden
en verschillende
verschillende algemeene
algemeeneJongelieden
JongeliedenGeheelonthouders
Geheelonthouders
(N.B.A.S.), en
organisaties, nog
einde der
der vorige
vorige eeuw
eeuwgesticht,
gesticht,moet
moet
Vereenigingen.
Onder de
de organisaties,
nog vóór
vóór het einde
Vereenigingen. Onder
Vereenigingvoor
voorDrankbestrijding.
Drankbestrijding. Gewezen dient cok
ookopde
genoemd worden
worden de
de Gereformeerde
Gereformeerde Vereeniging
.op de
Goede
Tempelieren. Naast
oude I.O.G.T.
LO.G.T. (Independent Order
OrderofofGood
GoodTemplars)
Tempiars) staat
Goede Tempelieren.
Naast de
de oude
sedert 1912 de neutrale Orde van
vanGoede
GoedeTempelieren
Tempelieren (LO.G.T.n.),
diezich
zichvcoral
vcoral op
op de
de redding
redding
(I.O.G.T.n.), die
van
toelegt. Eindelijk
van drankzuchtigen
drankzuchtigen toelegt.
Eindelijk zijn er
er nog
nogeenige
eenige„vak"-vereenigingen
"vak"-vereenigingenvoor
voorartsen,
artsen,
predikanten, spoorwegmannen
bestaande vereenigingen
de hier
hier
predikanten,
spoorwegmannenenz.
enz. Alle
Alle bestaande
vereenigingen zijn
zijn opgenomen in de
volgende lijst
1922) :
lijst (ledental
(ledental nazomer
nazomer 1922):
Sobrietas (afschaffers
Sobrietas
(afschaffers57404~
57404,geheelonth.
geheelonth.12685,
12685,jonge!.
jongel.21865)
21865) . .
9 11 954
Nederlandsche Vereeniging
v. alc.
ale.dranken
dranken
Nederlandsche
Vereeniging tot
tot afsch. v.
000
~ 21
21000
Jeugdbond voor
Jeugdbond
voor Onthouding
Onthouding (J.
(J. v.O.)
v. 0 ) . . . .
3808
3808
Volksbond,
Volksbond, Vereeniging
Vereeniging tegen
tegenDrankmisbruik
Drankmisbruik. . . .
16000
Nationale Christen
Christen Geheelonthouders
Geheelonthouders Vereeniging
Vereeniging ..
Nationale
112334
2334
Chr. Jongel.
Jonge!. G.O.
G.O. Vereen.
Vereen. „De
"De Schakel"
Schakel" ..
Ned. Chr.
813
81 3
Nederl.
Neder!. Vereeniging
Ver.eeniging „Hoop
"Hoop der
der Toekomst"
Toekomst" .
0
5 59
5059
Gereformeerde Vereeniging voor
voor Drankbestrijding
Drankbestrijding..
Gereformeerde
C 4400
44 00
280
Jongel.
Jonge!. Chr.
Chr. G.O.
G.O. Bond
Bond . . . . . . . . . .
Nederlandsche Geheelonthouders
Geheelonthouders Bond
Bond
Algemeene Nederlandsche
3165
3 165
Intern.
van Goede
Orde van
Goede Tempelieren
Tempelieren (neutraal)
(neutraal) .
Intern. Orde
C 3000
3000
Orde
Orde van
van Jonge
Jonge Tempelieren
Tempelieren . . .
5oo
500
Internat.
Internat. Orde
Orde van
van Goede
Goede Tempelieren.
Tempelieren. . . . .
1680
168o

l
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Spoorweg Onthouders
.V.)
Spoorweg
Onthouders Vereeniging
Vereeniging (5.0
(S.O.V.)
R.K. Spoorweg
Vereeniging . .
R.K.
Spoorweg Onthouders
Onthouders Vereeniging
Nederl. Bond van
Neder!.
van Abstinent
Abstinent Studeerenden
Studeerenden ..
Jongelieden Geheelonthouders
(J .G.O.B.)
Jongelieden
Geheelonthouders Bond (J.G.O.B.)
Nederl. Onderwijzers
Neder!.
Onderwijzers Propaganda
Propaganda Club
Club . .
Nederl. Christelijke
Neder!.
Christelijke Geheelonthouders
Geheelonthouders Bond.
Bond. .
Predikanten
Vereeniging ..
Predikanten Geheelonthouders Vereeniging
Neder!.
Christen Vrouwen
Vrouwen Geheelonthouders
Geheelonthouders Unie. .
Nederl. Christen
Interacademiale
InteracademialeGeheelonthouders
GeheelonthoudersBond
Bond(I.G.O.B.)
(I.G.O.B.) .
ChristeI.
Kweekelingen Geheelonthouders
Geheelonthouders Bond
Bond..
Christel. Kweekelingen
Artsen Geheelonthouders
Artsen
Geheelonthouders Vereeniging
Vereeniging . . . . . .

2400
2400
799
0
1650
165
1491
1491
992
800
247
247
207
207
180
18o
1077
10
48

Het aantal
aantal geheelonthouders
geheelonthouders onder
onder deze
dezeongeveer
ongeveer17o.000
170.000drankbestrijders
drankbestrijdersbedraagt
bedraagt
alzoo
al
zoo ruim 95.000. Dat
Dat der
derniet-georganiseerde
niet-georganiseerde isis zeker
zeker veel
veelgrooter.
grooter.
Gelijk voor
voor 25 jaar
Gelijk
jaar bestaan
bestaan ook thans nog drie
drie regimenten,
regimenten, doch anders
anders gevormd: de
Protestantsche
Roomsch-Katholieken, de
de Neutralen.
