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 DE INDUSTRIËLE REVOLUTIE 
De stoommachine van James Watt  
De uitvinding van de stoommachine is verbonden met de naam James Watt (1736-1819). Maar het zijn anderen 
geweest die de eerste stappen hebben gezet, met name John Newcomen (1663-1729). De machine van 
Newcomen werkte erg traag en gebruikte erg veel kolen. In het begin van de 18e eeuw werden zijn modellen 
echter op verschillende plaatsen gebruikt. De Schot James Watt repareerde eens zo’n Newcomenmodel. Hij 
kwam tot de conclusie dat de oude machine goed, maar inefficiënt werkte (er ging veel warmte verloren door het 
beurtelings verhitten en afkoelen van de cilinder). Watt verbeterde de machine (door koude en warme fase in de 
machine te scheiden). De verbeterde stoommachine (met condensatiekamer) werd in 1769 gepatenteerd. Het 
energieverbruik lag 75% lager. Met fabrikant Boulton uit Birmingham ging Watt een compagnonschap aan. 
Jarenlang bleef James Watt werken aan verbeteringen, hetgeen resulteerde in een veelzijdig bruikbare machine 
met een relatief hoog rendement. Ze werden gebruikt in papierfabrieken, meelindustrie, katoenindustrie, 
ijzergieterijen, graanstokerijen en bij de aanleg van kanalen en waterwerken. De eenheid van elektrisch 
arbeidsvermogen is naar hem genoemd: 
watt. 

De spinmachine van James Hargreaves: 
Voor de industriële revolutie waren wol en zijde en niet katoen de belangrijkste grondstoffen in de textielwereld. 
Katoen was een nieuw produkt, maar de draad voor de schering van het weven was niet sterk genoeg. Daarvoor 
gebruikte men vlas. De breedte van het weven werd v5ôr de schietspoel maximaal 91 cm, maar de uitvinding 
van John Kay in 1733 van de schiet- spoel verdubbelde die breedte. Het weefgetouw kon echter niet 
,,doorwerken”, omdat het spinnen van draden niet vlug genoeg ging. James Hargreaves was een Engelse wever 
die de oplossing bracht met zijn uitvinding, de ,,Spinning Jenny”, de spin- machine (1764). Zijn machine was 
een Vrij eenvoudig apparaat, dat alleen als krachtbron de spinster nodig had. In plaats van 1 werden 8 spoelen 
tegelijk vol gesponnen. Aan het einde van de 18e eeuw had de Jenny al 60 tot 80 spoelen. In 1788 stonden in 
Engeland al 20 000 ,,spirining jenny’s”. Omdat de gesponnen garens voldoende sterk waren, werd de schering 
ook van katoen gemaakt. En de produktiesnelheid nam dermate toe, dat de weefgetouwen niet hoefden ,,te 
wachten” op hun draden. Door het gebruik van stoomkracht als krachtbron voor de ,,spinning jenny’s”, die 
steeds meer spoelen kregen, nam de textiel- industrie in Engeland een grote vlucht. Zeker omdat ook het 
weefwerk, nog lang handwerk, in 1787 gemechaniseerd werd door de uitvinding van Edmund Cartwright. 

Het stoomschip van Robert Fulton 
De Amerikaan Robert Fulton (1765-1815) bouwde het eerste stoomschip dat in de praktijk bruikbaar was. 
Daarom is zijn naam verbonden met de uitvinding ervan. Zijn toepassing van stoomkracht in het vervoer luidde 
de stoomvaart in. Eerst ontwikkelde hij een duikboot, de Nautilus, van ijzeren spanten en koperen omhulsel, 
waarin vier mensen konden. Omdat het te traag was, verkreeg Fulton geen steun voor deze uitvinding. In 
Frankrijk, waar hij sedert 1797 verbleef, bouwde hij een 20 meter lang rivierschip, voortgestuwd door 
schepraderen. De aandrijving gebeurde door een stoommachine van 8 pk. (1 pk is het in 1 seconde 1 meter 
kunnen verplaatsen van 75 kilo.) De proefvaart in 1803 op de Seine mislukte; de romp brak. Zijn volgende 
model werd evenwel een groot succes. 
Bij Watt bestelde hij een 24 pk stoommachine en in Amerika toog hij opnieuw aan het werk. Hij bouwde een 46 
meter lang passagiersschip, de Clermont. In 1807 liep het op de Hudson van stapel met een maximale snelheid 
van 4 knopen (ongeveer 8 km/uur). Deze raderboot bleek een succes en Fulton ging door. Het eerste 
oorlogsschip, de Demologos, ging in oktober 1814 in New York te water. Het was een drijvend fort, waarbij de 
schepraderen tussen een beschermende ,,huid” waren gemaakt. Fultons toepassing van de stoommachine in 
raderboten nam steeds meer de zeilschepen de wind uit de zeilen. 

Nederland verandert 
Het was George Stephenson die het klaar speelde een ,,rijdende stoommachine” te maken. Dat was niet 
eenvoudig, want de eerste stoommachines waren zulke gevaarten, dat niemand in zijn uitvinding wilde geloven. 
Al had Stephenson al in 1825 een locomotief geconstrueerd, die bij het kolenvervoer dienst deed, toch wilde de 
Spoorwegmaatschappij Liverpool-Manchester nog vaste stoommachines langs de lijn bouwen, die de trein met 
kettingen zouden optrekken. Op het allerlaatste ogenblik ging dit plan niet door. De maatschappij schreef toen 
een prijsvraag uit voor de oplossing van het probleem. Stephenson won en bewees met zijn ,,Rocket”, dat hij het 
vraagstuk van de rijdende stoommachine de baas was geworden. Vele malen reed zijn locomotief over de 
aangelegde spoorlijn en daarbij haalde de Rocket meer dan twintig kilometer per uur. Tijdens de laatste rit zagen 



de verbijsterde toeschouwers zelfs hoe zijn machine zesenveertig kilometer bereikte. Vanaf dat ogenblik in 1830 
begon de locomotief aan een snelle opmars. 
In Amerika en Europa werden spoorwegmaatschappijen opgericht en begon de aanleg van de eerste spoorwegen. 
In de Verenigde Staten tufte de eerste locomotief nog in 1830 langs een klein lijntje. Frankrijk kreeg zijn eerste 
spoorlijn in 1832 en twee jaar later al was het zover in Zuid-Duitsland. Heel voortvarend toonde zich de nieuwe 
koning der Belgen. Leopold de Eerste dacht al in 1833 aan een spoorlijn tussen Antwerpen en Keulen en een jaar 
later werd al gesproken over een heel spoorwegnet met Mechelen als knooppunt. Niet alle plannen werden 
onmiddellijk verwezenlijkt, maar de Belgen hadden toch jaren eerder dan Nederland hun eerste spoortrein. 
Niet iedereen was gelukkig met de komst van het nieuwe vervoermiddel. Tegelijk met de verschijning van de 
locomotief kwamen de praatjes. De vonkenregen van het rijdende monster zou de rieten daken van de 
boerderijen en huizen bedreigen. Het vee in de wei zou door het lawaai dol worden en door de walm verstikken. 
Vooral in het slaperige Nederland zag men niets dan gevaren en nadelen, ,,De herbergen,” zei men, ,,zouden wel 
kunnen sluiten. Wie zou er nog aanleggen als de snelle spoortrein de reizigers in een ogenblik naar hun plaats 
van bestemming bracht?” Het kon ook nooit goed zijn voor een mens om zo snel te reizen. Men zou er vast en 
zeker ziek van worden! De journalist Meeter vertelt hoe een Amsterdamse koopman ervan overtuigd was, dat de 
rook, die al die stoommachines de lucht in slingerden, de aarde uit zijn baan zou doen raken. Op eigen kosten gaf 
de man brochures uit om de mensen voor de komende ramp te waarschuwen. 
Intussen had een particuliere maatschappij op 20 september 1839 Nederland versteld doen staan. De Hollandse 
Yzeren Spoorweg Maatschappij opende op die dag de eerste spoorlijn in Nederland tussen Amsterdam en 
Haarlem. Onder grote belangstelling zette een treintje van negen wagens, getrokken door twee locomotieven ‘s 
middags om half twee, zich puif end in beweging. Tot grote verbazing van de uitgenodigde vooraanstaande 
Nederlanders was men al na een half uur in Haarlem. Na een feestelijke ontvangst begon de terugreis. De 
verwondering werd zo mogelijk nog groter. Even over drie kwam het treintje al weer aan in Amsterdam. De 
eerste spoortrein had het pleit gewonnen. Enkele dagen later stond er in de Rotterdamse Courant: ,,De overheids- 
en andere aanzienlijke personen, welke tot dezen togt waren uitgenoodigd, hebben de directie hunne bijzondere 
tevredenheid.., betuigd...”. 
Die eerste treinreis door de weilanden tussen Amsterdam en Haarlem moet een belevenis zijn geweest om nooit 
te vergeten. De negen ,,wagons”, eigenlijk diligences op twee meter brede spoorrails, uitbundig met vlaggen 
versierd, In één van de rijtuigen de muzikanten van de Amsterdamse schutterij, die vrolijke klanken het 
polderland inbliezen. Deftige heren met glinsterende pretogen. Verbaasde en verschrikte paarden en koeien langs 
de lijn. Geen wonder, dat de feestelijke rit in een dubbel zo lange trein de volgende dag werd herhaald. 
Het lijntje van Amsterdam naar Haarlem werd een succes. In de resterende drie maanden van het jaar 1839 
vervoerde de spoortrein bijna tachtigduizend mensen. Het jaar daarop groeide het aantal reizigers tot een kleine 
driehonderdvijftigduizend. 
Het was dan ook niet duur om met de stoomtrein te reizen. Een kaartje eerste klas kostte f1,20, tweede klas 10,80 
en wie met de derde klas genoegen nam, behoefde maar f0,40 neer te tellen. Allemaal enkele reis, retourtjes 
kende de spoorweg nog niet. Men kon vier keer op een dag naar Haarlem en terug. Een kwartier voor het vertrek 
begon de stationsklok al te luiden om de reizigers te waarschuwen, dat ze moesten instappen. Was dat gebeurd, 
dan blies de conducteur op zijn hoorn en begon de trein langzaam te rijden. 
Hoe groot de belangstelling voor de nieuwe stoomtrein ook was, toch moet de reis, vooral ‘s winters geen pretje 
zijn geweest. De rijtuigen van de derde klas waren helemaal open en ook in de wagens van de tweede klas had 
de wind Vrij spel. De eerste klas was wel overdekt, maar zelfs daar ontbrak verwarming. Het duurde jaren voor 
men aan de reizigers, die daarom vroegen, een warme kruik meegaf. Alleen de passagiers van de eerste klas 
hadden er overigens recht op. Nee, wie gerieflijk reizen wilde, kon toch maar beter de roef van de trekschuit 
opzoeken. 
Vier jaar na de opening van het lijntje Amsterdam-Haarlem werd de spoorweg doorgetrokken naar Leiden en 
Den Haag, later naar Rofferdam. Erg gemakkelijk verliep die uitbreiding niet. Er waren nog altijd heel veel 
mensen, die niets van de nieuwigheid moesten hebben. En soms moest de Spoorweg- maatschappij de meest 
zonderlinge maatregelen treffen om toestemming te krijgen de spoorlijn aan te leggen. Er werd ergens een 
houten schutting langs de lijn opgetrokken, omdat een boer strak en stijf volhield, dat de rook van de locomotief 
zijn melk zou bederven. Verschillende stations moesten heel laag worden gebouwd, omdat ze anders de wind 
van de molens zouden wegvangen. De meeste last veroorzaakten echter de landeigenaars, die hun grond niet 
wilden verkopen. De bekendste weigeraar is wel een zekere Van der Gaag geworden. Deze Van der Gaag bezat 
een stukje grond in de buurt van Delft met een weggetje, dat daarom ,,het laantje van Van der Gaag” werd 
genoemd. De spoorwegmaatschappij bood hem honderd gulden voor het laantje, maar Van der Gaag wilde er 
niet minder dan twintigduizend gulden voor hebben. Het verschil was te groot om overbrugd te worden en dus 
vroeg de maatschappij onteigening van de grond. Voor het zover kwam verkocht Van der Gaag zijn laantje aan 
een meneer Crommelin en zijn vrienden. Die probeerden toen met het laantje als troef de spoorwegmaatschappij 
te dwingen een station te bouwen vlak bij het huis van Crommelin. De maatschappij hakte ten slotte de knoop 
door en legde de spoorlijn met een boog om het laantje heen. Bij de merkwaardige lus werd een bordje gezet met 



de woorden ,,Wacht u voor de kromme lijn”. De tegenstanders van de maatschappij zagen in, dat ze het spel 
verloren hadden en verkochten daarom na al dit touwtrekken hun veelbesproken laantje voor een normale prijs. 
Het was minister Van Hall, die ons land in 1860 een behoorlijk spoorwegnet gaf. Hij stelde voor, dat de 
spoorwegen door de Nederlandse Staat zouden worden aangelegd en door de particuliere maatschappijen zouden 
worden beheerd. De Tweede Kamer was niet erg ingenomen met het plan, maar minister Van Hall speelde het 
spel uitstekend. Hij legde de Kamer een spoorwegnet voor, waaraan zoveel mogelijk de plaatsen waren gelegen, 
door wie de kamerleden waren afgevaardigd. Toen durfde menig kamerlid niet meer tegen te stemmen. Hij zou 
anders het verwijt van zijn kiezers moeten horen, dat hij er de schuld van was, dat zij geen spoorwegverbinding 
hadden gekregen. De spoorwegwet van Van Hall haalde het en werd het uitgangspunt voor de verdere groei van 
de spoorwegen in Nederland. 

Dagelijks leven 
,,Het voedselpakket is eenzijdig samengesteld en arm aan waardevolle voedingsstoffen. De gewone man kon 
maar één soort voedsel betalen: aardappelen. En dus was het nooit een verrassing, wat er op tafel kwam. Geen 
vlees, geen groente, altijd aardappelen. In een schaaltje naast de aardappelkom wat gesmolten vet, verdunde 
azijn of mosterd. Vincent van Gogh schilderde de aardappeleters. Droevige mensen met knoestige gezichten en 
handen, die meer op klauwen lijken. 
,,De kinderen,” zegt een dokter uit die tijd, ,,krijgen van al die aardappelen opgezette, harde buiken en gezwollen 
klieren.” Gewoon brood kenden de mensen niet, hoogsten roggebrood. Vaak verving een flauwe meelpap met 
stroop de broodmaaltijd. Waterleiding was op de meeste plaatsen onbekend. Het putwater in de steden was 
drabbig en vies. Kinderen dronken daarom net als de groten koffie zonder melk, waterige zwarte koffie. ,,De 
mensen liggen in kelders en holen opgestapeld,” schrijft een tijdgenoot. De kleine éénkamerwoningen waren 
vochtig en donker. Het hele gezin sliep in dezelfde bedstee. Erger nog waren de mensen eraan toe, die in een 
kelder moesten leven. In verschillende kelders moest men gebukt lopen omdat ze maar anderhalve meter hoog 
waren. In Amsterdam lagen honderd- drieëndertig van deze kelders twee meter onder de begane grond. Op het 
platteland was de woningtoestand iets gunstiger. Maar wie in het Arnhemse Openluchtmuseum voor een Drentse 
plaggenhut staat, heeft er toch moeite mee te geloven, dat mensen hier een levenlang in woonden. En van de 
tegen de rivierdijk aangedrukte krotten in de Betuwe zei de Hemmense predikant Heldring: ,,Oij menige boer 
liggen de varkens beter.” In 1870, dus nog niet eens honderd jaar geleden, stierven ook in ons land twee van elke 
tien kinderen voor hun eerste verjaardag! Van elke duizend kinderen haalden driehonderdzevenenveertig de tien 
jaar niet. De mensen wisten niet beter of het hoorde zo. Het sprookje van de arme ouders, die hun kindertjes in 
het bos alleen achterlaten, is in de vorige eeuw door een gruwelijke werkelijkheid overtroffen. Als de ouders 
geen uitweg meer zagen, lieten ze hun kinderen met opzet verkommeren. De volksmond had daar een aparte 
naam voor: ,,engeltjesmakerij”. De ,,engeltjesmakerij” had waarschijnlijk te maken met de ,,dooienpot”. Als het 
kind gestorven was, kregen de ouders een uitkering van ongeveer acht gulden uit het begrafenisfonds. Bijna het 
loon voor anderhalve week werken. Een dokter uit Hilversum vertelt hoe blij een vader was, wiens twee weken 
oude tweeling was gestorven. Hij kreeg zestien gulden uit het begrafenisfonds en kon eindelijk de huur van zijn 
aardappelland betalen. 
Wie zo gelukkig was werk te vinden op één van de primitieve bedrijfjes, maakte lange dagen voor een karig 
loon. Voor een gulden per dag of minder werd er ‘s zomers vijftien tot achttien uur op een dag gewerkt. ‘s 
Winters korter, omdat het niet zo lang licht was. Maar dan nog kon het gezin van een werkman de eindjes niet 
aan elkaar knopen. Vrouwen en kinderen moesten mee naar de werkplaats. Elke stuiver, die door een kind kon 
worden verdiend, was welkom. Op de ,,Groote.Stoom” in Enschede werkten eenentachtig kinderen. De oudste 
was vijftien, de jongste zeven jaar. Ook voor de zevenjarige kleuter duurde de werkdag er dertien uur. Er 
werkten honderden kinderen in Nederland. Het ergst moet het op de steenbakkerijen langs de Hollandse IJssel en 
in de touwslagerijen van Moordrecht zijn geweest. Kinderen van vier en vijf jaar draaiden er van ‘s morgens vijf 
tot ‘s avonds acht ,,aan het grote wiel”. 
De schoolmeester van Moordrecht deed in 1855 een boekje open over het verdriet, dat hij had gezien. Vaders 
met halfslapende kinderen op de arm op weg naar de lijnbaan. Hij noemde het: slavernij in Nederland. Maar het 
zou nog jaren duren voor men naar meester Lalleman wilde luisteren. 
De lonen waren laag en in de verschillende provincies sterk verschillend. Het meest vonden de arbeiders in 
Holland en Zeeland in hun loonzakje. Daar kwam het dagloon gemiddeld dicht in de buurt van een gulden. 
Elders werd veel minder verdiend. In de papierfabrieken van Overijssel was het dagloon nog geen twee kwartjes. 
Daar betaalden veel fabrikanten bovendien vaak met vreemd geld. De arbeiders kregen hun zuurverdiende loon 
niet zelden in Duitse daalders. Bij het wisselen schoten ze er altijd geld bij in, zodat vreemd geld een korting op 
het loon betekende. Het slechtst waren zij er aan toe, die hun loon in bonnetjes uitbetaald kregen, waarvoor ze 
alleen in de winkel van hun baas iets konden kopen. De winkel van de baas had lang niet alles wat ze nodig 
hadden en de artikelen waren er veel duurder dan bij een ander. Het kwam voor, dat het hele loon in zeep moest 
worden omgezet, omdat er niets anders in voorraad was. En dan moest de ongelukkige werkman maar proberen 
of de bakker zeep voor meel wilde ruilen! 



