
Leiden. 
De kamerzetel rnn Leiden kom1 

open. _De. bekwame afgevaardigde voo1 
dat d1stnct Prof. W. v. d. Vlugt, heeft 
wegens gezondheidsredenen zijn ont-

) slag als lid der Tweede Kam~noe- l 

1teri. nemen. We kunnen er in komen 
dat de liberale partij deze ontslagna 
me zeer betreurt; Prof. v. d. Vlug1 

is een sieraad voor zijn partij, on zo1 

, dit voor iedere partij, die hem in har 
gelederen telde, zijn. 

Nu komt evenwel voor de onzen i 
Leiden een ernstige stembusstrijd aar_ 
Leiden is steeds ~n wankel district; 
het vaardigd~eurtelings een anti-re- 1 
volutionair en een liberaal af. Het · 
hangt in Leiden aan een kleinigheid. 
Hebt ge een zeer geschikt candidaat, 
treft ge het ook ·sQmmige kringen in 
Leiden met dien candidaat in' t gevlei 
te komen, dan staan uw känsen goed. 

Er schijnt sprake te zijn dat de 
onzen Dr. de Visser zullen candideeren; ' 
maar de kiesvereenigingen hebben nog 
niet gesproken. Moge het hun gegeven 
l zijn den rechten man te vinden en 
hem in de kamer te brengen, dan kon 1 
het straatrefrein van 1905 "Twee en 
vijftig, acht en veertig" veranderd wor- · 
den in "Een en vijftig, negen en veertig". , 
Dat zou een blijde verrassing zijn. 

Ons eerste nummer, 

1 

~ 
,;Alweer ee'!! kr:int", J1cor ilc U al 7."'~!t" 

bij de ve.rsdlijning van dit b'•ad. Inderod-aa' 
- zoo is h et. - Wij zullen hopen, dat het 
met deN~ nfouwe kra nt ni.et gaat als met 
haril voorgangsters dlie na korten of lange· ! 
ren tijd, vef'<1wenen. i 

In gemeenten toch a.ls Zoetermeer, Zeg- ' 
waairt en de t!or. :en in den omtr·e.k bestaat 
werkeli~k . hehoeJte aan een n e u t ra a 1 
p la a t se 1 ij k blad, id.at d·e ingezetenen 
ou de boo,r,tc h oudt van all-es, wat er i.n hun 
gemeente g'-lwnrt en hen bovenidii·en nog de 
g~L*niheid g·eL•ft zich op bedaard·e, gep.aste 
wi~ te uilen. 

Het iblad za.J.. zooals U uit h el ll(}ord der 
krant kunt zi.en, lweema.al per werk en wel 
's W o e n d a g s en 's Z a l e r d a g s v-er-
ohijnen en kos t sJecMs 65 cent franco thuis, 

per drie m11 ::tnd·en. Aan h et adverteeren er 
,n is behalve, dat de a dv·ertenrt•e,irijs laag 
is, nog het bijzon·rler voordeel verbonden, 
cl.at elke annonce gratis opcren omen wordt , 
in no1g 18 nnd·ere bl aden, verspreid ove.r een '. 
groot deel vari Zu.id- en Noord~Ho ':land en 1 

b.ool Utrecht, waardoor een enorme pu.bhl- 1· 

cHeit verkregen wordt. 
Onrre bedoe1lng is, het blad een maand 1 

maal per week gratis Le· doen ver- / 
.\frn abonneert zich dil\':) vanaf 1 

r 

In den .oop van de maand Juni zal af en 
toe een bon worden .af~edrukt, waarop men 
sledb.ts zijn naann en adres in te vu1"en heeft 
P I'! .li~.n ;• ~" d::n nit;i i.;v~r toe i .t.t:ndcn oi J 

•n d en cour antenbreil!ger af te geven. l 

Moge ons sl reven om aan Zoetermeer-Zeg
·aart en OmlSl"reken een e:gen courant te 

geven, met su.coes worrlr.n bekroond. 

cA.-~t;r 

\

J.v :_0 uw ;;;ro; .... ~ordt van z. g. n. n~u· 
trale zijde eene P?ging gewaagd ~lhiei 
een plaatselijk blad rngar:g te do.en vwden1 

' onder den naam vau: "Het Nieuws voor 
. Zuetermeer-Zeg;waart en omstrek.en." 
' 't W i\. tweemaal per week vers~lllJ neo. 

Redactie en admi nistrn.tie staa.n met ver
meld ; doch als plaatselijk uitgever wordt 

md J W van Hamersveld te 
geuoe · · 
Zoetemeer. . 