Neutralen.De
DeRoomsche
Roomschedrankweer
drankweer
Protestantsche Christenen,
Christenen, de Roomsch-Katholieken,
Sobrietas georganiseerd;
is in Sobrietas
de Protestantsch
ProtestantschChristelijke
Christelijkedrankbestrijders
drankbestrijders sedert
sedert 27
27 NovemNovemgeorganiseerd; de
Enkrateia; de neutrale drankbestrijders hebben geen
ber 1907 in den Bond Enkrateia;
geen gemeenschappelijke
gemeenschappelijke
organisatie. De
De drie
drie richtingen
richtingen werken
werken echter
echter sedert
sedert 25
25 November
November 1908
igo8 samen
samen in
in de
de Nationale
organisatie.
Commissie tegen
tegen het
hetAlcoholisme
Alcoholisme (N.C.A.) en
en worden
worden in
in het
het Dagelijksch
Dagelijksch Bestuur,
Bestuur, de
de Commissie
Commissie
van
Administratie,vertegenwoordigd
vertegenwoordigddoor
door
Prof.
R SLOTEMAKERDE
DEBRUINE,
BRUINE, voorz.,
voorz.,
van Administratie,
Prof.
Dr.Dr.
J. R.J.SLOTEMAKER
Dr.W.
W.HINGST,
HINGST, secr.,
secr., neutr.;
neutr.;J.J.M.
M.A.A.ZOETMULDER,
ZOETMULDER, penn.,
bijzonProt. Chr.;
Chr.; Dr.
penn.,RR.K.
K. Voor
Voor elke
elke bijzondere
actie wordt
wordt een commissie benoemd,
benoemd, welke
welke die
die actie
actie voert.
dere actie
Zoo
komen we van
van zelf
zelftot
totden
denarbeid
arbeidder
derdrankbestrijders.
drankbestrijders.
Zoo komen
Wij denken allereerst
geschriften door de verschillende vereenigingen uitgegeven
uitgegeven
allereerst aan
aan de
de geschriften
tot eenige
eenige millioenen
millioenen exemplaren
exemplaren jaarlijks.
jaarlijks. De
Deorganen,
organen,voor
vooreen
eendeel
deelweekbladen,
weekbladen,beslaan
beslaan
daarbij een ruime
daarbij
ruime plaats:
plaats: „De
"De Blauwe
Blauwe Vaan"
Vaan" van
van de
de N.V.;
N.V.; "De
Geheelonthouder" van
van de
de
„De Geheelonthouder"
„De Wereldstrijd"
A.N.G.O.B.; "De
Wereldstrijd" van
van de
Kruisbanier" van de R.K.
RK. drankweer;
drankweer;
de N.C.G.O.V.; "De
„De Kruisbanier"
„Het
,,Het Veilig
VeiligSpoor"
Spoor" van de S.O.V.,
S.O.V., enz.,
enz.,ongeveer
ongeveervijf
vijfen
entwintig
twintigin
ingetal.
getal.Van
Vande
dewetenschappewetenschappelijke
lijke tijdschriften
tijdschriften moet vóór
vóór alle
alle genoemd
genoemd "De
Wegwijzer". Daarnaast
Daarnaast heeft men
men Enkrateia,
Enkrateia,
„De Wegwijzer".
Sobrietas
Sobrietas en Onze Gids.
Gids. Een uitnemend
uitnemend handboek
handboek over
over de
de alcoholkwestie
alcohol kwestie isis "Het
Boek van
van
„Het Boek
den Alcohol"
Alcohol" door
door DON
DON en v.
v. D.
D.WOUDE,
WOUDE, terwijl
terwijl ook de
de Volksbond
Volksbond een
eenhandboek
handboekuitgaf:
uitgaf:
„Het Alcoholvraagstuk"
"Het
Alcoholvraagstuk" door Dr.
Dr.BURINGH
BURINGH BOEKHOUDT.
En verder
- het aantal geschriften
geschriften isis
BOEKHOUDT.
En verder
De vereenigingen
vereenigingen wedijveren
wedijveren met
metelkaar,
elkaar, ons
ons volk
volk tot
totvoorlichting
voorlichting het
hetbeste
besteteteleveren.
leveren.
legio! De
Con
g
r
e
s
sen
ter
bestudeering
van
het
vraagstuk.
Ook moeten
genoemd
worden
de
moeten genoemd worden de Con g r e s e n ter bestudeering van het vraagstuk.
gehouden.'t'tBegon
Begonmet
metneutrale,
neutrale,waaraan
waaraanalle
allerichtingen
richtingenmeewerkmeewerkEr zijn reeds verscheidene gehouden.
ten. Later
Later werden
werden Roomsche
Roomsche Congressen
Congressen gehouden
gehoudendoor
door Sobrietas
Sobrietas (het eerste
eerste in het Kroningsjaar 1898),
terwijl ook
N.V. haar
haar eigen
eigen congressen
congressen hielden.
hielden. Behalve
Behalve deze
deze
jaar
1898), terwijl
ook Enkrateia
Enkrateiaen
en de
de N.V.
nationale congressen
19II te
te Scheveningen
Scheveningeneen
eenInternationaal
Internationaal Congres
Congres tegen
tegen het
het
nationale
congressen werd
werd in
in 1911
gehouden,dat
datdcor
deorMinister
Minister
T ALMAwerd
werdgepresideerd.
gepresideerd.