De mensen die werk konden vinden, hadden het moeilijk. Hoe moest het werklozen dan wel vergaan? Er hebben 
in de vorige eeuw veel bedelaars door ons land gezworven. Een boerin vertelt dat ze op één dag honderd tot 
tweehonderd bedelaars aan de deur kreeg, die ze elk een cent of een halve cent gaf. Sommige steden hadden 
aparte ,,bedeldagen”. Op zo’n dag trok de haveloze schaar van deur tot deur om zoveel mogelijk op te halen. De 
volgende dag zouden ze weer vogelvrij zijn. Dan joeg de veldwachter weer achter hen aan. In verlaten streken, in 
bossen en heidevelden bouwden de zwervers ,,strooien dorpen”. Ze woonden er in donkere vuile hutten. ‘s 
Winters stook- ten ze hun hut warm met hout, dat ze uit de bossen roofden. Op de Veluwe waren zulke 
nederzettingen; de bewoners werden er zonder uitzondering geslepen wildstropers. 
De vele armen moesten om in leven te blijven om steun aankloppen bij de overheid en de kerk. Iedereen vond 
dat de gewoonste zaak van de wereld. Armoede hoorde er nu eenmaal bij. Toch gingen er in het begin van de 
negentiende eeuw al stemmen op om de armoede op een andere manier te bezien. Met steun van de koning 
richtte de graaf Van de Bosch in 1818 de Maatschappij van Weldadigheid op. Daar waar Drente, Friesland en 
Overijssel aan elkaar grenzen, werden de kolonies Frederiksoord, Willemsoord en Wilhelminaoord gesticht. De 
werkloze bedelaars zouden er moerassen en heidevelden ontginnen. Ze zouden op een eigen stukje grond een 
bestaan kunnen opbouwen. De plannen zijn niet allemaal werkelijkheid geworden. De maatschappij ontwikkelde 
zich tot een gewone land- en bosbouwonderneming, die vooral door zijn tuinbouwschool betekenis kreeg. 
De armenfabrieken waren een andere poging om iets tegen de armoede te doen. Het waren tehuizen, waarin 
kinderen en vol wassenen werden opgenomen, die er kleding en voedsel kregen en daarvoor in ruil te werk 
werden gesteld. Het mes sneed zo aan twee kanten. Er waren weer wat armen minder, die gesteund moesten 
worden en de fabrikanten kregen de beschikking over goedkope werkkrachten. Een ,,modelinrichting’ was het 
vroegere Pesthuys bij Rotterdam. De kinderen liepen er netjes gekleed bij en zongen tijdens hun bezigheden. 
Vanuit Middelburg stuurde men de arme kinderen zelfs naar dit ,,tehuis’. Maar ook hier werd twaalf uur per dag 
gewerkt. 
 



DE SCHOOL, 100 JAAR GELEDEN 
De bewaarschool  
Het is best mogelijk dat de kleine Thomas, zoals veel kinderen, al een voorproefje van het onderwijs heeft gehad 
op een bewaarschool. Zelf heb ik aan een ,fröbelschool” nog verre herinneringen. De school bestond uit twee 
vertrekken. In het ene zaten we naar ik meen met z’n achten in lange banken en hielden ons bezig met allerlei 
,,gefröbel”: we maakten vlechtmatjes, vouwden van lange repen papier leeswijzers en andere nutteloze 
voorwerpen, kneedden van stopverf kersen en knikkers of draaiden er lange slangen van. In het zaaltje ernaast 
deden we spelletjes. En dan was er nog de obligate Kindergarten van Fröbel, de tuin. 
De leiding was in handen van een klein, onveranderlijk in glimmend zwart gestoken dametje, dat gesecondeerd 
door haar ietwat simpele zuster en vier jonge helpsters de beginselen van de grote Fröbel in praktijk trachtte te 
brengen. Goede kleuter- scholen zoals deze waren toen nog niet dicht gezaaid. Ze werden meestal gesticht door 
de gemeente, de diaconie of Het Nut, en de hoofden waren dan gewoonlijk in het bezit van een diploma, 
verworven aan de vermaarde Kweekschool voor Gewaarschoolonderwijzeressen te Leiden, de Rotterdamse 
Vorm- school of een gemeentelijke cursus in Den Haag, Leeuwarden, Groningen of Dordrecht. 
Maar zelfs de leidsters van gesubsidieerde bewaarscholen behoef den zich niet de illusie te maken, door hun 
werK ooit tot een zekere welstand te zullen geraken. Om van de ,,helpsters” maar te zwijgen... 
Er waren helaas veel bewaarschooltjes, die aan vrijwel geen enkele pedagogische en hygiënische eis voldeden, 
In 1902 onderneemt A. Jansen in opdracht van een door Volksonderwijs ingestelde commissie een pelgrimage 
langs de bewaarscholen in het zuiden van ons land. Hij publiceert het trieste verslag van zijn bevindingen. De 
meeste kloosterscholen zijn wel hygiënisch en netjes, maar het onderwijs is er slecht. Jansen vertelt van een 
broeder, die met 250 kleuters moet optrekken; na 60 jaar kan men nog medelijden met de man voelen. Met de 
kleinen trouwens niet minder! Hier volgt een schets van de pauze: 
 

Op de speelplaats mochten de kinderen zich wèl bewegen, dan 
marcheerden ze als soldaatjes op de maat tot allen de gelegenheid 
hadden gehad, aan menselijke behoeften te voldoen en dan weer 
netjes naar binnen gingen om zonder enig gedruis te maken plaats 
te nemen op de brede trappen, die amfitheatersgewijze de leerplaats 
vormden waarvoor de Broeder geposteerd stond om de 250 
kinderen in de leer van de kerk te onderwijzen. Het.geklep van een 
Misboekje gaf de maat aan, waarbij de kinderen op iedere vraag 
van de Catechismus het antwoord opdreunden. 

 
Iets beter komen de zusterscholen er af. Wel geven ook de nonnen in hoofdzaak leerstellig onderwijs, maar de 
sfeer is er zonniger dan bij de Broeders. Geen wonder, dat de schrijver pleit voor een wettelijke regeling van het 
bewaarschoolonderwijs en een goede opleiding van de onderwijzeressen. Het zal echter nog tot 1955 duren, eer 
deze wensen in vervulling gaan. 

De school in de negentiende eeuw 
De vriendelijke bovenmeester uit De Blesse staat bij de ingang van zijn school om de kleine Thomas te 
verwelkomen, en hij heeft nog juist gelegenheid om te overdenken hoe de jongen eigenlijk boft. De school ziet 
er van buiten en van binnen toch heel wat beter uit dan de scholen van een halve eeuw geleden! R.R. Rijkens 
vertelt over een school in 1844, die hij zelf heeft bezocht. Een groot lokaal, volgepropt met kinderen; geen 
ventilatie, dus een ondraaglijke stank; losstaande banken bij wiebelige tafels; de banken volgeschoven met soms 
8 of 9 kinderen, hoewel ze voor 6 bestemd waren; leuningen kwamen pas in 1860 en dan nog onder protest van 
een befaamd pedagoog, die van oordeel was dat de kinderen er lui en gemakzuchtig van werden; onzindelijke 
privaten, de z.g. ,,huisjes” buiten het gebouw. 

Een kachel behoorde tot de weeldeartikelen: een groot turfvuur 
brandde op de haard. Een zeer lange tang deed dienst om tussenbeide 
de stoven van de meisjes van nieuwe kolen te voorzien. Hoe de lucht 
door al die stoven werd bedorven en de orde werd verstoord door het 
omvallen of in brand raken van een stoof, laat zich raden. 

Nu zal Rijkens de oude toestanden misschien wat heel donker hebben geschetst om tegen die achtergrond de 
school van omstreeks 1900 mooier te doen uitkomen. Maar goed, we kunnen meevoelen met zijn lof prijzing: 
Geen wonder dat er zijn, die de tegenwoordige schoolgebouwen paleizen noemen! 



Het schoolgebouw 
Al kan onze school niet wedijveren met een paleis, zoals Rijkens suggereerde, acceptabel is het gebouw toch 
wel. Het is een typisch product van de nuchtere schoolarchitectuur van die tijd en het staat zonder pretentie in de 
rij met andere huizen. Maar het is meteen herkenbaar aan de hoge ramen, bovenaan tuimelramen en onderaan 
ruiten van matglas. Bij de meeste scholen hebben de bouwmeesters, blijkbaar huiverig voor licht en warmte, 
deze ramen aan de noordkant aangebracht. Een speelplaats ontbreekt bij onze school: een ,,vrij kwartier” hebben 
we trouwens nog niet. Als een koppeltje schuwe lammeren staan wij, nieuwelingen, voor het eerst bij de 
schooldeur te wachten. Bij het klingelen van de bel schuiven we door een dubbele haag kinderen uit de hogere 
klassen naar binnen. Hier worden we meteen al geconfronteerd met een kille utiliteit: een saaie gang met 
klassendeuren en kapstokken langs de kant, en achterin de toiletten. Enkele platen zorgen voor een bescheiden 
vrolijkheid. 

De klas 
Wij worden opgevangen door de juffrouw van de eerste klas, een ondernemende dame in lange Ot-en-
Sienrokken en met een klein wit schortje voor, het zg. Evaatje. Nadat we onze hoofddeksels — ieder draagt iets 
op het hoofd — op de daarvoor bestemde kapstokken hebben gehangen, loodst ze ons de klas binnen, een ruim, 
hoog vertrek. Aan de wand hangen platen die, zoals ik spoedig zal merken, verband houden met de lees- 
methode van Van Wulfen; in een nis achter in de klas staat een grote salamanderkachel opgesteld: ,,Je brûle tout 
l’hiver sans m’éteindre”. Voorts het gebruikelijke meubilair: twee schuifborden, een telraam met gekleurde 

ballen, een tafeltje-met-stoel voor de 
juffrouw en dan nog een hoge stoel, 
een soort troon, waarop ze pleegt 
plaats te nemen tijdens het 
verteluurtje. Het meest imponerend 
zijn de tweepersoons houten banken, 
opgesteld in vier rijen: ze maken een 
indruk van onvergankelijke soliditeit. 
De leerlingen van de roomse school 
worden door ons uitgejouwd als 
,,roomse papen”, die van de 
protestants-christelijke scholen als 
,,fijnen”. Ook bestaat er wrijving 
tussen de verschillende 
standenscholen: in ‘t bijzonder 
worden de leerlingen van de 
armenschool door die van de ,,betere” 
scholen geminacht. Vechtpartijen 
tussen de scholen onderling zijn ook 

in Lahringen geen uitzondering. Soms wordt er eerst een min of meer officiële oorlogsverklaring afgegeven; 
daarop volgen na schooltijd krachtmetingen, waarbij de jongens elkaar met stokken en broekriemen te lijf gaan. 
Ja, de politieagenten in Lahringen zien zich soms genoodzaakt de havenbruggen open te draaien, teneinde de 
verhitte partijen te scheiden! 

Schooltijden, vakanties 
De schooltijd duurde meestal van acht tot elf en van één tot vier uur, maar er waren plaatselijk verschillen. Ook 
begonnen de scholen in de winter wel later dan in de zomer, zeker op het platteland. Leerplicht was er niet en de 
ouders hielden hun kinderen vaak thuis, hetzij om schoolgeld uit te sparen, hetzij omdat ze de kinderen thuis 
nodig hadden. Het aantal kinderen dat de school bezocht, kon per dag dus sterk uiteenlopen en ook om die reden 
was klassikaal onderwijs niet goed mogelijk. Op het platteland was in sommige streken in de zomer helemaal 
geen school, maar de kerkelijke autoriteiten trachtten deze schoolsluitingen door allerlei bepalingen tegen te 
gaan. Veel hielp dat niet, want waar de scholen wel open waren, kwamen alleen de kleine kinderen; de grotere 
werkten dan op het land. In plaatsen waar scholen het hele jaar door open waren, werden vaste vakanties 
ingevoerd, ,,tot behoorlyck vermaack van den schoolmeester”, die ook wel eens vrij mocht hebben. Die vakantie 
was dan vaak een week of enkele dagen rond Kerstmis en nieuwjaar, met Pasen en tijdens de plaatselijke kermis. 
Ook werd er wel vrij gegeven tijdens het hooien of tijdens andere drukke werkzaamheden op het platteland. 

Schoollokaal 
Gedurende de schooltijd mocht de meester de school niet verlaten. Doordat hij zo slecht werd betaald, was hij in 
werkelijkheid toch wel eens weg voor een van zijn bijbaantjes, bijvoorbeeld om pacht of belastingen te innen, of 



om zijn werk te doen als gerechtsbode. Ook gaf hij wel privé-les aan kinderen van een naburig kasteelheer. In de 
meeste gevallen nam zijn vrouw dan voor hem waar. Die had natuurlijk ook wel wat anders te doen. Het gevolg 
was, dat het schoolvertrek al gauw het ,,vertrek der huishouding” werd; er werd gekookt in de grote open haard, 
er stond een spinnewiel en achter een schot knorde het varken. In de winter was dit vertrek trouwens vaak de 
enige verwarmde kamer in het gehele door het schoolmeestersgezin bewoonde huis. Het was ook het grootste 
vertrek; in de dorpen besloeg het gemiddeld veertig vierkante meter. 
In de wintermaanden, als de scholen het dichtst bezet waren, was zo’n vertrek vaak te klein voor het aantal 
kinderen — zestig tot honderd en soms zelfs nog meer — dat erin zat te werken. 

Hoofdelijk onderwijs 
Hoe ging dat Onderwijs nu in de praktijk? We moeten ons voorstellen dat kinderen van alle leeftijden door 
elkaar in één lokaal zaten. De meeste scholen werden immers door slechts één meester gehouden, die er 
hoogstens een hulpje bij had. Van klassikaal onderwijs was geen sprake; de meester zat in een grote stoel met 
lessenaar op een platformpje, vanwaar hij de hele groep kon overzien. De bedoeling was dat hij elke leerling 
tweemaal per schooltijd bij zich liet komen om hem te overhoren. Hij had daaraan zijn handen vol en van 
onderwijzen en uitleggen kwam doorgaans niets; de oudere leerlingen moesten de jongere kinderen maar helpen. 
Op deze wijze werden er toch wel resultaten bereikt, al was het niet erg efficiënt. De kinderen begrepen niet veel 
van wat zij lazen en zij stampten de antwoorden op de catechismusvragen in het hoofd zonder ze te begrijpen. 

Schrijven 
Met schrijven mocht een kind pas beginnen als het behoorlijk vlot kon lezen. Dat betekende dat de meeste 
kinderen niet v5ôr hun achtste of negende jaar aan schrijven toe waren. V53r die tijd, zo dacht men, zou 
schrijfonderwijs trouwens toch geen zin hebben, omdat de kinderhandjes nog te weinig geschikt waren om de 
pen te hanteren, en bij vroeg leren schrijven zou men aan een slechte schrijfstijl wennen, die later niet meer af te 
leren was. Het ging namelijk niet zozeer om snelschrijven, maar om schoonschrijven. Er lag toen nog een wereld 
tussen het lezen en het schrijven. Dat werd ook wel in de hand gewerkt doordat voor schrijven alleen pen en inkt 
werden gebruikt. Er bestonden al wel leien, maar deze werden alleen voor rekenen gebruikt en zij waren Vrij 
duur. Als het kind op school aan schrijven toe was, wachtte de ouders een moeilijke beslissing. Het schoolgeld 
werd dan namelijk wel anderhalf keer zo hoog. Bovendien kwamen er bijkomende kosten voor het versnijden 
van pennen en voor papier. Daar kwam bij dat een kind van acht â negen jaar al een waardevolle werkkracht kon 
zijn voor zijn ouders in hun bedrijf van kleermaker, boer of wat anders. Vandaar dat veel ouders hun kinderen 
van school namen voordat ze behoorlijk konden schrijven. Ook zonder schrijven kon men zijn brood wel 
verdienen, zo meende men. 

Rekenen 
Rekenen kwam pas op nog latere leeftijd aan de orde. Het schoolgeld daarvoor was nog veel hoger, soms wel 12 
stuiver per maand. Het was een vak voor de elite onder de leerlingen, voor degenen wier ouders hun kinderen 
“zoo hoog geleerd wilden hebben”. Vooral op het platteland waren er veel die het nut van rekenen niet inzagen. 
Toen er sinds het begin van de negentiende eeuw meer aan rekenen werd gedaan, kwam daarom verzet van 
sommige ouders; zij vreesden dat dit vak ,,de geestvermogens hunner kinderen krenken zou”. 
Wél moesten alle kinderen getallen kunnen lezen en uitspreken, zowel in Romeinse als in Arabische cijfers, 
maar dit was nodig om de bijbelboeken en de psalmen gedurende de kerkdienst te kunnen opzoeken. Daarom 
behoorde de kennis van cijfers en getallen tot het leesonderwijs. Het echte rekenen bleef dus voorbehouden aan 
particuliere scholen. 

Lezen 
Door de klassikale methode stegen de prestaties. Dit kwam stellig ook door de nieuwe methoden van les geven. 
Vooral het leesonderwijs werd belangrijk verbeterd. Voortaan duurde het geen jaren meer voor de kinderen 
konden lezen. Zo werd de spelmethode volgens het ABC-boek vervangen door de klank- methode, waarin de 
letters uitgesproken werden zoals ze ook werkelijk klonken; dus niet bee, 00, ee, ka, boek, maar b, 0e, k, boek. 
Er kwam een leesplank, waarop de kinderen met letters zelf woordjes konden vormen en hier en daar werd ook 
eerder met schrijven begonnen; eventueel slechts met een stokje in het zand of met krijt op het bord. Die vroege 
schrijfoefeningen bespoedigden het leren lezen. De kinderen raakten immers eerder vertrouwd met de letters. 
Het plezier in het lezen werd groter door de betere en meer kinderlijke leeslesjes en rijmpjes, die in de sinds het 
begin van de eeuw ingevoerde boekjes te vinden waren. 

Hulpmiddelen 
Ook voor andere vakken, zoals schrijven en rekenen, werden nieuwe methoden en hulpmiddelen gebruikt. Er 
kwamen potloden, gritfels en leien en er werd meer gelet op vlug en duidelijk schrijven dan op schoonschrift. 



Het rekenonderwijs ondervond de gunstige gevolgen van de invoering van het tientallig stelsel, waardoor allerlei 
moeilijke omrekeningen voortaan achterwege konden blijven. Bij het aardrijkskunde-onderwijs werden voortaan 
kaarten gebruikt, al vormden de kosten wel eens een bezwaar. 

Veranderingen 
In Nederland was het sinds 1784 vooral de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen die zich met 
onderwijshervorming bezighield. In veel plaatsen van Nederland werden departementen van deze Maatschappij 
opgericht en op de bijeenkomsten van de leden werd stellig veel over het onderwijs gediscussieerd, zodat, toen 
eenmaal in de Nederlanden gelegenheid kwam tot onderwijsvernieuwing, velen al over dit onderwerp hadden 
nagedacht en hun ideeën op schrift hadden gesteld. Natuurlijk waren zij het niet in alle opzichten met elkaar 
eens. Zo was er verschil van mening over de hoeveelheid stof die men arme kinderen moest bijbrengen. Moesten 
dezen nu werkelijk ook bijvoorbeeld aardrijkskunde en geschiedenis leren? Ja zeker, zei Vatebender, rector van 
de Latijnse school te Gouda. Een intelligente maar arme jongen moest niet gedoemd zijn slechts het minimum te 
leren van wat hij voor de uitoefening van zijn beroep als kleermaker of iets dergelijks nodig had. Ieder heeft 
meer nodig ,,als hij ook een Mensch zal worden en niet meer Timmerman alléén”. Deze Vatebender ontvouwde 
een plan voor Algemeen Nationaal Onderwijs, waarin allen, arm en rijk, op dezelfde scholen gratis onderwijs 
zouden krijgen. Dit plan was nogal revolutionair en het is niet uitgevoerd. In de eerste plaats omdat er geen geld 
voor was, maar bovendien had men er bezwaar tegen arme en rijke kinderen op dezelfde school te laten gaan. 
Arme kinderen waren ,,vies» en hadden ,,slechte manieren” en dat zou niet aangenaam zijn voor de kinderen uit 
de ,,betere standen”. Vatebender meende dat die bezwaren slechts voor één generatie zouden gelden. Daarna 
zouden de armen immers goede manieren hebben geleerd en zich ook beter zijn gaan wassen. Maar niet iedereen 
deelde zijn optimisme over de zegenrijke invloed van het onderwijs. 
Wel werden enkele zeer belangrijke hervormingen ingevoerd. De voornaamste waren: 
a afschaffing van het leerstellig onderwijs; b invoering van het klassikaal onderwijs. 
In 1801 werd een schoolwet aangenomen die voor het hele land gold. 