Ad verten t ies worden tot z.elfs 1Il de 
provincie Utrech t. gelezen en m wel 18 
andere plaatsel~j ke organ~u gezet. . 

Wel eeu bewijs, dat dit blad al zeet 1 
neutraal is tea opzichte van Zoetemeer-

Zegwaart. • , , , .... 

v,t~ -*·q11 
Z o e t e ir m e e r-Z e •g w a a r t. \Vij leven 

1n "Neclerland en Oranje": 
,,Wederom wo:rxlt ivan zgn. neuit.r.ale zijd·e 

een pOigi.ng g.ewaagid ·aiJhiier een pdaats.elijk 
blad iI1gan.g te tlQt>n vinden, ondfil den naam 
von "Het Nieuws -voor ZoeteJ'U'IlOOr-Zegwaa rt 
en oms·t!fe'ken". 't Wil tweanaa•l p-0(!" week v·er
schijnen. Redactie en admin:istratie staan n~~t 
'V'ermeld, doch a•l'S pdaatsdi1k u :tgever wordt 
ge.n0>e.md J W. van Hamers·rel!d, te Zoet-t'r- • 
mau. / 

Advertenties wo:r:den tot o:ellfu in de provin- J 
cie Utrecht rtelezen e n fo wel 18 anid·ere pla'!l t-o . 
selijke organen gez.et. \V.e!J. een bewijs, dat ·di1t 
bla d al zeer neutraal is ten opzichte van Z0<e-1 
termeer·Z·c•gwaart." 

/ 

D t! schrij"eT y an d it shrkj.e, waa!"Van wij 
bedoeling '1! 11 strekk1ing gaarne aan het oor- 1 

deel -van onze lezers onderwerpen, maa'b.1: e r 1 
b1ijkibiaar annme.rkling 0<p, dat iop ryns blad ni et ! 
vermeld st aat wie r edactj.e en adminisma.ti e 1 

·voert. Wij vonden dez.e vermel1ding onnoo dif'; ~ 
war.e toclh r edacteux . a dministrnteur e.n uit
gever niet in één persoon 'Y'Creenrigd, dan z.ou
den name:n van r edacteur en admin'isitrateur 
op hct. 'hlaid vermeld s taan, daiar w ij er ' otan 
houd.en met open 'Vlizier te strijden. 

De scbrij,·er van ibo'"Emive.rmel d stuki~. 
SIClhijn.t dn Il\\et iz.oo na.tuUTlij[;: te vinden; h i] 
zellf toch on.derteekend zijn stukj-e niet. Maar 
't mro<kwaardigste van alles is echter , d at hi j 
O'IlS er aanrne!"'king op m aakt, dat .redactie e n 
administrntie n iet verme'1d s laan, t erwijl 01p 
,Neiderl:rnd en Oranje" ev·eneens sledhts staat 
~>'lie d e uitg.cve·r is en n i. et wie .reda ct!e en ' 
acbninistra tiic vo·N'Cil . Let er z.elf maa.r oip , 
lezers, al s gij lhe't bkl d soms in handen kunt 
hijgen en het de m oeite waard acht. Zo:u 
d i e uit.g•.llVer ook z:.'li rcdactewr en admi-

1 n<i&trateur zijn? 
\ Ons bl'ad "wil" , volgens h et stukje, twee-

1 
maal pe r week verschijnen, en z a 1 het doen l 
ook. 

19 
Wat de laatste al1! nea "Va n het stukje aan-

gaat, zouden wij gaarne een1ge ophe1derin1g 
hebben; a1s ·een onzer le~ern dàt snapt, hou- -
den wij ons .aanbevolen. Zou de sc.hr.ijver het 
zëll wel begrijp en'? Misschien wil hij wel te 
kennen gev.en . dat hij niet weet, wat neutraal 
is. Wij ,zouiden hem in gemo·c c1e aianraden, , 
vo·oI'laan ibe~rijp eilijker t·e schrij1ven en met 
open 'VÏ1zier te strijid•en. 

Ow r igens danken wij "Nederland en 
Oranje" w el voor de aankondiging van ons 

1 <blad en voor de irecl.ame. dije rz.ij ongevraagd 
1 vow ons ma akt. 

Te;1 slolle zoude n w ij llaa r .,~ :1reu verDec
ken 1bij Jiet overnement van 'bert'.cfut-cn uit ons 
bl:a·<L de 'bron te wDlen vermelden. Dat kan 
noQit k waad! 