Alcoholisme gehouden,
TALMA
Laatstbedoeld Congres
de Nederlandsche
Nederlandsche drankweer
drankweer aan
aan een
een nieuwen
nieuwen voorvoorLaatstbedoeld
Congres zette
zette de
lichtingsarbeid. Er
was namelijk
namelijk een
eenanti
a n -a
t i 1-ac1oc h0 ohol
aan ververlichtingsarbeid.
Er was
1 t eten
n t to0o0nnsst teil
e 11 ii nn gg aan
verschillende vereenigingen
vereenigingen hadden
hadden zich ingespannen, bij
zoogoed
goed
bonden en verschillende
bij die gelegenheid zoo
Nu eenmaal
eenmaal het
het materiaal
materiaal er was,
was, moest
moest het,
het, ook
ookna
nahet
het
mogelijk voor
dag te komen.
komen. Nu
mogelijk
voor den
den dag
II39
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Scheveningsche Congres worden gebruikt. Dat gebeurde herhaalde malen op verschillende
plaatsen. De N.C.G.O.V. en de Hoop der Toekomst werkten met eigen tentoonstelling. De
neutralen stichtten het Reizend Drankweer-Museum. In dit verband mogen ook de z.g. winkelraamtentoonstellingen niet worden vergeten, die, in geringer omvang in menig leegstaand
winkelhuis gehouden, veler aandacht op het alcoholvraagstuk richtten.
Veel vroeger reeds werden voor de studie der alcoholkwestie Bib I i 0 th ek en
gesticht, de eerste door de N.C.G.O.V. in 1894, de tweede, "de Centrale", door de N.O.P.C.
Van R. K. zijde is de bibliotheek "Kardinaal Manning" opgericht.
't Gaat echter niet enkel om studie en voorlichting, doch ook om redding van het verlorene. Dra n k z u c h tig en hebben geen beter vrienden dan de drankweermannen en
vrouwen. Zij houden er hier in Nederland geen statistieken op na, zooals in enkele andere
landen, waardoor ze met juistheid zouden kunnen opgeven, hoeveel slachtoffers van het alcoholisme reeds door hunne vereenigingen zijn gered en in veilige vluchthaven opgenomen .
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Dat zijn zeker duizenden! En naast dit werk in de plaatselijke vereenigingen staat dat der
as y I s voor drankzuchtigen (Hooghullen bij Eelde (Dr.), het Unie huis te Beekbergen voor
vrouwen, van de Ned. Chr. Vr. G. O. Unie, het Hietveld te Beekbergen voor mannen, van de
N.C.G.O.V., het Dr. Ariëns-fonds) en dat der Con S u I t a ti e-b ure a u x, waarvan
het oudste, te Amsterdam, in 1909 op initiatief van de afdeeling van den Volksbond werd
opgericht. Ook in den arbeid der r e c I a s s eer i n g komen de drankbestrijders niet
achteraan.
Van den pro p a ga n d a-a r bei d der vereenigingen zou zeer veel te zeggen zijn.
Noemen wij slechts de B I a uwe Wee k, het eerst in 1917 gehouden door Prof. J. VAN REES
en zijn Goede Tempelieren. Dadelijk won ze de sympathie der andere drankbestrijders en
zoo werd ze sedert door de neutrale en Protestantsch Christelijke drankweer gemeenschappelijk
gehouden van Hemelvaartsdag tot tweeden Pinksterdag. De opening en de sluiting, nu hier,
dan daar, met optocht, openluchtspd en vergaderingen, waren meermalen zeer indrukwekkend.
Thans een woord over den invloed, welke het werk heeft geoefend, en de waardeering,
die de arbeid ondervond.
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waarvandrinkend
drinkend
het
punt,waarop
waaropdederantsoeneering
rantsoeneeringvan
van1918
het punt,
Nederland,
zoodra de rantsoeneering
rantsoeneering was
weer met
met 2 Liter
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U I TGEBRACHT WERDEN.
WERDEN :,
UITGEBRACHT
UITGEBRACHT
WERDEN
en April
Had zij
lten
Had
zij niet
niet den
den Ien
April 1899
1899 het
het
ON BEPERKTEN
BEPE.RKTEN
DRANKVERKOOP , ...
".
VOOR ONBEPERKTEN
VOOR
ON
DRANKVERKOOP
,3
VOOR
DRANKVERKOOP....
33'/.
VOOR HANDHAVING
HANDHAV ING VAN'DEN
VAN ' DEN
VOOR
VOOR
HANDHAVING
VANDEN
alcohol-onderwijs in de
alcohol-onderwijs
de kweekkweek- en
ennormaalnormaalBESTAANDEN
TOESTAND
DEN
TOESTAN
0 ...
15%
BESTAAN
BESTAAN
DEN TOESTAND
IS15 %
scholen voor
scholen
voor onderwijzers
Was
,scholen
onderwijzers ingevoerd?
ingevoerd? Was
VOOR VERMINDERING
VE
RMINDER ING DER
DER
DER
VOOR
VERMINDERING
VOOR
i
ORINKGElEGENHEDEN
20%
DRINKGELEGENHEDEN
20%
DRI
N KGELEGENH EDEN .... .....
. ..20%
Minister REGOUT in
niet onder
1910
de
in 1910
I9IO de
niet
onder Minister
,I
VOOR
GEHEEL
VERBOD
VOOR GEHEEL VERBOD
VERBOD
:,
eerst
voorwaardelijke strafopschorting
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meer. Men
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Hetopschrift
opschriftboven
bovendede
grafiekopopdeze
deze
bladzijdebehoort
behoortteteluiden:
luiden:
"Statistiekbetreffende
betreffendehet
het
I) Het
grafiek
bladzijde
„Statistiek
Drankgebruik ininde
(Redactie).