Invoering van klassikaal onderwijs 
In de zeventiende en achttiende eeuw kregen de kinderen, zoals men dat noemt, hoofdelijk onderwijs: elk kind 
werkte in zijn eigen tempo en het werd op gezette tijden door de meester overhoord. Dit hoofdelijk onderwijs 
mag echter nauwelijks worden vergeleken met het latere, twintigste-eeuwse individuele onderwijs. Daarvoor was 
het aantal keuzemogelijkheden te gering, was er te weinig lesmateriaal en ontbrak de meester die leiding gaf. In 
tegenstelling tot dit individuele onderwijs in onze tijd leidde het hoofdelijk Onderwijs in de overbezette lokalen 
van destijds bovendien niet tot ontplooiing van het denkvermogen; de kinderen dreunden hun lesjes op zonder er 
veel van te begrijpen. 
Toen de scholen overbevolkt raakten, zocht men naar methoden om aan veel kinderen tegelijk op een zinvolle 
manier les te geven. Men meende in klassikaal onderwijs dé oplossing te hebben gevonden. Men ging er daarbij 
van uit — misschien wat optimistisch — dat de kinderen altijd goed zouden opletten. De meester moest wat 
uitleggen — niet langer aan één kind, maar aan de hele klas; de kinderen werden ten aanhoren van alle anderen 
overhoord en zij konden zo van elkaar leren. Dit klassikale systeem werd in de Schoolwet van 1806 voor het 
hele land voorgeschreven. Een lagere school zou drie klassen tellen, waarin de kinderen het volgende zouden 
leren: 
le klas: letters en cijfers leren lezen en uitspreken, lezen van woorden en getallen; 
2e klas: begin van lezen in boekjes, onderwijs in schrijven en beginnen met rekenen, vooralsnog alleen uit het 
hoofd; 
3e klas: lezen met inachtneming van interpunctie en met natuurlijke uitdrukking; verder onderwijs in schrijven, 
rekenen en grammatica. 
Bij deze verdeling in klassen moeten we nog niet uitgaan van een indeling in afzonderlijke lokalen en evenmin 
denken dat een kind één jaar in één klas bleef. Doorgaans bleef een kind enkele jaren in één klas. Het ging pas 
naar een volgende als het daaraan toe was. In de meeste scholen waren de drie klassen in één en hetzelfde lokaal 
gehuisvest. Vaak was er slechts één meester voor die drie klassen. In het lokaal zaten de kinderen — in rijen en 
op banken — in drie groepen gescheiden en de meester gaf nu eens deze, dan die klas les, terwijl de andere 
groepen zichzelf moesten bezighouden. De kinderen kregen vaste plaatsen en er werd een rangorde ingesteld. In 
plaats van naar de meester toe te gaan öm zich te laten overhoren, bleven de kinderen nu in de banken zitten, 
terwijl de meester voor de klas stond of door het lokaal liep om te controleren. Het school- bord, voorheen 
vrijwel onbekend, ging een belangrijke plaats innemen en de bekwaamheid van de meester werd onder andere 
afgemeten aan het gebruik dat hij van het bord wist te maken. 



HET LANDSCHAP VERANDERT STEEDS 
Periode 1890-1914 
De Nederlandse landbouw herstelde zich in de jaren 1895- 1900 van de langdurige landbouwcrisis die in 1878 
was begonnen. De langzame, maar gestage groei van de industrie in de voorafgaande decennia voltrok zich 
vanaf 1895 in een steeds sneller tempo. Tussen 1899 en 1920 daalde het percentage van de beroepsbevolking dat 
werkzaam was in de landbouw, steeg dit voor de industrie, terwijl de sectoren handel en verkeer nog sneller 
groeiden. 
Het platteland kon de snel toenemende bevolking niet langer vasthouden. 
De huisnijverheid liep terug (zie blz. 72), de landbouw werd gemechaniseerd en de zuivelfabrieken namen de 
boter- en kaas- productie van de boer over. De opkomende steden en industrie vingen de enorme uitstoot van 
mensen en werkzaamheden op. De overheid beperkte zich ertoe de grootste uitwassen te voorkomen door 
kinderarbeid (en vrouwenarbeid) te reguleren en door het instellen van veiligheidstoezicht op de stoommachines. 
De geografische verschuivingen, hand in hand met de concentratietendensen, waren groot: in sommige 
provincies gingen traditionele industrietakken volledig verloren.(...) 
Iedere tak van nijverheid zocht en vond zijn eigen concentratie. Toch is de mate van concentratie in Nederland 
vergeleken met die in andere landen zeer bescheiden geweest. Door het kleine oppervlak, de redelijk 
gelijkmatige bevolkingsspreiding en de ontsluiting door water- en spoorwegen, èn door het ontbreken van 
industrie aantrekkende gebieden met delfstoffen en grondstoffen, is het ontstaan van »Black Countries” 
voorkomen. Een van de belangrijkste oorzaken hiervan is dat voor vele snelgroeiende industrietakken de 
aanwezigheid van goedkope arbeid de keuze van de vestigingsplaats bepaalde. De zand- gronden met hun dichte 
bevolkingsconcentraties en snelle bevolkingsgroei werden daarom de grote winnaars. De industrialisatie leidde 
in deze periode wel tot verdergaande regionale concentratie van bedrijvigheid en verstedelijking, maar het 
verstedelijkingspatroon van Nederland bleef verspreid van karakter. Alleen in de grote havensteden, Noord-
Brabant, Twente en wat later in de Limburgse mijnstreek gingen verstedelijking en industrie hand in hand. Het 
zou dan ook volstrekt onjuist zijn te spreken van de ,,industrialisatie” als een eenvormig proces dat over het 
gehele land heenwalste.(...) 
Met de industrialisatie ging de opname van ons land in de wereldeconomie gepaard en daardoor ook in de 
wereldconjunctuur. Vanaf de eeuwwisseling zouden fluctuaties in de wereld- conjunctuur direct merkbaar 
worden in Nederland. 
Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog was Nederland een industrieland geworden met ontelbare 
gloednieuwe fabrieken in stad en land. Het fabriekssysteem was overheersend geworden. Het ambacht werd 
meer en meer verzorgend van karakter, huisnijverheid en manufactuur hielden slechts op kleine schaal stand, 
zoals in de confectie-industrie, de schoenmakerij, de tabaksnijverheid en tal van kleinere bedrijfstakken. 

Het interbellum: 1918-1 940 
Nederland kwam de oorlogsjaren 1914-1918 door de gevoerde neutrale koers relatief goed door, hoewel de 
verschillen per bedrijfstak groot waren. Vooral het langetermijneffect van de ge- blokkeerde import was positief, 
doordat allerlei vroegere import- producten nu in eigen land vervaardigd konden worden, vooral in de chemische 
sector. Daar werd bovendien steeds meer in wetenschappelijke research geïnvesteerd. Aan de lopende band 
werden nieuwe producten en stoffen ontwikkeld, zoals kunstzijde, kunstmeststoffen en geneesmiddelen. 
Delfstoffen als zout in Hengelo en steenkool in Zuid-Limburg vormden de grondslag van uitgebreide moderne 
chemische complexen. Daarnaast maakte de elektrotechniek een stormachtige groei door. In de jaren twintig en 
dertig werd Nederland grotendeels op het elektriciteitsnet aangesloten, zodat de industrie vrijer werd in de keuze 
van vestigingsplaats. De elektromotor verving in snel tempo de stoommachine en de dieselmotor als aandrijver 
in fabrieken en gemalen, terwijl ook de spoorwegen tot elektrificatie overgingen. 
Grote centrales zorgden voor de centrale productie van elektriciteit op regionale schaal. In deze periode kwam 
het wegverkeer snel tot ontwikkeling, zowel voor personen- als voor goederenvervoer. Deze ontwikkeling werd 
bevorderd door de overheid, die zowel op rijksniveau als op provinciaal niveau planmatig ging werken aan de 
uitbouw van het verkeerswegennet. 
Ook op andere terreinen ontplooide de overheid vele activiteiten. Vooral de openbare nutsvoorzieningen zoals 
gasfabrieken en waterleidingbedrijven groeiden gestaag. In het interbellum leidden al deze economische 
ontwikkelingen ruimtelijk niet tot grote verschuivingen: bestaande steden en industriegebieden groeiden verder. 
Alleen Eindhoven en de Limburgse mijnstreek groeiden op spectaculaire wijze uit tot nieuwe industriegebieden. 
Het wegverkeer drong langzaam de spoorwegen en de binnenvaart in een defensieve positie. 



De moderne tijd 
Na de snelle wederopbouw van ons door de oorlog zwaar getroffen land brak een lange periode van ongekende 
economische groei aan, die na 1963 afzwakte en na de oliecrisis in 1973 omsloeg in de (wereldwijde) crisis van 
de late jaren zeventig. 
Tot de jaren zeventig maakten zowel de traditionele als de moderne bedrijfstakken een grote groei door, zoals de 
olie-industrie in Amsterdam en Rijnmond. Vanaf de vroege jaren zeventig viel het doek echter voor vele oude 
bedrijfstakken, zoals de textiel-, sigaren- en schoenenindustrie, terwijl de metaalnijverheid en scheepsbouw sterk 
moesten inkrimpen. In andere sectoren, zoals de zuivel- en aardappelmeelindustrie, trad een enorme 
schaalvergroting op. De ontdekking van het aardgas in Groningen (in 1959) leidde tot de ondergang van de 
bestaande gasfabrieken en de sluiting van de Limburgse steenkolenmijnen. De al voor de oorlog zichtbare 
tendensen zetten vanaf de jaren vijftig door: het wegverkeer werd overheersend, en de naoorlogse 
bevolkingsexplosie werd vanaf de jaren zestig niet langer door de steden, maar door het omringende platteland 
opgevangen: de suburbanisatie. 
De overheid bevorderde de uittocht van bedrijven uit traditionele vestigingsplaatsen in binnensteden, langs 
spoorwegen en waterwegen. Gloednieuwe industrieterreinen, goed bereikbaar door de aanwezigheid en verdere 
aanleg van een uitgebreid (auto)wegennet, kwamen ervoor in de plaats. De ruimtelijke scheiding van wonen en 
werken werd meer en meer een feit. 

Elke tijd een eigen stad 
Het is een tijd van opkomst en groei. De bevolking, in 1850 3 miljoen, is 5 miljoen in 1900, bijna 6 miljoen in 
1914. De steden hebben de oude verdedigingswerken geslecht; overal ziet men ze zich uitbreiden buiten de 
wallen en singels die hen voorheen omsloten. De koren- en zaagmolens, die met hun vertrouwde 
wiekengeklapper de wallen der steden sieren, verdwijnen. Fabrieken met rokende schoorstenen, werkplaatsen 
met gonzende motoren nemen elders hun plaats in. De welvaart gaat vooruit: in 1900 ligt het nationale inkomen 
per hoofd op een peil dat 25% uitgaat boven dat van 1860; in 1914 is het weer merkbaar verder gestegen. Het 
verbruik van voedings- en genotmiddelen neemt toe. Suiker, voorheen voor het gros van de bevolking een luxe, 
wordt voor velen een normale consumptie. Het verbruik per hoofd is gestegen van ruim 3 kilo in 1850 tot 13,3 
kilo in 1902. Sparen wordt een nationale cultus. Hadden in 1860 op elke 100 personen slechts één â twee een 
spaarbankboekje, in 1890 waren het er al 12, in 1905 27, en was het gemiddeld bedrag van het uitstaand tegoed 
in 1860 ca. f 100,—, in 1905 was het al 1140;—. 
De huisvesting verbetert. Er komen meer volkswoningen, meer en meer industriële ondernemingen die tot de 
bouw van arbeiderswoningen overgaan. Het comfort is groter geworden. In 1900 zijn er tweemaal zoveel 
woningen als in 1850 terwijl toch de bevolking met niet veel meer dan 60% gestegen is. Een belangrijk deel der 
bevolking is maatschappelijk omhooggeklommen. Er zijn nu driemaal zoveel gezinnen als voorheen die over 3 â 
4 haardsteden de beschikking hebben. Het aantal éénkamerwoningen daalt over het gehele land genomen tussen 
1900 en 1909 van ca. 25 tot 18,7%. Het opgroeiend geslacht, niet meer tevreden met de verlichting door 
walmende petroleum- lampen, kijkt meer en meer uit naar gas en zelfs hier en daar naar elektriciteit om zich het 
leven te veraangenamen. Het verkeer in stad en land schijnt door een wedloop bevangen. Tegen 1910 zijn de 
meeste paardentrams al aan de kant gezet. Vracht vervoerende zeilschepen, door polsstok voortgeboomde 
schuiten ziet men nog wel in de grachten der steden en op de kanalen, maar zij worden al zeldzamer. De 
trekschuiten zijn vervangen door boten, sommige met stoom, maar de meeste met motor, die reizigers en vracht 
van de plattelandsgemeenten vervoeren naar de steden en omgekeerd. De diligences verdwijnen de een na de 
ander: onder de laatsten geeft die tussen Noordwijk en Pietgijzenbrug het op in 1912, die tussen Gouda en 
Schoonhoven in 1916. Het verkeer gaat al sneller en sneller. De treinen rijden al 40 â 45 km, de stoomtrammen 
al 20 km per uur. De fiets is algemeen geworden; één op de acht Nederlanders heeft in 1914 een fiets; alleen de 
ouderen bekijken hem met scepticisme en wantrouwen. De jeugd echter doet het niet meer zonder. De betere 
standen maken als voorheen gebruik van het rijtuig. Hier en daar ziet men zelfs al auto’s. In 1900 sporadisch en 
als middel om sport te bedrijven, in 1914 bezitten ruim 4000 mensen in het land er al één, gewoonlijk met 
chauffeur daar men zelf het ingewikkelde rijden niet machtig is. Tussen Haarlem en Amsterdam, de drukst 
bereden route, telde men er op één dag in 1908 zowaar al 12. In de stad dacht men voor auto’s aan 
snelheidsbeperkingen tot 10 â 20 km per uur.(...) 
Het levensgeluk is groter geworden. Niet alleen door de ruimere behuizing, door de beter ingerichte fabrieken, 
de verbeterde werksituatie en de kortere arbeidsduur, ook door de grotere hygiëne, vooral in de steden waar 
waterleiding nu regel is, door de betere ziekenverpleging, door het vooruitschieten der medische wetenschap, die 
epidemieën weet te beperken en de cholera en tuberculose meer onder de knie krijgt. Het gebruik van jenever, in 
1877 10 liter per hoofd, in sommige delen van het land (Twenthe) ¼ van het arbeidsbudget, is constant dalend: 
1900 8,2 liter, 1910 7 liter. De levensstandaard van de arbeider is stijgende: vermoedelijk nog slechts weinig, 
maar toch wel merkbaar, speciaal onder de vakarbeiders. Het aantal gezeten arbeiders maakt een groter deel dan 
voorheen van het totaal aantal uit. Met de groei van de vakverenigingen wordt ook de uitbuiting van de arbeiders 
minder gemakkelijk. Er is op stijgende schaal weer, wat tijdenlang ontbroken heeft, doorstroming: 



de mogelijkheid, ook voor de arbeidersklasse, om vooruit te komen. Het analfabetisme begint te verdwijnen. In 
1905 is nog slechts 2% van de bevolking analfabeet. Kranten en tijdschriften worden meer algemene lectuur. 
Ook de arbeider heeft sinds 1905 zijn krant.(...) 
Nog waren er meer dan 200 000 gezinnen die in één kamer bij elkaar hokten. Nog was de arbeidsdag rijkelijk 
lang (10 â 12 uur), en was in bepaalde streken van het land of bij bepaalde ondernemingen gedwongen 
winkelnering regel. Nog werd er behalve door bedeling niets gedaan om hen die werkloos waren of ziek of 
invalide of door ouderdom niet meer in staat te werken, het leven te vergemakkelijken. Nog waren 
ondernemingspensioenen uitzondering. Nog waren er weduwen en invaliden voor wie het kwartje op 
nieuwjaarsdag door één of moer notabelen uitgereikt, een uitkomst was die hen met dankbaarheid vervulde. Nog 
drukten de belastingen onevenredig zwaar op de lagere klassen. Ook was de toekomstmaatschappij waarvan men 
droomde nog maar in het begin van haar ontwikkeling en zou nog vele decepties in zich bergen. De 
industrialisatie eveneens. Ondanks de industrialisatie bestond in 1941 nog bijna 30% van de bevolking uit boeren 
en vissers, terwijl de industriële bevolking (inclusief de ambachten) dit percentage eerst in 1960 bereikte. Nog 
steeds was het voor nieuwe industrieën zeer moeilijk kapitaal te verkrijgen; nog steeds was men overmatig 
beducht voor het lopen van risico’s, nog ging het progressieve denken soms tergend langzaam: eerst in 1909 
kwam men ertoe in het gehele land een en dezelfde tijd in te voeren. De omringende landen waren ons ca. 10 jaar 
voor geweest. 
Nog altijd genoot (in 1910) niet meer dan 7,6% van de bevolking tussen 12 en 19 jaar algemeen voortgezet en 
niet meer dan 7,2% beroepsonderwijs, terwijl de universitaire studie slechts voor 0,6% der bevolking tussen 18 
en 25 jaar was weggelegd. Nog dacht men in kleine verhoudingen, in kleine cijfers ook. De opbrengst der 
belastingen, nu meer dan 25 miljard, was in 1900 nog slechts 120, in 1913/1 914 nog slechts 165 miljoen, dus 
nog geen 1/l5oste van het huidige bedrag. Wat men er op sociaal gebied mee kon uitrichten was, zoal het 
vermelden waard, toch niet zeer veel. 
De grote ondernemingen, Philips, de Koninklijke, de scheepvaartmaatschappijen, de banken, stonden bij de 
huidige verhoudingen vergeleken nog slechts in hun kinderschoenen. Hun kapitaal was, een enkele uitzondering 
daargelaten, niet groter dan nu zou nodig zijn voor de oprichting van een hunner vele fabrieken, het doen van 
een hunner vele boringen, de bouw van een hunner grote schepen of de verstrekking van een hunner grotere 
kredieten. En het leeuwendeel der ondernemingen was zelfs nog niet aan de kleinburgerlijke opzet ontgroeid.(...) 
De volkswelvaart mocht nog te gering zijn, de positie van de arbeider om constante verbetering vragen, de 
vooruitgang was, ook door de winnende kracht der vakbeweging, aanmerkelijk, het vertrouwen erin groot en de 
verdere perspectieven hoopgevend. Men leefde ondanks alles in het geloof aan een betere, een schonere en een 
grootsere wereld. Voor de socialisten was de maatschappij der toekomst een evangelie. 
En het was de Hollanders niet onaangenaam dat zij daarin een rol vervulden, dat zij deel uitmaakten van dat 
Nederland dat naar de woorden van koningin Emma ernaar streven moest ,,groot te zijn in die dingen waarin een 
klein land groot kan zijn”. 
 

TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN 
Motoren 
De Duitser Otto echter vond omstreeks 1880 een explosiemotor uit, gedreven door lichtgas, gecomprimeerd en 
met een vonk tot ontploffing gebracht. Manhoge machines met veel gedruis en een vermogen van drie 
paardenkracht. Zij behoefden niet eerst »op stoom” gebracht, en konden elk ogenblik worden aan- en afgezet. 
Binnen enkele jaren draaiden er op de wereld 35.000 gasmotoren. 
Het ene bezwaar was echter dat de gasmotor honderden kilo’s per pk woog. Het andere dat er altijd een 
gasfabriek in de buurt moest zijn. Tevens vroeg men naar motoren die ook wagens en schepen konden 
aandrijven. 
Daimler ging experimenteren met de petroleum, die juist in overvloed voorhanden kwam. Hij slaagde. Zijn 
petroleummotor liep goedkoop. Echter zij liep nôg te zwaar. Met een vluchtiger brandstof zou een veel lichter 
constructie mogelijk zijn. Met de benzine bijvoorbeeld die tot dan toe als waardeloos bijproduct van de 
raffinaderijen verbrand werd. Zo is de benzinemotor in de wereld gekomen. Licht en eveneens goedkoop. Eén 
motor dreef al de werktuigen in smederij of timmermanswerkplaats. Een kilogram benzine nam half zoveel 
ruimte in als een kilo steenkool en bevatte tweemaal zoveel energie, de brandstof was gemakkelijk te vervoeren 
en op te slaan en men kon de benzinemotor overal neerzetten. Ook op voertuigen. Daar is de auto van gekomen. 
Ter afronding: Diesel vond een motor uit waarin het mengsel van lucht en petroleum zo sterk werd samengeperst 
dat het ,,uit zichzelf” explodeerde. Zij liep ook op de zwaarste en ruwste aardolie en was sterk genoeg — 
tienduizend pk — om desnoods de grootste zeeschepen voort te drijven. (...) 



Auto’s 
De eerste auto’s waren, ondanks de reclame dat men er in het gebruik goedkoper mee uit zou zijn dan met paard 
en wagen, duur in aanschaf en bijna onbetaalbaar in onderhoud. Alleen de allerrijksten konden zich de nieuwe 
weelde veroorloven — vandaar dat men struikelt over al de adellijke namen in het begin — maar vonden er op 
de mulle wegen, met dorsvlegels bedreigd en met stenen bestookt door het toornige landvolk, nog het rechte 
plezier niet in. 
De sport echter heeft de auto gered. Vooral Frankrijk met zijn lange en rechte steenslagwegen was het land voor 
de autoraces en de Nederlandse baron Van Zuylen van Nyevelt is er de promotor geweest van de eerste 
monsterrit Parijs-Bordeaux 
— vice versa, 587 kilometer. Men zag: ,,chauffeurs”, ,,coureurs” eigenlijk, de speciale autopet met ver 
uitstekende klep op het hoofd, bij het prille daglicht hun motoren aanzwengelen en hun ,,zelf rijders” op de hoge 
rijtuigwielen bestijgen, ,,waarop geen voorruit, laat staan overkapping, bescherming bood tegen het weer en de 
wind, noch tegen het stof van straatwegen, die nog even slecht waren als de rubberbanden”. 
In 1889 reden er in Frankrijk 1200 automobilisten rond, en het land had 60 fabrieken, waarvan de grootste er drie 
wagens per week leverde. Vandaar nog al die Franse termen in het ,,automobiels”. 
Hoogtepunt van de autosport is de grote rit Peking-Parijs in 1907 geweest. Georganiseerd, en betaald, door 
markies Scipione Borghese. De 10e juli 1907 reed het klein convooi moedig Peking uit, alle toen bekende 
automerken — ook de Nederlandse Spijker — vertegenwoordigd. De moeilijkheden zijn onvoorstelbaar en 
daardoor onbeschrijf baar geweest. Toen de coureurs via de Gobiwoestijn (in vier dagen — een karavaan deed er 
14 over) eindelijk in Rusland aangekomen waren scheen het ergste achter de rug. Maar daar begon het te regenen 
en regen schijnt het ergste te zijn wat een automobilist in Rusland overkomen kan. Op 10 augustus echter, de 61e 
dag van de reis, reed Borghese aan het hoofd van de beslijkte stoet Parijs binnen. De Nederlandse Spijker was 
tweede. Doordat de chauffeur zijn reserve-onderdelen onderweg verkocht had. In 1896 telde Nederland twee 
auto’s. Toen die van de notaris uit Wieringerwaard Amsterdam binnenpufte stond het daar rijen dik. ,,Velen 
bewonderden de moed van de mannen die doodkalm op dat duivelsding zaten.” Het volgend jaar heeft een 
Nijmegenaar met zijn knecht zelf een auto uit de fabriek in Mannhelm gehaald. ,,Op alle heuvels met steile 
hellingen moesten ze uitstappen en al lopende naast de auto hem besturen tot de top bereikt was”. De 
Nijmegenaar vestigde zich als ,,autohandelaar”, de eerste in het land. 
Zes jaar later waren er al drie dodelijke auto-ongelukken gebeurd, schreven de kranten over ,,de schrik der 
wegen” en trad de politie krachtig tegen ,,onbesuisd rijden” op. (...) Een auto kostte t 5000,- en men moest er ook 
een chauffeur bij houden. Al was het alleen al om elke dag het koperwerk te poetsen. Er waren echter ook auto’s 
te huur. De stalhouderijen hadden trouw- en begrafenisauto’s. En in elke stad reden taxi’s. ,,Een ding op vier 
wielen, half coupé, half scheepsstuurwerk, rijtuiglantaarns aan de zijkanten, reserveband voorop als borstwering. 
De chauffeur, onbeschut tegen regen en wind, in uniform, met een pet die uitstak boven het hekje van het 
imperiaal, had naast zich de benedenwaarts gerichte signaalhoorn: 
het zwaard waarmee hij zich door het verkeer hakte.” (...) Maar op de grote straatwegen waar sinds de komst van 
de spoortrein het gras tussen de keien groeide, werd het weer druk. Bij de allereerste verkeerstelling, in 1908, 
passeerden er op de weg Amsterdam-Haarlem 12 auto’s per dag. Vijf jaar later reden erin het land 4.684 auto’s 
(1 op elke 1281 Nederlanders) rond en minister Lely begreep, dat ,,als het mogelijk zou worden om met een 
snelheid van 60 â 80, en in de toekomst wellicht zelfs met 100 km per uur door ons gehele land te rijden, 
speciale wegen, uitsluitend voor auto’s aangelegd zouden moeten worden.” (...) 
Na de oorlog waren op de Nederlandse wegen de eerste Ford- auto’s verschenen, met versnellingshandel en vier 
zitplaatsen onder de vouwkap. Ze waren oerlelijk, roestig, humeurig, koppig, sputterend, maar ze kostten slechts 
f1750,-. 
Uit Engeland kwamen de nog kleinere en nog goedkopere Austins en Minors. Een Minor kostte 11000,- en voor 
f 25,- meer kreeg men een voorruit van veiligheidsglas. Op 2 december (vroeger ,,de kroningsdag van 
Napoleon”) 1927 kwam Ford A uit. Vijf dagen achtereen door ,,de wijze van Detroit” met full- page advertenties 
in 2000 dagbladen aangekondigd. De nieuwe Ford had verbeterde schokbrekers, remmen op vier wielen, 
ruitenwissers, een snelheidsmeter, stoplichten — kortom ,,alles was vernieuwd behalve de vorm en de prijs” en 
zijn fabrikant maakte het volgend jaar 100% winst. 
Er kwamen ook verstelbare koplampen en bumpers. De ,,zelfstarter” vergemakkelijkte het rijden voor de vrouw, 
vergrootte haar bewegingsvrijheid en bevorderde haar emancipatie. De coureurs haalden al 365 kilometer per 
uur, garages en service stations schoten uit de grond en namen het smerig werk van oliën en vetten over. 
Benzinestations met ondergrondse tanks vervingen de oude en brandgevaarlijke blik-met-trechter methode er 
kwam aan de verbeteringen geen eind. 
Men toerde graag ‘s zondags pronkend rond en ging ook met de auto op vakantie. Bevrijd van dienstregelingen 
en wachtkamers en de noodzaak tot samenwerking met zijn medemens. Behalve dan natuurlijk in de negatieve 
zin van zorgen hem niet omver te rijden. Er waren ook nog ,,stoomfietsen”, maar zij heten nu ,,motoren” en 
werden alleen door proleten bereden. 



Elektrificatie 
De elektrificatie van Nederland heeft zich vooral na de eerste wereldoorlog versneld vertrokken. De 
elektriciteitscentrales bestonden toen allang, maar waren nog vaak in particuliere handen en richtten zich 
voornamelijk op bedrijven, kantoren, ziekenhuizen en dergelijke. Juist de toepassing van kleine elektromotoren 
in huishoudelijke apparaten heeft de behoefte van elektrificatie in de woonomgeving versterkt. Van 
regeringswege is die ontwikkeling bevorderd; tussen 1911-1930 zagen mensen meer en meer de voordelen van 
elektriciteit in huis. Elektriciteitsbedrijven grepen hun kans om meer winstgevend te zijn. Tarieven 
(nachtstroom) en stimulering van en propaganda voor kleine elektrische apparaten werden ter hand genomen. In 
1930 was Nederland zelfs een van de meest geëlektrificeerde landen van Europa. Stofzuiger en strijkijzer liepen 
in belangstelling voorop. 

Radio 
Is de telefoon een middel voor de dialoog op afstand, de radio is dat voor de monoloog. De radio-omroep kon 
ontstaan door de al genoemde technische ontwikkelingen in draadioze tele- gratie en teletonie. Al in de begintijd 
van de telefonie was men geboeid door de mogelijkheid van omroepen op afstand. Parijs kende een 
,,theatrephone”, opgesteld in speciale cellen langs de boulevards, waarmee geluisterd kon worden naar gedeelten 
uit toneelstukken. Londen heeft een muziek uitzendende »electrophone” gehad. Meer succes had het 
uitzendsysteem via de telefoonkabel in Budapest, waar van 1893 tot 1918 voor ca. 6000 abonnees 
nieuwsberichten en sportuitzendingen werden verzorgd. 
Rond 1900 beginnen de experimenten met draadloze telefonie. In 1919 worden op de Utrechtse Jaarbeurs voor 
het eerst de mogelijkheden van de radiotelefonie aan het publiek gedemonstreerd. In hetzelfde jaar verzorgt ir. 
H.H. Schotanus â Steringa Idzerda de eerste officiële vorm van radio-omroep; een radio- uitzending met van 
tevoren per advertentie aangekondigde datum, tijd en programma. Hij richt de Nederlandse Radio-Industrie op, 
die zowel de toestellen vervaardigt als de uitzendingen verzorgt. ldzerda houdt stand tot eind 1924. Dan neemt 
de Nederlandsche Seintoestellen Fabriek met hulp van Philips de ontwikkeling van apparatuur en de 
uitzendingen over. De intensieve relatie van industrie en omroep blijft bestaan: de directeur van de N.S.F. richt 
het Comité Hilversumsche Draadlooze Omroep op. Willem Vogt, werknemer van de N.S.F., wordt de 
gangmaker van de H.D.O. Hij verzorgt de uitzendingen en doet voor de financiering ervan een beroep op de 
luisteraars. Amateurs hebben vanaf het begin een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van de radio-
omroep. In de tweede helft van de jaren twintig ontstaat het huidige stelsel: H.D.O. wordt AVRO; NCRV, KRO, 
VARA en VPRO worden opgericht. 
Tot ver na de tweede wereldoorlog bestaan er radiodistributiecentrales (draadomroep), die in de jaren dertig door 
particuliere bedrijven en daarna door gemeenten en PTT worden geëxploiteerd. In 1948 zijn er nog 656 centrales 
met Ga. 500.000 aansluitingen in bedrijf. De radiodistributie wordt definitief gestopt in de jaren zestig. 
In 1926 bedraagt het aantal radioluisteraars ca. 24.000, in 1930 ca. 140.000 en in 1931 ca. 429.000 [85]. In 1940 
zijn er 1,25 miljoen toestellen geregistreerd en zijn er ca. 400.000 abonnees op de draadomroep. In 1949 zijn 
deze aantallen globaal weer bereikt. In 1965 zijn er 2,7 miljoen geregistreerde radio- toestellen, in 1970 3,7 
miljoen en in 19764 miljoen. 

Bioscoop 
Hollywood aan het Spaarne 
De bioscopen waren stoffige zaaltjes met krakende houten stoeltjes. En de films melodrama’s, want de mensen 
kwamen om te dromen van macht en van liefde, die zij beide in het leven ontbeerden. Het verhaal werd met 
toepasselijke pianomuziek begeleid. Als op het doek een kostbaar maal genuttigd werd zette de pianist ,,Wie zal 
dat betalen” in, bij de dood van een der hoofdpersonen was het altijd de treurmars van Chopin en aangezien het 
filmsprookje er altijd op uitliep, dat alle gelieven trouwden ten einde nog lang en gelukkig te leven, eindigde 
bijna elke voorstelling met Wagners of Mendelssohns Bruidsmars. 
Het, niet altijd even duidelijk, verloop van de historie werd door de explicateur toegelicht. Vielen er in de film 
nogal wat geliefde doden dan kwam hij al met een rouwband om de arm op. Op het ogenblik dat de Titanic in de 
golven wegzonk en de piano het legendarische ,,Nader mijn God tot U” inzette, sprak een explicateur met 
gevoileerde stem: ,,Hoeden af, hooggeëerd publiek, voor deze held de kapitein die als laatste zijn schip verlaat en 
in de golven een benauwde maar eervolle dood tegemoet gaat. — Koffie, bier en sigaren aan het buffet bij de 
uitgang.” 
Tegen 1914 beginnen, voorstadium van de film als kunst, de buitenopnamen en de massaregie. De laatste niet 
toevallig vande Italianen, wie de zin voor het monumentale sinds de dagen van het Romeinse imperium in het 
bloed schijnt te zitten. In 1912 maakt Enrico Guazzoni naar de toen beroemde roman Quo Vadis de eerste 
,,superfilm”. Het spektakel zou later nog door de Amerikanen overtroffen worden. Ook de Russen wisten raad 
met de massa. Daarnaast draaiden de eerste filmpjes van ,,de kleine man met het te kleine snorretje in de te lange 
broek” die boven het gooi- en smijtwerk zou uitgroeien. Die, als tienduizenden begaafde arbeiderskinderen 



destijds, zich een pad naar boven zou banen, een zeer uitzonderlijk pad, en die als Charlie Chaplin zijn naam in 
de rots der geschiedenis zou hak- 
ken.(...) 

Illusie-industrie 
Op het eind van de oorlog waren de (70) bioscopen in Nederland nog altijd stoffige zaaltjes met losse stoelen. 
Grammofoon of draaiorgel zorgden voor al of niet bijpassende muziek. De explicateur legde nog met zijn 
aanwijsstok uit wat er op het doek gebeurde. Zijn krakerige stem herinnerde aan de poppenkastman. Het léék er 
ook een poppenkast. De figuren bewogen zich over het doek alsof zij aan touwtjes opgehangen waren. Heel 
schichtig. De koningin rende de loopplank van een oorlogsschip op, ,,de in 1921 gekozen paus Pius XI gaf zijn 
eerste zegen of hij aan stuiptrekkingen leed”. En altijd en overal scheen het te regenen. 
Maar in de twintiger jaren werden de bewegingen natuurlijker, de decors en buitenopnamen meer verzorgd. 
Hollywood was het centrum van de grootste illusie-industrie die de geschiedenis kent. Het gaf de ,,mindere man” 
deel aan een andere wereld. Hij kon zich identificeren met helden en minnaars, miljonairs en misdadigers. 
Tevens gaven de films de toon aan voor kleding, wooninterieur, taal en manieren. Vandaar de snelle 
veramerikanisering van het Ievenspatroon in de Oude Wereld. De film populariseerde het boek. Waarbij het 
toenmalig Hollywood, dank zij ,,de morele normen”, de kunst verstond van een goed boek met een slecht meisje 
een slechte film met een goed meisje te maken. De klant was koning. Daarom waren er films met een dubbele 
slotversie, zoals ,,Anna Karenina”. In de ene werpt de heldin zich onder de trein, in de andere bereikt zij haar 
happy ending. In de grote steden van Nederland verrezen de eerste ,,bioscooppaleizen”. Op de zachte kussens 
gezeten beleefde men zijn plezier aan overzichtelijke melodrama’s, met duidelijke helden en duidelijke schurken 
en aan het eind werd de deugd even nadrukkelijk beloond als het kwaad gestraft. In de pauze kweelde het 
,,cinema-orgel” van ,,Darling, 1 am growing old now, silver threads among the gold” en de stroop liep van de 
muren en iedereen kon meezingen of een traan wegpinken, ijsje eten of vrijen — en dat allemaal voor een paar 
kwartjes. En toen kwam de revolutie van de sprekende film en wij zaten verbijsterd in het donker en zagen én 
hoorden de ondergang van de Titanic en veegden tranen weg bij Al Johnsons ,,Sonny Boy”: When there are grey 
skies, 1 don’t mmd the grey skies. En vervolgens de tekent ilm met haar Popeye the Sailorman en Mickey Mouse 
en Sneeuwwitje die in de kinderfantasie de oude sprookjesfiguren zouden verbannen. Merijntje Gijzen — ge 
leest het al: slechts rolprenten van vaderlandse oubolligheid en sentimentaliteit. 