I 

- Ons bericht omtren t. het pas va
ach~nen. " N ieuws voor Z.-Z." moet vo]
led1ghe1dslrn.l ve i1og worden a ·1 ngevulo. 

Vooreerst st aat niet verlJle!d W il, " het 
, 1 J • ' " < L 

gea ru Kt w~rnt . Papier en ,fruk ziju goed. 
H et blad . ueefL eeu kloek formaat. Tot 
nu t o.e z1311 grat is nom me: s verspreid. ( 
De P1'1J'l. is 65 cent per k"\arta:d e 11 me 11 
teekei:t . 111 biJ den plaatselijken ilitgever. 

,V:oorlooµt~ onthouden wij UJS v1u1 
cn tiek . Eve11<tls ons vorige bericht is ook 
d1t g ehèd "objectief" · Wü hopell, d·tt. 
het v~ l d~,en zal aan hen, die een z g . t! . 
"ueut1füd Lla<l begeereu. 

De mm vriendelijke bej vening àie 
we .onderv?ncler. naar aa11leidi'1.g va~ ons 
VOnD' b · h 'j ] . o. . .... 11c t, w1 en we ~a:i , ne een 
Jeug dig Journal ist niet te d w::>ts aau reke
nen. Dat. ui t on ze woorden ee11 eu ander ' 
g ehaald is,. wat er r.ie t i Il tt• leze11 Rtu11d ~ 
en ookt uiet was bedoeld, duet denke1, J 

a a.1.1 he . woord van Tollegraud : "Geef 1 
m.tJ d n e reg ela schrift van iemaii•l en i k r 
brnng hem aan de galg." Wij vertro tiwen 
dat H t N . u · " " e " teuws ook dit zal overnemen 
e n daarbtJ tevens zal erke11uen zich t1.; h 
hebbeu versch reveu . 

C o r r e S"P o n d e n t i c. 
Correspondent van "Nederland en O, ~n

je" te Ze.gwaart. - Onze pl·aats.ruimte :is 'e 
kos-Lbaar voor '\'etidcre overname van he
richlen uit uw blad. Tevens maken wij u 
opU11.~rkza.am _op het W\J'Ord van een ~ekend ,. 
sclir1Jver: "\\'erp uw masker af en ik wl 
met u :st·rijden." 

Voor verodere op- en aanmerkingen stel
IP.n wij onze rubriek "lugezonden stukken" 
voor u op<"n . Dan zullen wij u be.antwoor. 

1 den. Nu niet. 
Red. 

l 
--- ~ " .... ort I "1.f . .J\J .\J'PO u1 u\,.;uL. 

L c i d s c hen da m . - GesnLuYeld. .Î: 
.Dc<:ourant voor St om p·wijk, Lei~s~_hen dam, 
Yrur enz.", uitgewr P . N . P. h.mJH, wrik 

·. d et 1 Februari v•as ovengegaan aan 
i m. 'G h" 

• n • n J obanni<ssen t e 'S ra Yen a.,,e ell 
ll\\ e 0 t k" . met ·'en herdoopt in "Hit den m re ' is . 

Juli j.1. ,.00r goed op geheven. 
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- ,, Het Nieuws van Z.-Z. '.' bevat 
eene korte correspondentie, gericht aan 
het adres van den correspondent vai ~ 

Nederl. en Oranje'', waa.ruit blijkt, dal 
~enoemd blad weigert, ons vorige bericht 
over te nemen en daarbij tevens ridderl~] k 
te erkennen, zich in het onderschrift te 
hebben vergist. 

Nu is eene vergiasiug niet zoo heel 
erg - maar bedenkelijker wordt het, 
wanneer dat niet wordt erkeud, wat 1 

vriendelijk en beleefd hebben verzocht. · 
't Doet ons leed, thans te moeten 

con sta tee ren, dat bedoeld blad zijn on
- gemotiveerde, onbillijke, ondoordachte 

en onbewezep baschuldigingen blijft hand· 
haven. 

Dat eerst het blad niet, noch ook 
den plaatselijken uitgever - evenmin 
de onbekende berichtschrijvers, die (en 
dat behoort tot de gebruikelijke pers
manieren) natuurlijk niet onderteekenen. 

Eerlijk gezegd, wij haddeu gedacht, 
dat althans de plaatsalijke uitgever, te 
hoog stond, voor een handelwijze zoo laag. 