Drankgebruik
dejaren
jaren1898-1923'"
18g8-1923". (Redactie).
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drank
Mei1910)
IglO)uit
uitde
dewachtkamers
wachtkamers der
der Spoorwegen
Spoorwegene.a.
e.a.bepalingen
bepalingenwaarover
waarover de
de meermeerdrank (op
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deel van
van hen
hen moge
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vanwettelijke
wettelijke
derheid der
der drankbestrijders
drankbestrijders ûch
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gebruik maken.
maken. Dat
Dat is duidelijk
duidelijk gebleken
gebleken in den
den strijd
strijd voor
voor PPl Iaaaatt ss eelI ij
ij keK
in
gebruik
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laatste jaren
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vergaderingen, op
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gevoerd. Sedert
Sedert langen
langen tijd isis wel
eenigingsorganen voor
maar de eigenlijke
eigenlijke strijd
strijd ervoor
ervoor ving
ving eerst
eerst
eenigingsorganen
voor Plaatselijke
Plaatselijke Keuze
Keuze gepleit, maar
min 1907 aan.
aan. In
In dat
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nog vijftien
vijftien andere
andere gevolgd
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Mr.
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eerste proefstemming,
proefstemming, op het
het Enkrateia-congres
Enkrateia-congres in
Twee jaren
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a t over
over Plaatselijke
Plaatselijke Keuze en
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debezwaren
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HENRI LEDEBOER.
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samen. De Roomsche
Nederuitslag boven
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e uingediend.
Z e ingediend.
partijen eeneen
i n iinitiatief-voorstel
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lande druk
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handel
richtte een adres
adres aan
aan de
de Tweede
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Tw.!ede
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waarin hij
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b!zwaren ontwikkelde.
ontwikkelde. Van
Van
handel richtte
de
drankb!strijders
adres niet onbeantwoord
onb!antwoord
B!tuigingen van
drankbestrijders werd
wad
onbeantwoord gdaten.
van ininde zijde
zijde der drankbestrijders
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dit adres
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in: niet
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308 gemeentegemeenteraden,
114
5361 vereenigingen
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Novemb!r 1920,
1920, waar
waar in de tot den nok
nok gevulde
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groote zaal
zaal van
van het
het Gebouw
Gebouw
in Den Haag
Haag op 13
1025
I025 organisaties
organisaties met
met de
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grootste
voor
Wetenschappen de afgevaardigden
afgevaardigden van
voor Kunsten
Kunsten en Wetenschappen
van io25
geestdrift
de
motie
aannamen,
die
aan
de
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Kamer
de
aanneming
van
het
Wetsontwerpgeestdrift de motie aannamen, die aan de
Kamer de aanneming van het WetsontwerpRUTGERS
vroeg.
DeDe
Tweede
heeft
2121April
I92I
stemmen het
het
RUTGERS
vroeg.
TweedeKamer
Kamer
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1921met
met39
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tegen 29
29 stemmen
Ontwerp
I7 Februari
Februari 1922
1922 met
met
Ontwerp aangenomen.
aangenomen.De
De Eerste
Eerste Kamer
Kamer daarentegen
daarentegenheeft
heefthet
het den
den 17
18
tegen 17
17 stemmen
stemmen verworpen.
verworpen. Maar
Maar sindsdien
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eennieuwe
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Keuze
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veel
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in de
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oude.
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Moeilijke tijden
zijn voor
voor hen
hen aangebroken.
aangebroken. Reeds
Reeds had
had de
deoorlog
oorlogaan
aandededrankweer
drankweer
Moeilijke
tijden zijn
zware
slagen
toegebracht,
maar
deze
was
zij
met
veel
inspanning
weer
te
boven
gekomen,
toen
zware slagen toegebracht, maar deze was zij met
weer te boven gekomen, toen
zware slag
Rijkssubsidie,
Rijkssub:>idie, zoo
zoo kort
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geledenaanmerkelijk
aanm::rkelijk
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verhoogd,werd
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viel: de Rijkssubsidie,
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percent verlaagd,
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zoodat door
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worden stopgezet.
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En dat
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drankb!strijdingmeer
meerdan
ooitnoodig
worden
tijd,
waarin
drankbestrijding
is in
inNederland
N
!derlandzooveel
zoovc!elgeld
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N!derland
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tijd: in
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1921 en
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1922niet
nietminder
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dan36o
360
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verwildering,gevolg
gevolgvan
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van den
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door.Toch
Tochzullen
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mannen niet
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de pakken
pakken gaan
gaan neerzitten.
neerzitten. Zij
het einde.
einde.
mannen
niet bij
Zij houden
houden vol
vol tot het
Juist van
van het
het jubeljaar
Jubdjaar onzer
onzer Koningin
Koninginverwachten
verwachten zij
zij groote
groote dingen.
dingen.Dan
Danwordt
wordt - zij
juist
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vast van
van overtuigd
overtuigd - het nieuwe
nieuwe Wetsontwerp
Wetsontwerp op
de
Keuze,
datreeds
reeds
Plaatselijke
op de Plaatselijke Keuze, dat
weder
RUTGERS
weder door
doorMr.
Mr.
RUTGERS C.S.
c.s. isis ingediend,
ingediend,door
doorde
debeide
beideKamers
Kamersaangenomen.
aangenomen. In
In werking
werking
getreden zal
langzamerhand - dorp
dorpvoor
voordorp
dorpen
enstad
stadna
na stad
stad ons
- ons
volk
vrijmaken
maken
getreden
zal het
het langzamerhand
volk
vrij
van den
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II43
1143

SLOT.