VROUWENEMANCIPATIE 
Vrouwen 
Met die verbetering van het levenspeil en de invoering van het gezinsloon werd het voor steeds meer vrouwen 
mogelijk om na hun huwelijk op te houden met werken. Door de industrialisatie ontstonden ook veel nieuwe 
beroepen voor vrouwen en kwamen een aantal beroepen vaker voor. Zoals bijvoorbeeld het beroep van 
winkelmeisje in een grootbedrijf, arbeidster in een fabriek en natuurlijk het vrouwelijk kantoorpersoneel. Werk 
op kantoor was tot dan toe hooggeschoold mannenwerk geweest, maar dit werd steeds meer opgedeeld in. 
kleinere deeltaken en overgenomen door vrouwen. Naast de witte-boorden-arbeider komt het kantoormeisje-met-
de-nette-jurk. Een hele nieuwe generatie. Nette jurken droegen ook de meisjes in de nieuw opgerichte winkels, 
waar zij vaak op hun uiterlijk, hun onderdanig gedrag en nette voorkomen werden gekozen. De uitbreiding van 
de overheidssector creëerde nieuwe banen voor, meest ongetrouwde, vrouwen. De vrouwelijke ambtenaar 
ontstond. In het begin waren dit alleen telefonistes, maar ook bij de telefooncentrales gingen vrouwen steeds 
meer eenvoudig kantoorwerk verrichten. De invoering van de typemachine na 1895 bracht een heel nieuw soort 
vrouwenarbeid met zich mee. Naast deze nieuwe soorten van vrouwenarbeid, bleven ook de oude bestaan. 
Vrouwen bleven op het land werken en in de huisindustrie. Tegenover het winkelmeisje in de nieuwe grote 
warenhuizen stond nog steeds het meisje in de dorpswinkel. Tegenover de kantinejuffrouw in een groot bedrijf 
de plaatselijke bierverkoopster. De groeiende burgerij bleef behoefte hebben aan dienstmeisjes. Vrouwenarbeid 
werd nog steeds beschouwd als tijdelijk, als een overbrugging tussen jeugd en huwelijk. En voor de gehuwde 
vrouwen bleef het moeilijk arbeid buitenshuis te verenigen met moederschap en huishouden. In een groot aantal 
landen dwong de behoefte aan vrouwelijk personeel de overheid om voorzieningen te treffen voor buitenshuis 
werkende vrouwen. Vooral toen tijdens de eerste wereldoorlog vrouwen in de ons omringende landen het werk 
van mannen aan het front moesten overnemen. In Nederland gebeurde dat niet, omdat Nederland neutraal bleef 
in de oorlog. De ideologie dat vrouwen thuis moeten zitten, manifesteerde zich weer in volle kracht in de 
crisisjaren. In de dertiger jaren gingen stemmen op om vrouwen het buitenshuis werken te verbieden, omdat zij 
de plaatsen ,,van mannen” bezet zouden houden. Het kwam zelfs tot een wetsvoorstel om de arbeid van gehuwde 
vrouwen te verbieden. Alle argumenten die daarvoor toen op tafel kwamen hielden er geen rekening mee dat een 
wet nooit het werken van vrouwen in de huisindustrie of op het land zouden kunnen verbieden. Daaruit blijkt 
eens te meer de hypocrisie van mensen die een wet proberen door te drukken met een beroep op de heersende 
ideologie, zonder dat ze rekening houden met de praktijk. De parallel met nu dringt zich op. Evenals toen vallen 
nu in een periode van economische crisis de eerste ontslagen onder vrouwen. Evenals toen gaat men er nu vanuit 
dat een vrouw maar een man moet vinden om voor haar te zorgen. En evenals toen vinden veel mensen dat 
vrouwen de plaats van werkeloze mannen innemen. In beide gevallen wordt over het hoofd gezien dat vrouwen 
vaak werken op plaatsen waar mannen helemaal niet zouden willen werken. Dat de werkeloosheid in die 
sectoren het grootst is, waar toch weinig vrouwen werken. Volledig wordt ook voorbijgegaan aan het feit dat 
getrouwde vrouwen soms uit pure noodzaak wel moeten werken. En net als in de jaren dertig vindt een aantal 
ondernemers het weer goedkoper om vrouwen het werk mee naar huis te geven. Vrouwen waren en blijven een 
reserve op de arbeidsmarkt. Als er klappen vallen dan zijn zij er het eerste bij. 

Huisvrouwen 
Vaak was het inkomen van de man onvoldoende voor het gezin. De vrouw probeerde dan wat bij te verdienen 
met werk dat thuis gedaan kon worden: zakjes plakken, erwten lezen, wassen en verstellen voor de burgerij. 
Zoveel mogelijk probeerde ze te vermijden dat zij uit werken moest gaan, maar lang niet altijd lukte dat.(...) 

Was in arbeiders- en boerenkringen het gezinsinkomen ook afhankelijk van wat de vrouw verdiende, bij de 
burgerij werd het als een blamage beschouwd als een vrouw betaalde arbeid verrichtte. Voor een meisje uit deze 
kringen was trouwen dus de enige mogelijkheid om in haar levensonderhoud te voorzien. Het vooruitzicht een 
,,oude vrijster” te worden was verschrikkelijk, want dan zat er niets anders op dan bij een familielid in te wonen 
en daar genadebrood te eten. Ouders probeerden dan ook zo snel mogelijk een ,,goede partij” te vinden. Een 
behoorlijke schoolopleiding hoefde zo’n meisje niet te hebben, als ze maar charmant, volgzaam en zorgzaam ten 
opzichte van haar man was. Als echtgenote van een burgerman had ze voldoende huishoudelijke hulp om aan het 
huishouden weinig tijd te hoeven besteden, ze kon zich volledig wijden aan echtgenoot en kinderen. De man was 
overdag naar zijn werk en ging ervan uit bij thuiskomst een vrouw aan te treffen die in huis alles goed 
georganiseerd had. Verder vond hij het belangrijk dat hij buitenshuis met zijn vrouw goed voor de dag kon 
komen. Aan haar uiterlijk besteedde de vrouw dan ook veel aandacht. Dit alles geldt temeer voor de echtgenote 
van een man uit de gegoede burgerij. Zij besteedde haar tijd aan partijtjes en visites organiseren en daarnaar toe 
gaan, leiding geven aan haar personeel, winkelen, borduren, romans en gedichten lezen en eventueel musiceren. 
Kortom, de vrouw uit de burgerij ontleende haar waardigheid aan het echtgenote en moeder zijn. (...) Veel 



gedichtjes en honderden schilderijen hadden moederzorg en moederliefde tot 
onderwerp, hele verhandelingen werden er  

over geschreven. Zowel man als vrouw hadden baat bij de idealisering van het 
moederschap. 
Dat niet ieder meisje uit een dergelijk milieu een huishoudelijke toekomst ideaal 
vond, blijkt uit het levensverhaal van Aletta Jacobs, de eerste vrouwelijke arts in 
Nederland en een van de grondleggers van he Nederlandse feminisme. (...) 
Aletta Jacobs was echter een uitzondering. Aan het eind van de 19e eeuw bleef het 
ideaalbeeld van de vrouw als moeder niet beperkt tot de gedachtewereld van de 
burgerij, maar werd het ook de arbeiders als ideaal voorgehouden. Ook de kerken 
werkten hieraan mee. Toen de lonen iets stegen werd de man officieel tot 
kostwinner verklaard. Zijn loon moest genoeg zijn om vrouw en kinderen te 
onderhouden. 
Brede lagen van de bevolking gingen nu leven in het zogenaamde kerngezin (of 

twee-generatiegezin): een gezin bestaande uit alleen ouders met kinderen, waarbij de vader de kost verdient, In 
dit type gezin werd de vrouw de spil waar alles om draaide: ze kreeg bepaalde taken die ze behoorde te vervullen 
in ruil voor kost en inwoning. Men ging haar huisvrouw noemen. 

Vrouwenkiesrecht 
In Nederland wordt de ,,vrouwenquaestie” pas in een emancipatorisch 
kader geplaatst, wanneer J.S. MilI’s ,,De slavernij van de vrouw” in 
1870 in Nederland verschijnt. De beroepsmogelijkheden en het 
onderwijs staan dan niet langer centraal, maar het recht op gelijke 
ontplooiingsmogelijkheden, naast het huwelijk en het moederschap en 
een gelijke juridische positie voor de vrouw. En daar hoort ook het 
vrouwenkiesrecht bij. (...) 
Er wordt geopperd dat ook vrouwen die twintig gulden of meer 
belasting betalen, zouden moeten kunnen stemmen, Op aanraden van 
het liberale kamerlid S. van Houten, probeert Aletta Jacobs zich in 
1883 als kiezer te laten inschrijven, met de bedoeling de rechterlijke 
macht hierover een uitspraak te laten doen. De rechterlijke macht wijst 
haar verzoek om in het kiesregister te worden opgenomen van de hand. Het kiesrecht is alleen voor mannen, 
oordeelt de Hoge Raad, ook al staat het niet met zoveel woorden in de wet. 
In deze tijd gaat de Bond de Straat op om haar eis het algemeen ki esrecht in te voeren kracht bij te zetten. De 
economische malaise, waar het bedrijfsleven mee kampt, en de grote problemen die zich in de landbouw 
aftekenen, helpen de Bond om veel mensen te mobiliseren voor deze zaak. Op de derde dinsdag in september in 
1885 komen 14.000 mensen naar Den Haag om er te demonstreren voor algemeen kiesrecht. (...) 
Tenslotte wordt in 1887 een grondwetswijziging aangenomen, waarin het kiesrecht wordt toegekend aan 
,,mannelijke ingezetenen, tevens Nederlanders, die door de kieswet te bepalen kentekens van geschiktheid en 
maatschappelijken welstand bezitten”. Wakkergeschud door Aletta Jacbs’ poging om als kiezer te worden 
geregistreerd, heeft het parlement het woordje ,,mannelijk” toegevoegd aan ,,ingezetenen”. In ieder geval worden 
vrouwen uitdrukkelijk van het kiesrecht uitgesloten! Welke ,,kentekenen” mannen moeten bezitten om te mogen 
stemmen, zal in een gewone wet worden vastgelegd. (...) 
Nu de kiesrechtuitbreiding door de grondwetswijziging voor mannen gemakkelijker te realiseren lijkt, komt er 
nieuw leven in de kiesrechtbeweging. De SDB neemt binnen de Bond voor Algemeen Kies- en Stemrecht het 
voortouw en organiseert een paar grote demonstraties. De Bond streeft nu naar de grootst mogelijke uitbreiding 
van het kiesrecht die de nieuwe grondwet toestaat. De vrouwen die in de kiesrechtbeweging actief zijn, dringen 
erop aan dat de Bond ook voor het vrouwenkiesrecht actie blijft voeren, ondanks de beslissing van het parlement. 
De vrouwen vinden weinig gehoor bij de Bond. Ook al rekent de beweging onder algemeen kiesrecht ook 
kiesrecht voor vrouwen, zij richt zich in de praktijk op het verwerven van kiesrecht voor alle mannen. (...) 
Terwijl de arbeiders teleurgesteld zijn in de resultaten van de kiesrechtbeweging, zijn de vrouwen teleurgesteld 
in de beweging zélf. De Bond laat het vrouwenkiesrecht voor wat het is. Wanneer zij de leiders van de Bond ter 
verantwoording roepen, verklaart Frank van der Goes: ,,De vrouwen zijn ons een geschikt propagandamiddel 
geweest”. Voor de rest moeten zij hun eigen boontjes maar doppen. 
Dat alles leidt ertoe, dat vrouwen in 1894 de Vereniging voor Vrouwen Kiesrecht gaan oprichten. Het initiatief 
gaat uit van de Vrije Vrouwen Vereeniging, die al in 1889 door vrouwen uit de kring rond de Sociaal-
Democratische Bond, onder wie Wilhelmina Drucker, is opgericht. Ondanks het feit, dat het vrouwen- kiesrecht 
verder weg is dan ooit tevoren en van de kiesrechtbeweging voor de realisering ervan weinig te verwachten valt, 
verloopt de oprichting moeizaam. Vrouwen laten zich niet gemakkelijk overhalen om toe te treden tot het 



bestuur van de nieuwe vereniging. Wat niet zo verwonderlijk is: het vereist moed om zich met zulke 
,,onvrouwelijke” bezigheden in te laten. 
Er wordt besloten zich voorlopig toe te leggen op de uitbreiding van het ledental door het houden van lezingen 
over vrouwen- kiesrecht en het uitgeven en verspreiden van propagandistische geschriften. Het lidmaatschap van 
de Vereeniging staat open voor iedereen. Ook arbeidsters en arbeiders worden als lid geworven, hoewel de hoge 
contributie, één gulden per jaar minimaal, een grote handicap moet zijn geweest. Veel leden uit de lagere klassen 
heeft de Vereeniging dan ook nooit gehad. Overigens mogen alleen de vrouwelijke leden in de besturen zitting 
nemen. Dit is vanaf het begin een omstreden bepaling. Toch blijft hij gehandhaafd, omdat de Vereeniging het 
belang rijk vindt dat vrouwen zélf voor hun rechten opkomen. Het verenigingswerk kan bovendien een goede 
leerschool zijn voor vrouwen. In de eerste jaren van haar bestaan heeft de Vereeniging weinig succes. Rond de 
eeuwwisseling komt daar verandering in. Behalve dat het aantal medestanders van de Vereeniging groter wordt, 
draagt een verandering in de strategie daartoe bij. Men gaat nu heel duidelijk de verwerving van het 
vrouwenkiesrecht centraal stellen. Iedereen, die zich bij de vrouwenemancipatie betrokken voelt, wil men op dit 
punt verenigen. Men verwacht dat vrouwenkiesrecht de vrouwen, middels de wetgeving, invloed zal geven op de 
inrichting van de samenleving. En dat moet dan vanzelf leiden tot een verbetering van haar maatschappelijke 
positie. Deze visie wordt door veel Vereenigingsleden gedeeld. Zij kiezen Aletta Jacobs, die een voorstandster 
van de nieuwe strategie is, in 1902 tot voorzitster van de Vereeniging. (...) 
Binnen de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht zijn niet alle leden gelukkig met een koers die zich alleen op de 
verwerving van het vrouwenkiesrecht richt. Ze vinden dat andere onderwerpen, zoals het onderwijs, ook aan bod 
moeten komen. Dit zou de belangenbehartiging ten goede komen, maar ook de algemene politieke ontwikkeling 
van de leden. Er is nog een ander wrijvingspunt; wil de Vereeniging het algemeen vrouwen- kiesrecht realiseren 
of slechts aan beperkt vrouwenkiesrecht? Het standpunt van de VvVk is altijd vrouwenkiesrecht op basis van 
gelijkheid met de man. Nu de invoering van het algemeen kiesrecht dichterbij lijkt te komen, neemt de 
tegenstand tegen algemeen vrouwenkiesrecht in de Vereeniging toe. Discussie hierover wordt door het bestuur 
tegengehouden uit angst voor tweedracht binnen de Vereeniging. Het merendeel van de leden schaart zich achter 
deze beslissing van het bestuur. Deze kwesties zijn voor enkele vrouwen aanleiding om in 1907 de Vereeniging 
te verlaten en de Nederlandse Bond voor Vrouwenkiesrecht op te richten. De Bond stelt zich gematigder op in 
haar streven het vrouwenkiesrecht te verwerven. Ze werkt vooral aan uitbreiding van het aantal leden en hun 
politieke vorming. De wervingskracht van de Bond is veel minder geweest dan die van de Vereeniging. Hun 
leden zijn ook voornamelijk afkomstig uit de hogere standen. In tegenstelling tot de Vereeniging mogen mannen 
hier wel zitting nemen in de besturen. (...) In 1919 krijgen de vrouwen toch nog onverwacht hun kiesrecht. De 
revolutiepoging van Troelstra doet de wetgevers opschrikken en haastig allerlei hervormingsmaatregelen 
invoeren, waaronder het actief vrouwenkiesrecht. 
De vrouwen zelf, die zoveel jaren zo hard voor de verwerkelijking van hun kiesrecht hebben gewerkt, vinden het 
een teleurstellende afloop. Zij hadden verwacht dat het kiesrecht aan hen zou worden gegeven uit de overtuiging 
dat het hen toekwam. Nu blijkt duidelijk dat men hen het kiesrecht slechts verleent onder druk van de politieke 
beroeringen. 
De mislukte revolutie heeft voor de SDAP geen dramatische gevolgen. Het algemeen kiesrecht bezorgt haar een 
flink aantal zetels in het parlement. De confessionelen worden de grote winnaars van de invoering van het 
algemeen kiesrecht: zij verwerven de politieke macht in Nederland voor de komende decennia. Aan het liberale 
tijdperk is definitief een eind gekomen. 
Na 1919 zakt de vrouwenbeweging ineen. Hiervoor zijn een aantal oorzaken aan te geven, In de 
vrouwenbeweging leeft een overspannen verwachting ten aanzien van de verwerving van het vrouwenkiesrecht. 
Dat lijkt ons, zoveel jaren later en zoveel ervaringen rijker, naïef, maar dat was het niet in de ogen van hun 
tijdgenoten. Iedereen die in deze tijd ijverde voor een verbetering van de positie van maatschappelijk 
achtergestelden, deelde dergelijke opvattingen. Ook de arbeidersbeweging dacht veel te kunnen bereiken met de 
verwerving van het algemeen kiesrecht. 
Omdat men alle energie concentreerde op de verwerving van het vrouwenkiesrecht dacht men niet na over wat 
daarna moest gebeuren. Daarnaast hielden de meesten binnen de politieke partijen én binnen de 
vrouwenbeweging vast aan de traditionele opvattingen over de vrouw. Het moederschap bleef haar belangrijkste 
rol, ontplooiing in beroep en maatschappij was secundair. Dat het juist de traditionele rol van de vrouw is die 
haar gevangen houdt en haar in haar ontplooiing belemmert, werd door het merendeel niet gezien. Met het 
bereiken van het vrouwenkiesrecht is de zogeheten ,,Vrouwenquaestie” voor de partijen afgedaan. 
 



CRISIS 
De economische ontwikkeling in het interbellum 
Om het uitbreken van de grote economische crisis in 1929 te begrijpen, moeten wij teruggaan naar de 
economische ontwikkeling van de V.S. in de jaren twintig. Toen was er in dat land sprake van een geweldig 
snelle economische groei. De koopkracht per hoofd van de bevolking steeg tussen ± 1920 en ± 1930 met 
eenderde en het gemiddeld inkomen van de Amerikaan was het hoogste ter wereld. De produktie werd 
voortdurend uitgebreid. In 1919 reden er zeven miljoen auto’s in de V.S., in 1929 23 miljoen. Allerlei nieuwe 
produkten verschenen op de markt en maakten het leven van de doorsnee-Amerikaan gemakkelijker: de telefoon, 
de radio, de wasmachine, de stofzuiger en de koelkast. Veel Amerikanen geloofden in prosperity for ever (= 
welvaart voor altijd). Herbert Hoover, president van de V.S. van 1929 tot 1933, meende in 1928: ,,Wij staan 
vandaag dichter bij het ideaal van de afschaffing van de armoede en van vrees voor het bestaan dan ooit tevoren 
in dit land”. Toch begon in de V.S. in 1929 de grote economische crisis die weldra een groot deel van de wereld 
in zijn greep zou krijgen en in de jaren dertig massale werkloosheid en pauperisme (= langdurige armoede) zou 
veroorzaken. Bijna niemand had tevoren deze ineenstorting van de economie mogelijk geacht. Hoe moeten wij 
deze crisis verklaren? Achteraf gezien is het uitbreken van de crisis volgens de onderzoekers helemaal niet zo 
verwonderlijk als het toen leek. Zij wijzen erop dat de welvaart in de V.S. in de jaren twintig in feite een 
schijnwelvaart was. In een aantal opzichten was de Amerikaanse economie voor 1929 erg ongezond. 
De inkomstenverdeling was verkeerd. In 1929 verdiende vijf procent van de bevolking 26 procent van het 
nationaal inkomen ( alle inkomens van het land). In de jaren twintig werd weliswaar steeds meer geproduceerd, 
maar de winsten werden niet als loon uitbetaald aan de arbeiders. Deze werden omgezet in nieuwe investeringen, 
bijv. de bouw van nieuwe fabrieken of de aanschaf van nieuwe machines. De markt raakte in de loop van de 
jaren twintig oververzadigd, d.w.z. de arbeiders konden minder kopen dan er geproduceerd werd. Men noemt dit 
ook wel overproduktie of onderconsumptie. Om de mensen aan te moedigen toch te blijven kopen werd een 
systeem van kopen op afbetaling opgezet. Begin 1929 werd het desondanks moeilijker auto’s te verkopen en ook 
de verkoop van huizen stagneerde. Dit waren de eerste signalen dat de Amerikaanse economie minder gezond 
was dan men veelal dacht. 
Een tweede oorzaak voor de crisis moeten wij zoeken in de situatie op de aandelenmarkt. Daar heersten erg 
ongezonde toestanden. Men had in de V.S. in de jaren twintig weinig geld nodig om aandelen te kunnen kopen, 
bijv. om een aandeel van honderd dollar te kopen had men maar twintig dollar nodig. De rest — tachtig dollar — 
werd voorgeschoten door een beursmakelaar of een bank, die dan het aandeel als onderpand voor de lening 
kregen. Als gevolg van de optimistische economische verwachtingen meenden velen dat zij door op deze wijze 
een aandeel te kopen snel rijk konden worden. Dit systeem ging goed zolang de koersen stegen. Als de koersen 
echter daalden moest de koper 6f bijbetalen, 6f zijn aandeel verkopen. Na de ineenstorting van de aandelenmarkt 
in Wall Street (de zgn. beurskrach) gingen veel banken failliet en moesten veel fabrieken sluiten. Steeds meer 
arbeiders werden werkloos. Er ging toen een sneeuwbaleffect optreden. Naarmate er meer arbeiders werden 
ontslagen, daalde de koopkracht steeds verder, zodat er nog meer fabrieken moesten sluiten etc. Door de nauwe 
banden van de Amerikaanse economie met die van Europa sloeg de crisis snel over. De Amerikanen eisten hun 
leningen aan Europa terug, zodat de bedrijven daar (vooral in Duitsland) ook in grote moeilijkheden kwamen. En 
om hun eigen industrie te beschermen hieven de Amerikanen nog hogere invoerrechten op Europese produkten. 
De internationale handel liep snel terug en dus ook de werkgelegenheid; in 1932 waren er dertig miljoen 
werklozen in de wereld. Aan het einde van 1932 was in Duitsland veertig procent en in de V.S. een derde van de 
beroepsbevolking werkloos. 