SLOT.
GEDENKREGELS OVER
OVER DIT
DIT GEDENKBOEK.
GEDENKBOEK.
GEDENKREGELS

W
W

anneer in
belangrijk gebeuren
gebeuren zal
anneer
in een
een gezin
gezin een
een belangrijk
zalworden
wordenherdacht,
herdacht,beraadslagen
beraadslagen de
de
reeds geruimen
hoofdpersoonvan
feestopopdede
leden reeds
geruimen tijd
tijd tetevoren,
voren, hoe
hoe men
mende
dehoofdpersoon
vanhet
hetfeest
leden
meest
waardige en
en meest
aangename wijze
huldigen en
verrassen. Meest
meest waardige
meest aangename
wijze kan
kan huldigen
enverrassen.
Meestaanaangename .•..•
voor
de(n)
jubilaris(e~se)zelf
zelf - niet
niet
gename
..... voor
de(n)
jubilaris(esse)
wel eens
eens
voor de
de medefeestvierenden
medefeestvierenden - dit
dit wordt
wordt wel
voor
het oog
verloren! Was
Was het
inonze
onze
uit het
oogverloren!
het wonder,
wonder, in
uit
dagen van jubel-epidemie,
jubel-epidemie, nu
nu een
eenbelangrijk
belangrijk histohisto- den
denvijf
vijfen
en twintwinrisch gebeuren
gebeurente
teherdenken
herdenkenvalt
valt
tigsten verjaardag
verjaardag der
der plechtige inhuldiging
inhuldiging van
van de
de
tigsten
datjong
jongenenoud,
oud,arm
armen
enrijk,
rijk,
Eerste in
in den
denLande
Lande- dat
zich tijdig
tijdig en
enernstig
ernstig afaanzienlijk en
nederig zich
afaanzienlijk
en nederig
wij onze
onze Koningin
Koninginop
opde
devoor
voor
Hoe kunnen
kunnen wij
vroegen: Hoe
wijze
onze
liefde,onze
onzedankdankwij:z:e onze
on:z:e liefde,
Haar meest aangename wijze
baarheid,
onze aanhankelijkheid
aanhankelijkheid toonera
toonen op dien
dien
baarheid' onze
baarheid,
gewichtigen
gedenkdag
in
Haar
leven?
Die
dag
mag
gewichtigen gedenkdag in Haar leven? Die dag mag
gaan, zonder
zonder een
een terugblik
opde
deachter
achter
niet voorbij
voorbij gaan,
:z:onder
terugblik op
niet
liggendekwart
kwart eeuw
onderHaar
zegenrijk
eeuwonder
Haarwijs,
wijs,zegenrijk
ons liggende
zelfopofferend bestuur.
bestuur. Dezen
Dezenterugblik
terugblikvast
vast tete
en zelfopofferend
in een
eengedenkschrift
gedenkschrift stelde
steldede
deredactie
redactie zich
zich
leggen in
ten
doel
in
het
midden
des
vorigen
jaars.
Welke
jaars.
ten doel in het midden des vorigen
:z:ou
worden gegeven?
vorm
zou aan
aan dit
ditgedenkschrift
gedenkschrift worden
gegeven?
vorm zou
het worden
uit vele
korte, kernMoest het
worden saámgesteld
saamgesteld uit
velekorte,
kerntrant van
"HetBoek
Boek der
der
achtige
bijdragen in den
den trant
van„Het
achtige bijdragen
Koningin";
zou
het
werk
zich
uitsluitend
bepalen
Koningin";
het werk zich uitsluitend bepalen
tot de geschiedenis
geschiedenis van de hooge Landvrouwe zelve,
Foto H.
De groote
groote
Foto
H. DEUTMANN.
DEUTMAl'N.
DEUTMANN. 1923.
1923.
tot een verheerlijking van Haar Persoon?
Persoon? De
„Onze Koningin"
eenvoud
twintig jaren
jaren in
in de
de
"Onze
Koningin"
eenvoud van
van Haar,
Haar, die
die vijf
vijf en
en twintig
eerste plaats het wel
welzijn
zij n van anderen,
anderen, van
van Haar
Haar Volk,
welzijn
beoogde, wees duidelijk
duidelijk de
de te
te volgen
volgenrichting
richtingaan.
aan.Een
Eengedenkschrift,
gedenkschrift,uitgegeven
uitgegeventer
tergelegenheid
gelegenheid
van
vijf en
en twintig
twintig jarig
jarig regeeringsjubileum
regeeringsjubileum onzer Koningin, kan
kan en mag
mag niet
niet anders
anders zijn
zijn
van het vijf
De geschiedenis
geschiedenis van
van Koningin
Koningin WILHELMINA
dan
de geschiedenis
geschiedenis van
van het
het Nederlandsche
Nederlandsche Volk.
Volk. De
dan de
is immers
immers de
degeschiedenis
geschiedenisvan
vanHaar
HaarVolk
Volk en
en de
de geschiedenis
geschiedenis van
van dit
dit Volk is de Hare.
Hare. Uit
Uitdezen
dezen
gedachtengang
werk, dat in vorenstaande
vorenstaande hoofdstukken
hoofdstukken is afgedrukt
afgedrukt en isis saámsaamgedachtengang ontstond
ontstond het werk,
bijdragenvan
van hen,
hen, die allen
allen zijn
zijn de
deeerste
eersteonder
onderhuns
hunsgelijken,
gelijken, die
die
gesteld
gesteld uit belangelooze bijdragen
uitjarenlange
enpractijk.
practijk. Zij
Zijbieden
bieden
in hunne geschriften
in
geschriften naar
naar waarheid
waarheid getuigden
getuigden uit
jarenlange ervaring
ervaring en
hun
Koningin op
dag van
van Haar
Haar feest
feest den
den oogst
oogst van
van noesten,
noesten, langdurigen
langdurigen arbeid
arbeid in
in
hun Koningin
op den
den dag
een
schoonen,
kleurvollen,
geestelijken
ruiker.