,,Crisis-comité” 
De werklozen zullen geholpen worden. Door een ,,nationaal crisiscomité”. Geïnstalleerd door prinses Juliana. 
Het is haar eerste openbare rede en de plechtigheid wordt door de radio uitgezonden. Wie zelf geen toestel heeft 
gaat bij de buren luisteren. ,,Wij mogen door de algemene ongunstige omstandigheden allicht geen grote gaven 
verwachten, maar wij rekenen uit, hoe juist de kleine en kleinste giften tezamen opgeteld, een som zijn die, 
geconcentreerd in cie hand van dit Nationaal Comité, een machtig middel is om op het grote terrein van zijn 
arbeid met hulp gereed te staan.” 
Men kon er op aan dat zijn giften goed besteed werden. De behoeftigen zouden natuurlijk geen geld in handen 
krijgen. Ze kregen bonnen. Waarop zij degelijke voeding en kleding konden bekomen. 
De regering stortte driekwart miljoen, een groot winkelbedrijf gaf voor honderdduizend gulden aan bonnen (in 
zijn eigen winkels te besteden), er werden fietsvlaggetjes verkocht — â een kwartje — ,,ten bate van”, maar het 
comité heeft nooit meer dan twee miljoen tot zijn beschikking gehad. In het klein is er wel wat gedaan. Met 
goedkope blikken vlees en soep bijvoorbeeld. Voedzaam, daar niet van. Maar de blikken hadden nu eenmaal, 



ook door de manier waarop zij ,,verstrekt” werden de bijsmaak van de bedeling. — De stroom van nood zou 
overigens door liefdadigheid toch niet te keren zijn. (...) 

Slepende malaise 
In Nederland was het nationaal inkomen sinds 1930 gedaald van 4½ tot 2½ miljard, maar het lag toch nog altijd 
boven dat van 1920. Het gemeenschappelijk vermogen liep van 16 tot 11 miljard terug, maar intussen kon men 
in de kranten lezen dat honderden miljoenen renteloos bij de banken werden gedeponeerd. 
Nu is het een slechte wind die niemand iets goeds toevoert. Aan de goede kant van het leven had men het beter 
dan ooit. Wie ‘s jaars f 3000.- verdiende, was al een welgesteld man en kon zich heel veel veroorloven. Een 
voortreffelijke sigaar kostte zes cent. Een pakje goede sigaretten een kwartje en een palmbeach maatkostuum 
f15.-. Voor f 17.000.- was een herenhuis te koop, een royale zeskamerwoning deed nog geen veertig gulden huur 
per maand en men kon een meisje-voor-dag-en- nacht afschepen — ,,voor jou graag tien anderen” — met vijf 
gulden per week. 
In het buitenland deed de harde Nederlandse munt wonderen. Voor vijftig gave guldens ging men veertien dagen 
naar Parijs en in deze tijd is het sociaal-toerisme van de busreizen begonnen. Met eigen auto kon ook, want een 
splinternieuwe Ford V 8 kostte f 1200,- en de benzine 11 cent per liter. 
Echter, de crisis was een slepende malaise geworden. De kleine burgers verteerden hun laatste spaarpenningen 
envervielen tot stille, vaak ook openlijke, armoe. Schippers konden de hypotheekrente niet meer betalen, 
moesten hun schuit verkopen en mochten blij zijn met een baantje van zetbaas. Men vertelt dat ingenieurs als 
bestuurders en conducteurs op de tram stonden en juristen blij waren met een fietsenstallinkje. Nu is dat wel 
overdreven, maar dat er een Nationaal Comité voor arbeid aan werkloze intellectuelen opgericht moest worden 
bewijst dat ook in deze groep veel geleden werd. 
Wat de onderwijzers betreft, door de hoge leerlingenschaal waren de klassen veel te groot. Duizenden jonge 
mensen die de onderwijsbevoegdheid behaald hadden gingen — wat moesten ze anders — naar een nabijzijnde 
school om als ,,kwekeling met acte” het vak te leren, In werkelijkheid kregen zij een of meer volle klassen voor 
hun rekening en verantwoording. En beloond met wat luttele guldens per maand, bijeengebracht door hun direkte 
collega’s. 
De vondst werd ook door de bedrijven gewaardeerd. Op de kranten deden de leerlingen het werk van volledige 
verslaggevers voor 1 30,- per maand. 

,,Het hart Is dood” 
En de werklozen? Rapport over één geval uit honderdduizenden: ,,Man, havenarbeider, 46 jaar, vrouw 33 jaar, 
één jongen 3 jaar, twee meisjes 6 en 8 jaar, werkloos sedert maart 1929 met onderbreking van ruim drie 
maanden; werd tweemaal uitgezonden in werkverschaffing; man geeft pianolessen welke geringe verdiensten 
opleveren; was aanvankelijk zeer actief in werkzoeken, doch gaandeweg verslapt; toestand van de kleding vrij 
slecht; men voorziet in kledingbehoeften zoveel mogelijk door op de voeding te besparen; men gebruikt 
sacharine in plaats van suiker; oudste kind krijgt schoolvoeding en -kleding; ziekenfonds is opgezegd; men heeft 
wet brand- en begrafenisverzekering; dagbiadabonnement is opgezegd; er is schuld gemaakt om achterstand 
fondscontributies in te halen; man en vrouw trachten zich te schikken, voelen echter hun weerstandsvermogen 
verslappen en hebben weinig verwachtingen van de toekomst.” 
Sinds de laatste verlaging kreeg in de steden een gezin met twee kinderen 111,- steun per week. Voor elk kind 
daarna kwam er f 1,35 bij. Ook een volwassen zoon of dochter moest van die 11,35 kost en kleren hebben. Een 
net van even slimme als onmenskundige bepalingen maakte trouwen praktisch onmogelijk. Wie toch trouwde en 
dan bij de ouders introk pleegde bedrog en kwam voor de strafrechter. 
Als de vrouw met het schoonmaken van kantoren, de zoon met een krantenwijkje een paar kwartjes bijverdiende, 
moest dat ,,opgegeven” worden en het bedragje ging van de steun af. Vader is werkloos. De zoon bemachtigt een 
baantje en verdient f14,40. Prompt wordt het gezin de hele steun ingehouden. Dus geeft de jongen zijn baantje 
op. En dan krijgt het gezin wéér niets want de zoon heeft ,,opzettelijk zijn werkloosheid veroorzaakt”. 
,,Zij die steun genieten zijn verplicht te allen tijde hun woningen voor controle open te stellen.” Overal spioneren 
de controleurs. Bemoeizieke mannetjes, werktuigen vân de ergste inquisitie waaronder de arbeiders ooit te lijden 
hebben gehad. Zij gluren rond in de kale huiskamers en lichten de deksels van de pannen. ,,Hoe heb je dat vlees 
kunnen kopen? En hoe kom je aan die bloemen op tafel? En aan dat kindermanteltje, het lijkt wel nieuw. En je 
bent weer in verwachting ook. Kan het niet op?” Zij betrapten de vader die in de avonduren ergens een karweitje 
deed en brachten hemvoor de rechter wegens steun- fraude. Zij stonden op post bij de bioscopen, elke werkloze 
moest uitleggen hoe hij aan de vijftien cent voor het kaartje kwam, en zij postten bij de winkels van Jamin. Zij 
stonden ‘s zondags aan de uitvalwegen. Om te zien of er een werkloze met een gratis belastingplaatje naar buiten 
fietste. Werklozen mochten alleen in de week fietsen. Ergens werd een echtpaar met een nieuwe kinderwagen op 
straat aangehouden. Niet omdat de ouders dat wagentje gestolen zouden hebben, maar het eerlijk gekocht en 
betaald. 



Het was de bloeitijd van de verklikkers, de anonieme brieven- schrijvers, de chanteurs. De controle vernederde 
de controleurs en hun slachtoffers tegelijk. En de financiële baat — indien al — heeft nooit kunnen opwegen 
tegen de morele ontreddering die zij over de mensen bracht. 
De jonge mensen gaan de drempel der volwassenheid over en staan dan in een lege ruimte. Wie boven de dertig 
is weet zich voor werk te oud. 
Het zwaarst nog leden de vrouwen. Zij waren het die moesten zien rond te komen met het steungeld. Die zelf te 
weinig aten omdat de kinderen genoeg moesten hebben. Die de huurophaIers en de schuldeisers te woord 
moesten staan en de wanhopige leurders met garen en band en postpapier. En die hun mannen en zonen altijd 
weer moed en zelfvertrouwen inpraatten. 

Verzuiling 
De Nederlandse samenleving in het interbellum onderscheidde zich van andere in Europa door de zgn. 
verzuiling. Hiermee wordt het verschijnsel aangeduid dat een aantal bevolkingsgroepen zich op basis van een 
bepaalde godsdienst of een andere levensovertuiging van elkaar afzônderde en op allerlei gebieden eigen 
organisaties en instellingen had. Wij noemen zo’n bevolkingsgroep een zuil. De oorsprong van de verzuiling 
moeten wij zoeken in de tweede helft van de negentiende eeuw in de emancipatiestrijd van bevolkingsgroepen 
die toen achtergesteld waren: katholieken, orthodoxe protestanten en socialisten hoopten hun doelen — 
respectievelijk gelijkstelling van het bijzonder en het openbaar onderwijs en invoering van het algemeen 
kiesrecht — te bereiken door zich hecht te organiseren op allerlei terreinen; zij wensten eigen politieke partijen, 
schoolorganisaties, vakverenigingen en kranten. 
In 1917 werden deze doelen weliswaar bereikt maar daarna bleef de neiging zich op allerlei gebieden apart te 
organiseren en gescheiden van anderen te leven onverminderd bestaan. De Nederlandse samenleving raakte 
daardoor opgedeeld in zuilen die het leven van de leden van de zuil van de wieg tot het graf wilden regelen. 
Binnen alle zuilen leefde de overtuiging dat de eigen levensovertuiging alleen kon worden gehandhaafd als men 
zich afsloot van ,,verkeerde” invloeden. De meest hechte zuil was de katholieke zuil. Katholieken werden geacht 
op de katholieke R.K.S.P. (Rooms-Katholieke Staatspartij) te stemmen, een katholieke krant te lezen; hun 
kinderen naar een katholieke school te sturen en als lid van een vereniging te luisteren naar de adviezen van de 
,,geestelijk adviseur”. Een goed katholiek gezin leverde een zoon of dochter voor een geestelijk ambt. Huwen 
deed men alleen met geloofsgenoten. De protestantse en de socialistische zuil hadden vergelijkbare kenmerken: 
zij stemden op een protestantse of socialistische politieke partij, huwden eveneens binnen de eigen kring en 
onderscheid- den zich van anderen door eigen bijeenkomsten, optochten en jeugdverenigingen. Mensen die niet 
tot een van de drie bovengenoemde zuilen gerekend wensten te worden, rekende men tot een vierde zuil: de 
neutrale of liberale zuil. 
Een kenmerk van de verzuilde samenleving was dat nieuwe maatschappelijke verschijnselen door de zuilen 
werden opgeëist. Toen men in de jaren twintig met de eerste radio-uitzendingen van de ,,Algemeene Vereeniging 
Radio Omroep” (= de neutrale, liberale zuil) begon, eisten de andere zuilen zendtijd voor omroepen die zij 
hadden opgericht: de K.R.O. (Katholieke Radio Omroep), de N.C.R.V. (Nederlandse Christelijke Radio 
Vereniging) en de Vara (Vereniging van Arbeiders Radio Amateurs). Op deze wijze kon men via de ether de 
saamhorigheid van de eigen zuil bevorderen en bovenal verhinderen dat de zuil ontwricht raakte doordat de 
mensen te veel naar andere opvattingen dan die uit de eigen kring luisterden. 
De ontzuiling werd eveneens sterk bevorderd door het product dat, naast koelkast en auto, wellicht het best de 
welvaart van de jaren zestig symboliseert: de tv. In 1957 waren er bijna 250.000 tv.’s en dit aantal groeide elk 
jaar daarna met ± 
200.000. Tot 1964 was er maar één net en dit betekende in ons verzuilde omroepbestel dat de kijkers met alle 
zuilen in contact kwamen — men keek immers de hele avond —, daarover beter geïnformeerd raakten en losser 
kwamen te staan tegenover de eigen zuil. Nog op een andere wijze bewerkstelligde de tv. het ,,openbreken” van 
het politieke en maatschappelijke bestel. De kijkers zagen uit de eerste hand hoe het land werd bestuurd; zo 
konden zij de val van het kabinet-Cals rechtstreeks op tv. zien. Velen vroegen zich af of de manier waarop de 
gevestigde politieke partijen politiek bedreven wel democratisch was en zij gingen zich losser opstellen 
tegenover de politieke leiders. De tv confronteerde de mensen ook met toenemende maatschappelijke onrust, met 
name onder jongeren. 

Democratie in de branding 
Na de eerste wereldoorlog scheen de democratie op wereld- schaal gezegevierd te hebben: de democratische 
staten hadden de overwinning behaald op de autoritaire, en in de meeste landen had sociale opstandigheid, die 
mede het gevolg was van de Russische oktoberrevolutie, de grote stoot gegeven tot democratisering van staat en 
samenleving. 
Rond 1920 echter ontstonden overal antidemocratische stromingen, die gedurende het hele decennium hun 
stempel op het politieke leven zouden drukken, en de democratie in het defensief drongen. In landen als 



Nederland had dit tot gevolg, dat de democratie niet verder kon worden uitgebouwd. In staten met minder 
democratische tradities als Italië, Spanje en Portugal werd ze aan de kant geveegd. 
Een eerste oorzaak van het sterke antidemocratisme was de reactie van de heersende klasse op de — geforceerde 
— democratisering, die concreet was gerealiseerd in de invoering van het algemeen kiesrecht en een verbeterde 
sociale wetgeving. De economische crisis van de jaren ‘20-’23 werkte een reactie, zowel bij de grote bezitters als 
bij de kleine ondernemer, nog in de hand. Voorts hadden de staatsinstellingen zich niet aangepast aan de 
maatschappelijke veranderingen, waardoor de afstand tussen staat en volk eerder vergroot werd dan verkleind 
(de zgn. ,,kleine crisis”). 
Ook was een nieuwe mentaliteit ontstaan, die de ideële grondslagen der democratie aantastte. Tegenover de 
opvatting van de principiële gelijkheid van de mensen als redelijke wezens, won bij velen de gedachte veld van 
principiële ongelijkheid en van onredelijkheid van de grote, onmondige massa, die de leiding van een 
hoogbegaafde élite niet zou kunnen ontberen. Aan deze gedachte werd een nieuwe verheerlijking van het geweld 
gekoppeld, dat, in plaats van redelijk overleg, als middel zou moeten dienen om de maatschappij te leiden (de 
,,grote crisis” der democratie). Van belang is dat dergelijke denkbeelden vooral vat hadden gekregen op de 
kleine burgerij. Het volstaat niet de wijdverbreide stemmingen, waaruit het fascisme kon ontspruiten, te 
herleiden tot een wanhopig streven om afbrokkelende economische posities te handhaven. De diepere oorzaak 
was het protest tegen de sinds de 19e eeuw in Europa heersende materialistische geest. Vooral in het begin 
verwachtte men juist van het fascisme een nieuw ,,heroïsch” leven. De antidemocratische, fascistische beweging 
beperkte zich aanvankelijk tot Italië. Toen Mussolini in 1922 echter de macht greep, kreeg het fascisme 
algemeen Europese betekenis. Het was voor alles eer massabeweging, gekenmerkt door massa- propaganda en 
massaorganisatie, overgenomen van de socialisten en aangewend tot bestrijding van democratie en socialisme. 
Door het propageren van het ideaal van nationale grootheid en van een sociaal ideaal, nI. de corporatistische 
staat, verleende het fascisme een positief doel aan het overwegend negatief antidemocratisme van de kleine 
burgerij. 
De reactionaire ideologie van het fascisme kristalliseerde zich pas geleidelijk uit in Mussolini’s pogingen om de 
beweging een meer uitgewerkte theoretische grondslag te geven. Zo kwam langzamerhand een steeds duidelijker 
kern aan het licht: volstrekte onderschikking van het individu aan de staat en zijn belangen. In weerwil van de 
verkondigde progressiviteit stempel- de deze kerngedachte het fascisme tot antimarxisme, tot reactie. 
Een omstreden vraagstuk is dat van de verhouding fascisme — nationaal-socialisme. Samenvattend kan men 
zeggen, dat het fascisme een algemene stroming was, waarvan het (Duitse) nationaal-socialisme een bijzondere 
vorm. De overeenkomsten waren immers fundamenteel, de verschillen slechts van secundaire aard. Beide 
stromingen vonden hun oorsprong in de genoemde omstandigheden van sociaal-economische en geestelijke aard. 
Ook de doelstelling was gemeenschappelijk: het ondergeschikt maken van het maatschappelijk en individuele 
leven in al zijn facetten, aan de totale staat, wat in feite wilde zeggen: aan de wil van een kleine heersende kliek, 
en uiteindelijk, aan die van één man. Deze ,,totale staat” werd aangewend voor het in stand houden en versterken 
van de kapitalistische productiewijze. 
Voorts maakten beide een gelijke ontwikkeling in radicale richting door. Dit ontzenuwt de opvatting van het 
,,gematigd” fascisme en het ,,extremistisch” nationaal-socialisme. In beide stromingen bestond immers van begin 
af aan een fundamentele vijandschap tegenover vrijheid, gelijkheid en redelijkheid, een tendens die zich 
gaandeweg doorzette. 
Wel was de nationale factor in het Duitse nationaal-socialisme belangrijker dan in het Italiaanse fascisme. Ook 
verschilden beide bewegingen hierin, dat in het nationaal-socialisme het antisemitisme onverbrekelijk verbonden 
was met de rassen- leer, terwijl het fascisme pas veel later, en dan nog voornamelijk uit opportunistische 
overwegingen, het antisemitisme accepteerde. In het fascisme werd de staat primair gesteld; in het nationaal-
socialisme het ras, aan welk hoger goed de staat ondergeschikt werd gemaakt. Het nationaal-socialisme stelde 
het volk centraal als eenheid van het ras, en ontkende het dualisme staat-volk. 
De illusie van het gematigd karakter van het fascisme is op de eerste plaats gewekt door het eerder optreden van 
radicale tendensen in het nationaal-socialisme, m.n. het antisemitisme. Bovendien kon door het langdurig 
compromiskarakter van de Italiaanse staat het echte fascisme aanvankelijk slechts ten dele tot ontplooiing 
komen. Alleen met steun van de traditionele en conservatieve machten had Mussolini aan de macht kunnen 
komen. 
De conclusie luidt dat het fascisme was, dat in Europa een agressieve massabeweging ontketende, waarvan het 
nationaal- socialisme de Duits-Oostenrijkse variant was. Tot 1930 heeft het nationaal-socialisme geen 
internationaal inspirerende rol gespeeld. 