Wanneer
een
dergelijke
dienst
van
hun
Volk:
schoonen,
kleurvollen,
geestelijken
ruiker.
Wanneer
een
dergelijke
dienst van
gebloemenschat
verdienste het laatst
laatst toe
toe aan
aan dengenen,
dengenen, die 't't gebloemenschatonze
onze oogen
oogen streelt,
streelt, komt
komt de
de verdienste
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schenk
bestelde en
en die
die dezen
dezentuil
tuilsamenbond,
samenbond, doch
dochwèl
wèlininhoofdzaak
hoofdzaak aan
aan de
de
schenk bekostigde
bekostigde of bestelde
kweekers der
der afzonderlijke
afzonderlijke bloemen,
zich zelf
zelfvoortbrengselen
voortbrengselen van
van kennis
kennisen
enkunde.
kunde.
kweekers
bloemen, elk
elk op zich
Wanneer dit
werk welgevallig
welgevallig moge
moge zijn in
in de
de oogen
oogenvan
vanHaar,
Haar,aan
aanWie
Wiehet
hetisisopgedragen,
opgedragen,
Wanneer
dit werk
wanneer
met vrucht,
vrucht, thans
thans en
enlater,
later,zal
zalworden
wordenopgeslagen
opgeslagendoor
doorhet
hetlevende
levendeenenkomende
komende
wanneer het met
geslacht van het
het Nederlandsche
Nederlandsche Volk,
Volk,dan
danisiszulks
zulkshet
hetschoonste
schoonsteloon
loonvoor
voorden
den geheel
geheel belangbelangarbeid der
der ruim
ruim honderd
honderd medewerkenden.
medewerkenden.
loozen arbeid
De geschiedenis
geschiedenis van
van dit
ditwerk
werkisisdedejongste
jongstegeschiedenis
geschiedenisuit
uitdede25-jarige
25-jarigeregeering
regeering
van Koningin
Koningin WILHELMINA.
WILHELMINA. 't Is een
een verhaal
verhaal van
van snikken
snikken en
en glimlachjes.
glimlachjes. De
De gedenkhemel
gedenkhemel
van
afgeloopen jaar
jaar niet steeds
steeds blauw,
blauw, de
dewaterspiegel
waterspiegel niet
nietsteeds
steedsongerimpeld!
ongerimpeld!
was gedurende het afgeloopen
te zeilen
zeilenkoers
koerswas
wasvaak
vaakonveilig,
onveilig,door
doorgevaarlijke
gevaarlijke mijnen
mijnen aan
aan en
enonder
onderhet
hetoppervlak.
oppervlak.
De te
Van
des tetehooger
hoogerwaarde
waardeisishethet
deugdelijkbestek
bestekvan
vanden
denwaakzamen
waakzamenen
enbeleidvollen
beleidvollen
Van des
deugdelijk
redactie, zijn
loods
op de
de brug:
brug: de redactie-commissie,
redactie-commissie, wanneer
machinepersoneel: de
de redactie,
loods op
wanneer het machinepersoneel:
volle aandacht
aandacht moet wijden
wijden aan
aan de
de beweegkracht.
beweegkracht. Het
Hetstempel,
stempel,dat
datdederedactie-commissie
redactie-commissie
op dit
dit werk
werk heeft
heeft gedrukt,
gedrukt, de
de arbeid,
arbeid, die
die deze
deze commissie
commissie voor
voor de
detot
totstandkoming
standkoming van
van dit
dit
gedenkboek heeft
welslagen der gemaakte
gemaakte plannen
de ververgedenkboek
heeft verricht,
verricht, waren
waren voor
voor het welslagen
plannen en voor de
wezenlijking der
der gekoesterde
gekoesterde verwachtingen
verwachtingen van
vanonschatbare
onschatbarewaarde.
waarde.
wezenlijking
In den
den korten
korten spanne
spannetijds,
tijds,gedurende
gedurendewelke
welkedit
ditgeschrift
geschriftwerd
werdsaámgesteld,
saamgesteld, ontvielen
ontvielen
Dr. J.
J. P.P. KUENEN
fotograaf
krachten aan
aan den
den keur-staf
keur-staf van
van medewerkers:
medewerkers: Professor
Professor Dr.
KUENEN en de fotograaf
twee krachten
C. M.
M. DEwALD.
hadden, ondanks
ondanks lichamelijk
lichamelijk leed en
en lijden,
hun
C.
DEWALD. Beiden hadden,
lijden, bij hun verscheiden hun
voltooid.Wij
Wij herdenken
herdenken hunner
hunner hier
hier met
meteerbied
eerbieden
enerkentelijkheid.
erkentelijkheid.
werk voor het gedenkboek voltooid.
krachtdadige en spontane
spontane medewerking,
medewerking, binnen
als buiten
buiten de
de grenzen
grenzen des
des
De krachtdadige
binnen zoowel als
't Morgenland
Morgenland zoowel
zoowel als
als in
in het
hetverre
verre Westen,
Westen,van
vanhen,
hen,die
dieals
alsmedewerkers
medewerkersaan
aandit
dit
Rijks, in 't
Rijks,
boek met
met name
namezijn
zijningeschreven
ingeschreven zoowel
zoowel als
als van
vande
dezeer
zeervele
veleongenoemde
ongenoemde„stille
"stillekrachten",
krachten",
boek
tot.het verschijnen
verschijnen van
van dit
ditwerk,
werk,stemmen
stemmendederedactie
redactiedankbaar
dankbaar voor
voorveel
veel
die bijdroegen
bijdroegen tot.het
die
ondervonden
hulp,
steun
en
toegevendheid
op
allerlei
gebied.