 

Belangrijkste ideeën in het fascisme 
Ongelijkheid 
Fascisten vinden dat de ene mens meer waard is dan de andere. Voor hen heeft de ene mens ook meer rechten 
dan de andere. Zij geloven niet in de gelijkwaardigheid van alle mensen. Dat uit zich in een heleboel dingen. We 
noemen vier voorbeelden: 

a) fascisten maken onderscheid tussen mensen op grond van rassen. Zij vinden het eigen ras het beste. 
Alle mensen van een ander ras zijn minder; 

b) fascisten vinden zichzelf het beste. Mensen die anders denken of zich anders gedragen zijn minder. 
Bijvoorbeeld politieke tegenstanders of homoseksuelen. Ook gehandicapten zijn vaak voor fascisten 
een minder soort mensen; 

c) fascisten willen geen regering die door iedereen wordt gekozen en die door de mensen kan worden 
weggestemd. Fascisten hebben altijd één leider. Dat is altijd een man. Hij heeft alle macht. Hij kan 
nooit worden weggestemd. Zijn wil is wet. Onder hem staan de partijleden, daaronder het gewone volk, 
dat altijd moet gehoorzamen; 

d) fascisten vinden ook dat vrouwen minder waard zijn dan mannen. Mannen moeten altijd stoer en sterk 
zijn en mogen geen gevoel tonen. Mannen moeten vechten, werken en leiding geven. Ook in het gezin 
is de man de baas. Vrouwen moeten zoveel mogelijk thuis zijn. Maar weinig vrouwen mogen 
buitenshuis werken, en dan nog hoofdzakelijk als verpleegster, kinderverzorgster en dat soort ,,lieve 
beroepen”. Zij moeten zoveel mogelijk kinderen baren, de man verzorgen en alles doen wat hij zegt. 

Het eigen volk 
Fascisten vinden zichzelf in de eerste plaats belangrijk omdat ze denken tot het beste volk te behoren. 
Daar zijn ze heel trots op. 
Ook al zijn mensen nog zo aardig of kunnen ze nog zulke mooie dingen maken, als ze geen fascisten 
zijn, of niet tot het eigen volk behoren, dan zijn ze voor fascisten niet belangrijk. Als iemand 
bijvoorbeeld op een schilderij mensen schildert is dat geen goed schilderij als de grootsheid van het 
eigen volk er niet uit spreekt. En de persoon die het gemaakt heeft kan in de ogen van fascisten niet 
goed schilderen. 
En zo geldt dat voor alles. Mensen zijn voor fascisten pas belangrijk als ze iets doen voor het volk, het 
vaderland en de leider. Pas dan mogen ze trots zijn. Zo is voor fascistische mannen het vechten en het 
sterven voor het eigen volk het belangrijkste wat ze zich kunnen indenken. De vrouw wordt verteld dat 
haar belangrijkste taak is zoveel mogelijk kinderen aan het vaderland te schenken en zo het volk nog 
groter te maken. 

Overdreven nationalisme 
Het eigen volk is het belangrijkste. Dat volk moet volgens fascisten bij elkaar in één land (natie) wonen. 
De belangen van dat eigen land staan altijd voorop. Als het land iets tekort komt, heeft het altijd het 
recht om dat van andere landen af te pakken. Als iets in het voordeel is van het eigen volk mag alles; 
zelfs gebieden veroveren en andere volkeren overheersen. Andere landen en volkeren zijn immers altijd 
minderwaardig, vinden de fascisten! Dat is dan ook een reden waarom fascisten altijd een sterk leger 
willen hebben en waarom ze vaak oorlogen maken als ze eenmaal aan de macht zijn. 

Geen tegenstellingen in het volk 
Omdat niets zo belangrijk is als het eigen volk, mag er in dat volk geen onrust zijn. Groepen in het volk 
mogen dan ook niet strijden voor hun eigen rechten en belangen. Ze zeggen bijvoorbeeld dat arbeiders 
niet mogen opkomen voor hun eigen belangen. Ze mogen nooit staken. Er mogen ook geen vrije 
vakbonden meer zijn als fascisten de macht hebben. Ook vrouwen mogen niet strijden voor gelijke 
rechten. In nazi-Duitsland waren de vrouwen-organisaties verboden die wilden opkomen voor gelijke 
rechten van vrouwen in vergelijking met die van mannen. ,,Alles wat goed is voor het volk, is ook goed 
voor de groepen in dat volk”, zeggen fascisten. En uiteindelijk maakt de leider uit wat goed is. Ze 
vergelijken de samenleving met het lichaam van de mens. In een lichaam heeft alles zijn plaats en taak: 
het hart, de hersenen, de spieren enz.. Een hart alleen is niets, pas als onderdeel van een lichaam is het 
belangrijk. Zo is het ook met een volk en de verschillende groepen daarin. Elke groep heeft haar vaste 
plaats en taak. Groepen die deze vaste ordening willen doorbreken of opkomen voor hun eigen 
belangen, zijn ziektekiemen, zeggen ze. Dat geldt ook voor groepen die bijvoorbeeld door hun ras niet 
,,thuis horen” in het volk. Die ziektekiemen moeten worden uitgestoten net als een lichaam dat doet. 
Denk maar aan een splinter in je hand. Je zorgt er wel voor dat die splinter gauw weg is uit je lijf! Deze 
onzinnige vergelijking tussen een lichaam en een volk betekent voor mensen die opkomen voor hun 
eigen rechten en belangen dat ze door fascisten worden vervolgd en gedood. Dat geldt ook voor de 
andere groepen die door fascisten als ziektekiemen worden beschouwd. 



Tegen wie fascisten zich richten 
Vervolging van tegenstanders 

Fascisten haten mensen die het niet met hen eens zijn. Ze zijn heel fel op mensen die anders 
denken over de mens en de samenleving dan de fascisten doen. Dat zijn bijvoorbeeld mensen 
die zeggen dat mensen allemaal dezelfde rechten moeten hebben; mensen die zeggen dat 
andere volken en landen niet minderwaardig zijn; mensen die zeggen dat er in een land best 
groepen mogen opkomen voor hun eigen rechten en belangen; mensen die het prima vinden als 
er in één land mensen wonen van verschillende rassen en geloven en mensen die zich anders 
gedragen. (...) 

De zondebokken 
Fascisten hebben meestal een sterke behoefte aan zondebok- ken. Dat zijn groepen mensen die 
de schuld krijgen van alles wat er in de samenleving fout gaat zoals: werkloosheid, 
woningnood, misdaad etc. 
De zondebokken krijgen zo de schuld van dingen waar ze zelf niets aan kunnen doen. In nazi-
Duitsland waren bijvoorbeeld de joden, dè zigeuners en de homoseksuelen de zondebok. 
Tegenwoordig zijn het vooral mensen met een andere huidskleur die overal de schuld van 
krijgen. Ook de zondebokken worden opgepakt, gevangen gezet en vermoord als de fascisten 
eenmaal de macht hebben. 

 

NEDERLAND IN DE OORLOG 
 

De illegaliteit 
Wat voor verzet kan men onderscheiden? 
a) Op de eerste plaats was dat het geestelijk verzet, dat wil zeggen verzet tegen het streven van de bezetter om 

het volk nationaal-socialistische opvattingen op te dringen. Geestelijk verzet werd geboden door 
ondergrondse organisaties van kerken, protestants-christelijk onderwijs, studenten, hoogleraren, artsen en 
van opgeheven politieke partijen. Zij gaven instructies aan hun ,,bovengrondse” groepsgenoten. Met 
geestelijk verzet hielden zich vooral ook bezig ondergrondse bladen, de ondergrondse pers, zoals ,,De 
Waarheid” (communistisch), ,,Het Parool” (socialistisch), ,,Vrij Nederland” (socialistisch), ,,Christofoor” 
(katholiek) en ,,Trouw” (protestants-christelijk), om maar enkele van de vele tientallen bladen te noemen. 
Het waren vooral opiniebladen. Zij gaven meningen over het nationaal-socialisme met de bedoeling het 
Nederlandse volk weerbaar te maken en op te roepen tot een verzetshouding. 

b) Op de tweede plaats was er het onderduikwerk, dus de hulp aan mensen die door de bezetter vervolgd 
werden. In het begin ging het nog slechts om tientallen mensen, maar in de loop van de jaren groeide het 
aantal mensen dat vervolgd werd en wilde onderduiken aan tot honderdduizenden. Het meest bekend was de 
Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers (LO). Het onderduikwerk was een omvangrijk werk. 
Niet alleen moesten onderduikadressen gevonden worden, maar ook moest ervoor gezorgd worden dat 
degenen die onderduikers opnamen een vergoeding kregen voor de kosten van onderhoud. Dikwijls lieten de 
onderduikers ouders of een gezin of familieleden achter die door hen onderhouden werden. De LO 
verzamelde daarom ook geld om financiële steun te geven. Daarnaast werd geld verstrekt door het Nationaal 
Steun Fonds (NSF). Het NSF was een soort bank van het ondergronds verzet. Zij leende op grote schaal 
geld en financierde daarmee het verzet. De regering in Londen stelde zich garant en beloofde na de 
bevrijding het geleende geld weer terug te betalen. Daarnaast moesten de onderduikers voorzien worden van 
valse persoonsbewijzen en andere valse papieren, zoals de ,,Ausweise”. De Ausweis was een document 
waarin verklaard werd door de bezetter dat de eigenaar vrijgesteld was van bijvoorbeeld werk in Duitsland. 
Met het vervalsen hielden zich falsificatiegroepen bezig. Dikwijls kregen zij blanco persoonsbewijzen en 
andere papieren van betrouwbare ambtenaren. Maar dat was nog niet voldoende. Er moest namelijk ook 
gezorgd worden voor bonkaarten. Daarvoor deed de LO een beroep op de Knokploegen (KP’s). Voorzover 
de Knokploegen wilden samenwerken met de LO werden zij samengebracht in de Landelijke Knokploegen 
(LKP). De KP’s ,,kraakten” distributiekantoren. Ook deden zij overvallen op bevolkingsregisters en 
Gewestelijke Arbeidsbureaus, waar kaartsystemen werden vernietigd of gestolen. Zo vernietigden zij weer 
aanwijzingen over de onderduikers. Duizenden mensen hebben zich met dit onderduikwerk beziggehouden. 
Zo telde de LO in de zomer van 1944 12 000 tot 14 000 vaste medewerkers die weer 300.000 onderduikers 
verzorgden. 

c) Op de derde plaats hield het ondergronds verzet zich bezig met de ondermijning van de militaire kracht van 
de bezetter door militaire sabotage en door spionage. Tot de zomer van 1944 werden er betrekkelijk weinig 
aanslagen gepleegd op het Duitse leger. Maar de militaire sabotage werd vooral belangrijk toen de 



geallieerde legers de Nederlandse grenzen naderden. Zij hadden er toen alle belang bij dat de aanvoer van 
Duitse troepen en materieel gesaboteerd werd door het opblazen van spoorlijnen en het laten ontsporen van 
militaire treinen. Toen ook gingen de geallieerden op grotere schaal op geheime plaatsen wapens uitwerpen 
voor de Knokploegen (wapendroppings). De spionagegroepen gaven hun informatie door via geheime 
zenders of zij maakten van rapporten, kaarten, situatieschetsen, enzovoort microfoto’s, die via neutrale 
landen (Zwitserland, Zweden) naar Engeland werden gesmokkeld. De zenders werden meegebracht door 
geheime agenten, die gedropt werden. 

d) Op de vierde plaats waren er ondergrondse organisaties die zich bezighielden met hulp aan neergeschoten 
geallieerde vliegtuigbemanningen. In totaal hebben de groepen die zich met dit werk bezighielden zo’n 
1500-2 000 geallieerden opgevangen en via geheime wegen, met behulp van buitenlandse illegale 
organisaties, laten terugkeren naar Engeland. Het staat hiet allemaal zo koel beschreven, maar bedenk wel 
dat ondergrondse verzetsmensen leefden onder een voortdurende druk. Dat gold niet alleen voor de KP-er 
die deelnam aan een overval, maar ook voor de LO-er die een onderduiker naar zijn onderduikadres bracht, 
of de koerierster die berichten, maar soms ook wapens overbracht. Men liep altijd gevaar in handen te vallen 
van de Sicherheitsdienst, die berucht was om de martelpraktijken die toegepast werden. Berucht waren de 
gevangenissen, zoals die in Scheveningen (in de volksmond Oranjehotel genoemd), en de 
concentratiekampen Vught en Amersfoort. 

Vrouwen in het verzet 
Verzetswerk was geheim werk. Geen wonder dat er maar weinig op papier werd gezet en dat de organisaties 
weinig van elkaar wisten. Er zijn dan ook maar betrekkelijk weinig gegevens voorhanden. Nog moeilijker is het 
om uit te vinden welke rol vrouwen speelden. Op basis van die schaarse gegevens schat men dat 3000 mensen 
bij het gewapende verzet waren betrokken, waarvan zo’n 250 vrouwen, In het totale verzet vormden de vrouwen 
10% van een totaal van 30.000 verzetsmensen. Vrouwen verrichtten allerlei taken binnen dat verzet. We volgen 
1. Mottier in haar publikatie (met wandplaat) Vrouwen in het verzet 1940-1945: 

Hulp aan onderduikers 
Talloze families maakten zich verdienstelijk door het herbergen van onderduikers. Achter deze hulp ging een 
hele Organisatie schuil. Bij voortduring waren nieuwe adressen nodig. Er moesten voedsel en bonkaarten komen, 
evenals persoonsbewijzen. Voor deze zaken zorgden vooral kleine groepen mensen. Er was een Landelijke 
Organisatie voor hulp aan onderduikers (LO). Daarnaast bestonden er veel tamelijk onafhankelijk van elkaar 
opererende kleine organisaties. (...) 
Zijn er van de illegale organisaties in het algemeen dus al weinig gegevens beschikbaar, nog moeilijker wordt 
het om uit te vinden welke rol vrouwen daarin speelden. 
Een vooraanstaande positie nam in ieder geval Jacoba Johan- na van Tongeren in de Groep 2000 in. Zij was eerst 
actief voor het illegale blad Vrij Nederland. Later bouwde zij een eigen groep op voor hulp aan onderduikers. In 
de groep werd grote nadruk gelegd op veiligheidsmaatregelen. Om cliënten en medewerkers van de groep aan te 
duiden werd niet gewerkt met namen en schuilnamen, maar met nummer-codes. Omdat Van Tongeren als 
codenummer 2000 had, werd de groep 2000 genoemd. 
De leden hielden zich bezig met het geven van geestelijke en morele steun aan onderduikers, met het oversturen 
van pakketten, met het verzenden van berichten naar Engeland. Er was een E.H.B.O.-dienst, een 
veiligheidsdienst, een groep die het contact onderhield met de persoonsbewijzencentrale. Zo’n kleine honderd 
mensen, 40 procent vrouwen, 60 procent mannen, vormden de groep. 
Groep 2000 opereerde in Amsterdam. Dit gold ook voor de Kindergroep rond Gesina van der Molen, mevr. 
Boissevain en verscheidene andere vrouwen, die zich bezighielden met het laten onderduiken van joodse 
kinderen. 
Ook in andere steden bestonden groepen waarin vrouwen een vooraanstaande rol speelden. Zoals de BJ-groep in 
de Barteljorisstraat te Haarlem, waar de zusters Corrie en Elisabeth Boom woonden, de groep van Zus Paré in 
Den Haag en het Kindercomité in Utrecht. De meeste hier genoemde vrouwen betaalden hun activiteiten 
uiteindelijk met een gevangenschap waaruit niet allen terugkeerden. 

Pilotenhulp en vluchtlijnen 
Het was zaak om neergestorte piloten zo snel mogelijk het land weer uit te krijgen. Dit gebeurde via vluchtroutes 
die meestal via België leidden en naar Spanje of Zwitserland voerden. De piloten moesten in Nederland begeleid 
worden vanwege de taalproblemen. Daarom reisden Nederlandse meisjes met hen mee. In de trein leverde dit 
nogal eens problemen op. Er was dan ook van allerlei op bedacht: de piloot was doofstom, of hij hield zich 
slapende. 
Veel piloten werden begeleid door Nel Lind en Henriëtte Roosenburg. Na de arrestatie van Nel nam Joke Folmer 
haar taak over. Zij bracht in totaal 320 personen over de grens, van wie 180 piloten. 



Uiteindelijk werden alle drie vrouwen gearresteerd en ter dood veroordeeld. De vonnissen werden echter niet 
meteen uitgevoerd en zij kwamen in gevangenissen en kampen terecht. Zij bleven bij elkaar en overleefden de 
oorlog. 
Veel andere vrouwen maakten zich op dit terrein onmisbaar, vooral in het oosten en zuiden van het land. In het 
oosten stortten veel vliegtuigen neer, en via het zuiden moesten de piloten over de Belgische grens geholpen 
worden. Vooral na de gevechten rond Arnhem in september 1944 was veel pilotenhulp nodig. (...) 

Gewapend verzet 
Vrouwen werden in de verzetsgroepen vaak ingeschakeld om mensen te schaduwen of allerlei inlichtingen na te 
trekken. Van weinigen is bekend dat zij ook zelf daadwerkelijk meededen aan het liquideren van personen. 
De bekendste groepen waarin het wel voorkwam waren de Raad van Verzet in Haarlem en de groep CS-6 in 
Amsterdam. 

Illegale pers en literatuur 
De nieuwsvoorziening in bezet Nederland dreef geheel op de activiteiten van koeriersters. Vrouwen brachten de 
illegale bladen rond, ze zorgden er ook voor dat ze gedrukt konden worden, door loodzetsels naar drukkers te 
brengen. Toen in het laatste oorlogsjaar de stroomvoorziening niet meer functioneerde, werd het nieuws 
uitgetypt en rondgebracht door koeriersters. 
Vrouwen schreven ook. De bekendste journaliste was Gesina van der Molen, die eerst in de redactie van Vrij 
Nederland zat en later Trouw mede oprichtte. Verzetsliteratuur worat onoer meer geschreven door Henriëtte 
Roland Holst. Magdalena Geertruida Schenk stelt, samen met G.L. Tichelman, eind 1943 het Geuzenliedboek 
samen. De opbrengst van deze uitgave was bestemd voor de slachtoffers van het nationaal-socialisme. (...) 