Met
name
gedenkt
zij
hier
ondervonden hulp, steun
toegevendheid
allerlei gebied. Met name gedenkt zij hier
de allereerste
allereerste plaats
plaats de
de medewerking
medewerking van
vanhet
hetKoninklijk
KoninklijkHuis;
Huis;daarnaast
daarnaastvan
vanhet
hetDeparteDepartein de
Koloniën, van
van de
degriffiers
griffiers der
der EersteEerste- en
enTweede
TweedeKamer
Kamerder
derStaten
StatenGeneraal,
Generaal,der
der
ment van Koloniën,
Koninklijke
Nederlandsche Edelmetaalbedrijven,
Edelmetaalbedrijven, van
van den
den kunsthandel
kunsthandel FRANS
BUFFA EN
EN ZONEN
FRANS BUFFA
ZONEN
Koninklijke Nederlandsche
Amsterdam en
en van
van vele
veleonder
onderdedeillustraties
illustratiesmet
metname
namegenoemde
genoemdeschilders,
schilders,teekenaars
teekenaarsen
en
te Amsterdam
fotograven.
Wanneer
ruiker plukt
plukt uit een
een schoonen
schoonen bloemhof
bloemhof en
en men
men kiest
kiest zich
ûchde
de
Wanneer men
men zich
zich een ruiker
mooiste exemplaren
exemplaren uit
de fraaiste
fraaiste soorten,
soorten, dan
dan blijven
blijven nog
nog zeer
zeer vele
vele groeien
groeien en
enbloeien,
bloeien,
mooiste
uit de
bij machte
machte is,
is, inineen
eentuil
tuiltetevergaren,
vergaren,terwijl
terwijlandere
anderebescheiden
bescheidenschuil
schuilgaan
gaan
welke men niet
niet bij
welke
onder
't
hooge,
frissche,
groene
gras.
Hunne
waarde
is
er
niet
minder
om!
Zoo
ook
met
de
onder hooge, frissche, groene gras. Hunne waarde is er niet minder om! Zoo ook met de
samenstelling
dit werk,
werk, welks
welksgrenzen
grenzenwerden
werdenafgebakend
afgebakenddoor
doortechnische
technischeenengeldelijke
geldelijke
samenstelling van dit
overwegingen. Het zij
zij verre
verre van
van ons,
ons,aanspraak
aanspraak te
te maken
maken op
opvolledigheid.
volledigheid.Wij
Wijzijn
zijnalleszins
allesûns
overwegingen.
voorbereid op
critische bemerkingen:
bemerkingen: waarom
waarom niet
werd behandeld
behandeld en
en wél
wéldat;
dat;waarom
waarom
voorbereid
op critische
niet dit werd
dievragen
vragengeeft
geefthet
hetzeer
zeerlijvige
lijvige
niet deze werd
werd aangezocht
aangezocht tot
tot medewerking
medewerking en
en wel
wel gene.
gene. Op
Opalaldie
Gedenkboekarchief
de buitenstaander
buitenstaander slechts kan
kan gissen,
gissen, niet
nietkan
kan
Gedenkboekarchiefhet
het juiste
juiste antwoord,
antwoord, dat
dat de
beoordeel en. Onder
Onder het
hetvele
velewaardevolle,
waardevolle,dat
datdedesamenstelling
samenstellingvan
vaneen
eenwerk
werkals
alshet
hethiervoren
hiervoren
beoordeelen.
afgedrukte der redactie
redactie schenkt,
schenkt, behooren
behoorenverruiming
verruiming van
vanmenschenkennis,
menschenkennis,redactioneele
redactioneele
afgedrukte
ervaring en een nog
nóg hechter
hechter overtuiging,
overtuiging, dat
dat het
hetonmogelijk
onmogelijk isis ieder
iedertevreden
tevredentetestellen.
stellen.
initiatief tot
het uitgeven
uitgeven van
H. FONGERS,
FONGERS, Uitgever
Het initiatief
tot het
van dit
dit werk
werknam
namde
de Heer
Heer H. H.
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te Voorschoten,
te
Voorschoten, die de
de goede
goede en
enkwade
kwadekansen
kansenerervan
vanaanvaardde,
aanvaardde,terwijl
terwijl later
later de
de heer
heer
K. H.
H.NOEST
NOEST JR., Directeur der
der N.V.
N.V.Vrij-Religieuse
Vrij-ReligieuseTempel,
Tempel,Maatschappij
Maatschappijtot
totbevorderin
bevordering
g
V.ln
belangen, gevestigd
gevestigd te
te Amsterdam,
Amsterdam, zich
zich zeer
zeerintensief
intensiefvoor
voorde
definancieele
financieele
van Vrij-Religieus::
Vrij-Religieust belangen,
en commercieele
er van heeft
en
commercieele belangen
belangen er
heeft geinteresseerd.
geinteresseerd. Het
Het secretariaat
secretariaat was
was in handen
handen van
van
den
heer M. LAKEMAN te
Voorschoten.
den heer
te Voorschoten.