Hongerwinter 
Omdat veel mannen weg waren stonden de vrouwen overal alleen voor. En waren de mannen er nog, dan werd 
het steeds gevaarlijker voor hen om op straat te lopen, omdat ze dan de kans liepen door de Duitsers opgepakt te 
worden voor de arbeidsinzet. De winter van 1944 op 1945 is lang en streng. In het nog niet bevrijde gedeelte van 
Nederland ontstaat een tekort aan voedsel. De mensen uit de steden ondernemen dan hongertochten. Ze gaan de 
boeren langs, bij wie ze hopen wat eten te kunnen krijgen in ruil voor goederen. Om de reeds eerder genoemde 
reden werden deze tochten ook vooral door vrouwen ondernomen. 
Ondervonden op deze manier alle vrouwen de gevolgen van de oorlog door de gebeurtenissen die over de 
bevolking heen kwamen, sommigen raakten er dieper bij betrokken door haar eigen handelingen. De vrouwen 
bijvoorbeeld die aan onderduikers onderdak verschaften. Naar schatting zijn er in de oorlogsjaren zon 300.000 
onderduikers geweest die terecht konden bij 100.000 200.000 gezinnen. De zorg voor deze onderduikers kwam 
de meeste tijd op de vrouwen neer. Die leefden allereerst onder de permanente angst voor huiszoekingen. 
Ontdekking was niet aNeen fataal voor de onderduikers, ook degenen die onderdak boden liepen gevaar. Door 
het verbergen van Engelse piloten riskeerde men de doodstraf. Het was moeilijk om aan eten te komen voor 
onderduikers, want voor hen kreeg men natuurlijk geen voedselbonnen. Havermout, mosselen, aardappelmeel — 
het zouden weldra haast onbereikbare en in ieder geval onbetaalbare lekkernijen worden. Nog had vrijwel 
niemand enig besef van de ellende die voor de deur stond, nog was er de hoop dat de geallieerden hun offensief 
zouden hervatten vôc5r de winter inviel, nog scheen de vrijheid nabij. Geen stroom? Dat betekende ‘s avonds in 
het donker zitten. Tenzij je een ouderwetse petroleumlamp of een voorraadje kaarsen in huis had. Of een 
carbidlantaarn. Of een waxinelichtje. Dat de huisbel het ook niet meer deed was vervelend, maar die kon je 
vervangen door een trekbel uit grootmoeders tijd. En de petroleum voor de lamp was gauw op, evenals het pak 
kaarsen. Carbid was hier en daar nog wel te krijgen en bij zon sissende, stinkende lantaarn kon je nog een boek 
lezen. Begin oktober was de prijs van een carbidlantaarn op de zwarte markt in Amsterdam al tot 1 75 gestegen, 
een enkel waxinepitje kostte 1 3,50, een stearinekaars deed f 4,50. Je kon ook, als je een voorraadje stearine op 
de kop wist te tikken, zelf proberen een kaars te fabriceren met een houten mal. (...) 
Veel meer dan een redelijke stamppot konden ook de koks van de centrale keuken niet bereiden. Wie er gebruik 
van wilde maken moest zich een weekkaart f 1,40 aanschaffen, recht gevende op zeven maaltijden. En bonnen 
hoorden er ook bij. Het grootste probleem was om een redelijke distributie te verzorgen via de honderden 
plaatsen, waar de uitreiking plaatsvond. Vervoer per auto was vrijwel niet meer mogelijk, dus moest het 
gebeuren per paard-en-wagen. De gamellen kwamen vaak te laat aan bij de scholen of de buurthuizen, waar de 
porties werden uitgereikt. Soms moesten de hongerige klanten uren wachten. (...) 
Wie in leven wilde blijven moest er nu zelf op uit, de boer op, proberen zelf het allernodigste bij elkaar te 
bedelen. Voedsel- tochten waren de hele oorlog door al ondernomen, maar de massale uittochten uit de grote 
steden van nu kregen een geheel ander karakter. Het ging er nu niet meer om te proberen wat bijvoeding te 
bemachtigen op het karige rantsoen, het werd nu een kwestie van leven of dood. 



Bovendien vergden de hongertochten heel wat meer energie dan voorheen. Wie er op uit trok moest dat lopend 
of fietsend doen, want treinen, trams en bussen reden er niet meer. En aangezien de onmiddellijke omgeving van 
een grote stad al gauw afgegraasd was, strekten die tochten zich steeds verder uit tot in Overijssel, Friesland en 
Drenthe toe. Vaak tevergeefs. Niet eens omdat men niets had kunnen krijgen, maar omdat al te vaak de met 
moeite bij elkaar gehaalde voorraad onderweg in beslag werd genomen. (...) 
Maar hoe kwam je aan brandstof? In de meeste steden stonden honderden huizen leeg tengevolge van deportatie 
en evacuatie. Alles van enige waarde was er al lang uit gestolen, nu was het de beurt aan de vloeren, de deuren, 
de trappen, de balken. Kurkdroog hout, dat in stukken gezaagd prima brandstof opleverde. Het slopen van die 
huizen gebeurde uiteraard onoordeelkundig. Soms stortten de muren in en raakten de slopers bedolven. 
Sloopploegen, kinderen vaak, beoorloogden elkaar. En had je een forse balk te pakken of een deur, dan stond je 
nog voor het probleem hoe dat ding naar huis te sjouwen. Tot overmaat van ramp wordt het een strenge winter, 
Op 23 december valt de vorst in en tot eind januari zal het hard blijven vriezen. Dat betekent ook, dat de schepen 
die gerecruteerd zijn voor de aardappeltransporten vanuit Drenthe via het Ijsselmeer, al die weken niet kunnen 
varen, Op de zwarte markt vliegen de prijzen omhoog. Voor een mud aardappelen wordt op 16 oktober 1944 in 
Amsterdam nog f 52,50, op 21januari 1945 is de notering al f 560. Een kilo zout kost f 30, één savoyekool drie 
gulden. In Zaandam kost op 27 februari een kilo ongemalen tarwe vijftig gulden en een pond boter negentig 
gulden, maar in Amsterdam is de prijs al f 120. (...) 
Honger, honger. Drieëneenhalf miljoen mensen zitten in de val. In de steden komt het leven vrijwel tot stilstand. 
Wie niet beslist de straat op moet blijft thuis, ‘t liefst in bed. De straten vervuilen, de riolering werkt niet meer, 
de waterleiding nog wel, gelukkig. Kinderen bedelen langs de deuren, het aantal besmettelijke ziekten neemt 
snel toe. Het Zweedse Rode Kruis stuurt behalve graan en andere levensmiddelen, ook geneesmiddelen zoals 
insuline en vitaminepreparaten. Het voorlichtingsbureau van de Voedingsraad geeft nu adviezen over het 
bereiden van soep en stoofpot van dahliaknollen ter afwisseling van de pap van gemalen pulp en de hap 
tulpenbollen. Er zijn recepten voor ,,niet alleen bonloze, maar ook gezonde groenten”, maar dan moet je er wel 
op uit trekken om brandnetels, vogel- muur en blad van de paardebloem te vergaren. 
Het voorjaar komt. De tuinders kunnen hun groente niet meer in de distributie brengen, want er zijn nauwelijks 
mogelijkheden tot vervoer, Op 13 april gaat opeens het bericht door Amsterdam, dat de groente niet meer op dê 
bon is. En opeens zijn er weer worteltjes, radijs, bloemkool, sla, rabarber in de winkels. Alleen tegen exorbitante 
prijzen: één bloemkool f 9,25, één kilo spinazie f 3,25, een bosje asperges f 20, één aardbei f 2, één kilo prei f 
3,50. Wat aangevoerd wordt is binnen korte tijd uitverkocht, maar alleen degenen die over veel geld beschikken 
kunnen er van profiteren. 
En daar komen ze! Boven Rotterdam verschijnen in de daarop volgende dagen 150 Engelse Lancasters en 240 
Amerikaanse Vliegende Forten, 979 Lancasters boven Amsterdam en 200 Vliegende Forten, dat betekent een 
,,bombardement” van 29 april tot 8 mei van bijna 900.000 zakken en 73.000 pakketten. Een Amsterdammer op 2 
mei: ,,Wij zien iedere morgen de machtige bommenwerpers boven ons huis vliegen uit de richting Schiphol, zij 
zijn al twee dagen bezig levensmiddelen uit te gooien. Het wordt nu dus ernst dat we eten uit Engeland krijgen. 
Het zal echter wel enige dagen duren voordat we het krijgen. Ze zeggen dat er ook sigaretten in de pakketten 
zitten. En rijst met gedroogde eieren. En echte chocolade. Ons hart klopt vol verwachting.” 
Sigaretten zaten er inderdaad in! Maar er kwam nog veel meer uit de lucht vallen: aardappelpuree, zakken met 
bloem, blikken met bacon, gedroogd lamsvlees, rundvlees, ham, varkensvlees, worstjes, margarine, melkpoeder, 
koffie, zout, suiker, peper, mosterd, gist, eipoeder, vleeswaren, biscuits, bonen, tomaten, boter, jam, ananas, 
gecondenseerde melk. Er waren ook pakketten met Amerikaanse legerrantsoenen, die waren nog het meest 
uitgebreid met zelfs een stukje zeep, pakjes closetpapier, een blikopener, pakjes lucifers, suikerklontjes en 
kauwgom. 
Natuurlijk verliep het allemaal chaotisch. Het voedsel viel rechts en links van de aangegeven terreinen, het 
kwam terecht in sloten en boomkruinen, op daken, in achtertuinen. Duizenden vrijwilligers werden opgeroepen 
om alles te verzamelen, te registreren, op te slaan en te bewaken. 

NEDERLANDS-INDIË 
De Japanse aanval 
Op 7december 1941 vielen Japanse bommenwerpers bij verrassing de Amerikaanse oorlogsvloot bij Pearl 
Harbor aan. De Japanse strijdkrachten hadden daarna in Zuidoost-Azië weinig tegenstand meer te duchten. Het 
zogenaamde Nanjo-offensief (het offensief in de zuidelijke oceaan dat zich richtte op de Filippijnen, Malakka, 
Singapore, Thailand en Nederlands-Indië) kon worden uitgevoerd. Op 15 februari 1942 namen de Japanners de 
als vrijwel onneembaar bestempelde vesting Singapore in. Bezetting van Nederlands-Indië was nog een kwestie 
van tijd. De Nederlanders waren overigens niet van plan zich zonder meer over te geven. Direct na de aanval op 
Pearl Harbor kondigde gouverneur-generaal Tjarda van Starkenborgh-Stachouwer de mobilisatie af. Veel 
Nederlanders, die in vergelijking met hun landgenoten in Europa nog weinig last van de oorlog ondervonden 



hadden, moesten onder de wapenen. Toch stonden de landstrijdkrachten onder leiding van generaal Ter Poorten 
en de marine onder leiding van vice-admiraal Helfrich voor een vrijwel onmogelijke opgave. Op vrijwel alle 
terreinen waren de Japanners superieur: modernere wapens, beter geoefende en meer militairen en vooral: steun 
vanuit de lucht. Die luchtsteun ontbrak aan Nederlandse zijde vrijwel volledig. Ondanks deze hopeloze situatie 
hebben de Nederlanders hun kolonie met de moed der wanhoop verdedigd. Vooral de ,,Slag in de Javazee” kreeg 
grote bekendheid. (....) 
De Japanse bezetting 
Een deel van de bevolking van Nederlands-Indië zag de Japanners meer als bevrijders dan als bezetters. De 
Japanners genoten een zeker prestige: zij hadden de moed gehad zich tegen grote, westerse mogendheden te 
keren en het leek erop, dat zij de eindoverwinning zouden behalen. Er was wel een probleem. De meeste 
nationalisten wensten een democratische staatsvorm en dat was iets anders dan de totalitair-dictatoriale staats 
vorm van Japan. Bovendien hadden de Japanners veel wreedheden bedreven in Nederlands-Indië tijdens en 
direct na de inval. Toch hadden de Japanners de Nederlanders verdreven. Veel Indonesiërs hoopten dat de 
Japanners wilden meewerken aan de snelle totstandkoming van de Indonesische onafhankelijkheid. De grootste 
groep Indonesiërs nam tegenover de Japanners een afwachtende houding aan en een klein deel verzette zich 
tegen de Japanse aanwezigheid. In die gevallen traden de Japanners hard en bloedig op. (...) 
Ook het lot van de in Nederlands-Indië gestationeerde ambtenaren en militairen was allerminst 
benijdenswaardig. Vrij vlug na de bezetting werden de mannen gearresteerd en opgesloten in kampen. In 
sommige kampen, onder andere op Sumatra, heerste een wreed regiem waarbij veelvuldig gebruik werd gemaakt 
van lijf straffen. Eenzijdig voedsel en honger eisten veel slachtoffers. Toch waren deze ontberingen nog mild 
vergeleken met die van de vele KNIL-militairen die als dwangarbeiders moesten werken aan de beruchte Birma-
spoorweg. 
De Nederlandse vrouwen verdwenen met hun kinderen (jongens boven twaalf jaar gingen naar de 
mannenkampen) in de ,,vrouwenkampen”. Een jarenlange strijd tegen honger en epidemieën was hun lot. 
Daarnaast ondergingen zij het harde en onvoorspelbare gedrag van de Japanners en leefden zij al die jaren in 
onwetendheid over het lot van hun mannen en oudere zonen. 

Bevrijding en onafhankelijkheid 
In de loop van 1944 leek het de Japanners verstandig, om iets aan het toenemende verzet tegen 
voedseltransporten en gedwongen tewerkstellingen te doen. Men dacht het verzet te smoren als er concessies 
werden gedaan ten aanzien van de toekomstige onafhankelijkheid. (...) 
Na allerlei geharrewar en vertragende acties van de Japanners kwam in april 1945 een comité tot stand dat de 
onafhankelijkheid moest voorbereiden. Soekarno en Hatta hadden daarin zitting. Sjahrir en organisaties van 
jonge nationalisten werden hier buiten gehouden. Dit was overigens de tweede belofte voor onafhankelijkheid 
die de bevolking van Nederlands-Indië tijdens de tweede wereldoorlog kreeg. Op 6 december 1942 had koningin 
Wilhelmina, onder druk van president Roosevelt vanuit Londen de toezegging gedaan, dat na de oorlog met 
Indonesië over onafhankelijkheid zou worden gepraat. Toen Japan na de atoombommen op Hirosjima en 
Nagasaki in augustus 1945 capituleerde, liepen de zaken toch anders. 
Soekarno en Hatta namen een afwachtende houding aan. Jonge nationalisten meenden, dat van dit 
machtsvacuüm — Nederlandse bestuurders waren nog niet terug en Japan had geen macht meer — moest 
worden geprofiteerd. Zij ontvoerden Soekarno en Hatta. Nadat die ervan overtuigd waren, dat nu de 
onafhankelijkheid van Indonesië moest worden afgekondigd, werden zij naar Jakarta gebracht. Daar riep 
Soekarno op 17 augustus 1945 de onafhankelijke republiek Indonesië uit. Het zou overigens nog tot december 
1949 duren totdat Indonesië werkelijk los was van Nederland. 
 

Indonesië, strijd om de onafhankelijkheid 
Op 15 augustus 1945 gaf Japan zich over. Twee dagen later riep Soekarno de onafhankelijkheid uit van de 
Republiek Indonesia. 
De Nederlandse regering reageerde hierop aanvankelijk nauwelijks. Zij kôn dat ook niet. Waarom niet? Ten 
eerste omdat zij haast niet op de hoogte was van wat zich in het verre Indië afspeelde. Ten tweede, omdat zij 
geen middelen had om te reageren. Voorts eisten de problemen in Nederland zelf haast alle aandacht op van de 
regering. 
Pas eind september, 6 weken na de Japanse overgave kwamen geallieerde (Engelse) troepen aan in Indonesië. In 
die tussentijd was het Soekarno en zijn medewerkers gelukt om het gezag van de nieuwe republiek al in een 
aantal gebieden (vooral op Java) te vestigen. De Engelse troepen waren zolang in Indonesië, totdat de 
Nederlanders zouden terugkeren. Zij voelden er weinig voor om in een koloniale oorlog betrokken te raken. 
Daarom lieten zij de Indonesische nationalisten voor het grootste deel hun gang gaan. 
De Nederlandse regering weigerde Soekarno’s regering te erkennen. Zij wilde dit vooral niet omdat men hem als 
een land- verrader beschouwde, omdat hij met de Japanners had samengewerkt. Men zag niet in dat dit voor 



Soekarno geen landverraad was geweest, maar werk om zijn land te bevrijden. Hij was trouw aan Indonesië, niet 
aan Nederland. Wat de meeste Nederlanders ook niet beseften, was dat er in Indonesië een ware revolutie aan de 
gang was. De meeste Hollanders dachten dat zij zo maar weer naar Indië konden terugkeren. Zij dachten dat zij 
hun oude plaatsen zo maar weer konden innemen, alsof er niets aan de hand was. Soms kon dat ook wel, maar 
vaak ook niet. Vaak bleek dat de Indonesiërs vonden dat het maar uit moest zijn met de Nederlandse 
overheersing. Pas in november 1945 bleek de Nederlandse regering bereid te zijn te onderhandelen met 
vertegenwoordigers van de nieuwe republiek. Er begonnen toen onderhandelingen, die met vele onderbrekingen 
ruim 4 jaar zouden duren. In 1946 werd lange tijd onderhandeld en uiteindelijk leek een overeenkomst te zijn 
gesloten in november 1946. Maar hiertegen kwam in Nederland zoveel verzet — ook uit het pas gekozen 
parlement — dat het tenslotte weer niet doorging. Het was vooral het rechtse deel van ons volk dat Indonesië 
wilde behouden voor Nederland: de christelijke partijen, de KVP voorop, en de VVD. 
,,Indonesië verloren, rampspoed geboren” was een leus uit die tijd. 
Toen nieuwe onderhandelingen op niets uitliepen, ging Nederland tot militaire acties over. Tot tweemaal toe zijn 
Nederlandse troepen ingezet tegen Indonesiërs. Zij voerden een wrede oorlog. Met een mooi woord noemde men 
dit in Nederland ,,politiële acties”. Maar het was vaak een slachtpartij. Grote wreedheden zijn toen door 
Nederlandse soldaten tegen de Indonesische bevolking begaan. Maar Nederland kon de strijd om de vrijheid ook 
niet met geweld tegenhouden. Geen enkel volk kan men blijven overheersen, als dat volk dat niet wil. Zeker niet 
in de tijd na de tweede wereldoorlog! 
Overal in de wereld werden de koloniën onafhankelijk. Soekarno en zijn aanhangers werden gesteund door de 
Verenigde Staten, door Engeland en de Verenigde Naties. De druk van het buitenland werd steeds groter. Ook in 
Nederland zelf drongen steeds meer mensen aan op beëindiging van dit ,,koloniaal avontuur”. Uiteindelijk moest 
de regering toestemmen in volledige onafhankelijkheid van heel Indonesië. Op 27 december 1949 werd 
Indonesië officieel een vrije en onafhankelijke staat. 