Een woord van hulde
hulde en
en dank
dank tegenover
tegenoverden
denontwerper
ontwerpervan
vanband
banden
enopdracht-bladzijde,
opdracht-bladz;ijde,
den heer
zij hier op zijn
den
heer C. A. LION CACHET,
CACHET, zij
zijn plaats.
plaats.
Het drukken
van het
Het
drukken van
het Gedenkboek
Gedenkboek geschiedde
geschiedde bij
bij de N.V.
N.V.Drukkerij
Drukkerij v/h
KOCH &
&
vj h KOCH
te Gouda;
KNUTTEL te
Gouda; het
het binden
binden bij
bij de
de firma
firma J. BRANDT
BRANDT &
Amsterdam. Zander
Zonder de
de
& ZOON
ZooN te Amsterdam.
onbaatzuchtige
krachtdadige medewerking
medewerking van de
de onderscheiden
onderscheidendirecteuren,
directeuren,
onbaatzuchtige toewijding
toewijding en krachtdadige
heeren C.
C. A.
A. M. SPRUlJT
SPRUIJT en JOHS. PROOST,
de heeren
PROOST, ware
der redactie
redactie niet
gelukt de
schier
ware het
het der
niet gelukt
de schier
onoverkomelijke
lijvig werk
werk verbonden,
verbonden, tete
onoverkomelijke moeilijkheden,
moeilijkheden,aan
aanhet
hettijdig
tijdigverschijnen
verschijnen van
van dit lijvig
overwinnen.
Inzonderheid aan
aan hen betuigt
betuigt de
deredactie
redactiehier
hierhaar
haaroprechten
oprechtendank
danken
overwinnen. Inzonderheid
engroote
groote
erkentelijkheid.
De groote
groote hoeveelheid
hoeveelheid benoodigd
benoodigdpapier
papierwerd
werdgeleverd
geleverddoor
doorde
deNaamlooze
NaamloozeVennootVennootschap G. H.
H. BuHRMANN's
Papiergroothandel te Amsterdam.
schap
BÜHRMANN'S Papiergroothandel
Amsterdam.
De cliché's
c1iché'swerden
werdenvervaardigd
nrvaardigd in
inde
decliché-fabriek
cliché-fabriek van
vande
defirma
firma BIEGELAAR
JANSEN
BIEGELAAR EN JANSEN
te Utrecht.
Utrecht.
Groot~n
dank is de
de redactie
redactie verschuldigd
verschuldigd aan
aanverschillende
verschillendegrootbedrijven
grootbedrijven en
en parparGrootzn dank
ticulieren, die
die de uitgave
wil hebben
ticulieren,
uitgave van dit
dit omvangrijke
omvangrijke werk wèl
hebben willen
willenondersteunen.
ondersteunen.
Van haar
haar aanvankelijk
aanvankelijk voornemen,
voornemen, ingevolge
ingevolgemeervoudig
meervoudigverzoek,
verzoek,aan
aandit
ditomvangrijke
omvangrijke
werk
alphabetisch register
persoonsnlmen en
tlkenregister toe
toe te
te voegen,
voegen,moest
moest
werk een alphabetisch
register van
van persoonsnamen
en een takenregister
de redactie
redactie wegens
wegens gebrek
gebrek aan
aan tijd
tijd en
en uithoofde
uithoofdevan
vanbezwaren
bezwarentegen
tegennag
noggrootere
grootereuitgebreiduitgebreidheid van dit
dit boek,
boek, tot
tothaar
haar groot
grootleedwezen
leedwezen afzien.
afzien.
.
wij tenslotte
tenslotteaan
aanhet
hetinindit
ditwerk
werkmeermalen
meermalenaangeaangeAlle medewerkenden
medewerkenden herinneren
herinneren wij
haalde devies der
der Waldeck-Pyrmonts
Waldeck-Pyrmonts:: Palma
Palma sub
sub pondere
pondere crescit!
crescit!
haalde
Wanneer
redactie ten
ten slotte
slotte de
depen
penneerlegt,
neerlegt,met
met
dankbareerkentelijkheid
erkentelijkheidvoor
voor
Wanneer de
de redactie
dankbare
zeer veel en
en ruim
ruim ondervonden
ondervondenbelangelooze
belange100zehulp,
hulp,steun
steunenenraad,
raad,zijzijhet
het
haarvergund
vergunddaarbij
daarbij
haar
hoop uit
uittetespreken,
spreken,blijvenden
blijvendenen
envruchtdragenden
vruchtdragendenarbeid
arbeidtetehebben
hebbenverricht,
verricht,inineerbiedige
eerbiedige
de hoop
bewonderende navolging
navolging van
van Haar,
Haar, aan
aan Wie
Wiedit
ditwerk
werkeerbiedig
eerbiedigwordt
wordtopgedragen
opgedragenter
ter
en bewonderende
gelegenheid van
van Haar
Haar zilveren
zilveren regeeringsfeest
regeeringsfeest en
en Wier
Wier geschiedenis
geschiedenis kort
kort valt
valt saam
saam tetevatten
vatten
gelegenheid
in deze enkele,
enkele, waardevolle,
waardevolle, gulden
guldenwoorden,
woorden,welke
welkede
deomschrijving
omschrijvingvormen
vormenvan
vanelk
elkmeerdermeerderheidsbegrip: Zij was
was Haar
HaarVolk
Volkaltijd,
altijd,overal,
overal,
alles,
voorbeeld.
in in
alles,
tenten
voorbeeld.
Strekke dit
voorbeeld dat
dat Volk
Volk ter
ter navolging!
navolging!
Strekke
dit voorbeeld
Zoo zij
z;ij het!
het!
Zoo
Utrecht,
Utrecht, 66 September
September 1923.
1923.
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