- Voor eenigen tijd verscheen alhier\ 
een z.g.n. neutraal weekblad "Uit den 

Omtrek". 
't SchiJnt echter niet veel leveusvat· 

baarheid te hebben ge~ad. Althans h~t 
uu pas verschenen "Nieuws voor Z,-Z. , 
eveneens een n13utraal'' blad àeelt mede, 

" h . 1tl dat Uit den Omtrek" opge even is. s 
voo; ,,het Nieuws" te hopen, dat het wat 
langer stand houdt. 

.4. ,(J. 3 Jfa4 r~1 
- Ledenvergadering der Oranje- Ver

eeniging. - Volgens het getuigenis van 
den vice-Voorzitter, deu heer F. Bos 
zal deze vergadering, die den 28sten 
Juli van den jr.re l\:109 gehouden werd, 
als ,eenig'' in hare soort worden geboekt 

• ~n cle analen der Orauje-Veree11igi11g, 
want hoewel er "veel praatjes werden 
verkocht", misschien uok wel van de 
zijde van het bestunr, deden ,harts
tocht eu partijzucht op de voorhoofden 
der verschillende woord voerders zweet
droppels parelen." 

De oorzaak hiervan was, naar alle 
waarschijnlijkheid, <le aanwezigheid van 
enkele ,Ct1lviuistische bli>ekneuzen", om 
met Hans te spreken, die onder de 116 

l aanwezigen werden opgemerkt, 
~ Na opening der vergadering door den 
• voorzitter, de11 heer L. J. Vriesman, 

waarbij met een enkel woord gedacht 
r werd aan de blijde gebeurtenis tE>n Hove, 

werden de notulen der vorige vergadering 
e- door den waarnemenden secr. voorgelezen 
·n en goedgekeur<l. 

· ,_ Aan het fiua.11cieE>l ver~lag van den 
n pe1rni11gm. onllee11en we liet volgende: 
J- De collecte voor de J uliana.feestvieriug 

1 

~e bedroeg f 3î3,4ló; uitgegoven werd voor . 

het schoolkinderfeest en armen bedeeling 
f 372, 12. De collecte noo'.lig voor den 
historischen optocht, had f 455.50 bedra· 
0'8!1 terwijl het tota::i.l der inkomqten 
';.as

1
f 1940.'7 45,d<lt der uitgaven f1919,815 

z,ioilat het boekjaar sloot met een batig 
::!al<lo van 20,93. 
' Th::i.ns kwam arw de orde de ver-
kiezing van 2 bestuur~leden, wege1!s het 
overlijden vau den beer K. de Vries eu 

~ J~ µ · /?J/ / , het vertrek vau den heer J. W. P. 

1 

Noordijk. Voor dat de candidaten waren 
B 1 eis wij k. - 0 n s 1 a at s te Pr'° e f- r gesteld merkte de voorzitter op, dat 

Il u mm er. - Wij ' 'estigen er de aandacht ~ het ge'wenscht zou ziju. dat zij, die de 
O'p van onze lezers hier, 1dat ,dit o ns 1 a at· meeste stemmen verwierven, zonder vol· 
s te proefnumm e r is. strekte meerderheid als gekozen zou<len 

Men heeft nu ,,Het Nieuws een maand lan g , wor,len beschouwd. De vergadering 
op prod ontvange n; voldoende <lus -0m over 
al of niet abonneeren te kunnen lbesl<issen. Zij, stemde hiermede in. Iets later stelde 
die zich nog niet abonneerden en er pTijs op < de heer Tanis voor, dat de gekozenen 
stellen h€'t ,blad geregeld te b 1 ij ven o n t· volstrekte meerderheid moesten hebben. 
vangen, gelieven di t ten spoedigste aan den Ook hierme<le sternde de vergadering in. 
uitge,·er te .doen weten of aan dien ,postbode Het bestuur wilde wat besloten was, 
op te geven. gaarne intrekken. Daarop wer~ het van 

Wij maken vaill deze gelegenheid gebruik .., i enkele zijden aangevallen. Dit b1 acht 
om u nog even on·der het oog te ibrengen, dat het bestuur in het nauw. Ten slotte 

Het Nieuws" hete eni g e <b1ad is, dal 'V o 1- f ' d h N' l " " · , constateerde e eer ienweu lULJSen, 
l ·e d i g ·e v e r s la g e n geeft van de G e- J m e enter a ad s zit tin gen alhier. Te-

1 
dat. eeue vergissi1.1g had plaats gtiha . 

vens bevat ·het 1blad va~ tijd tot tijd een r u- l Het bestuur had zich vergist -- de 
brie k v 

0 0 
r de j e u g d, waandoor de heeren aan de groene tafel knikten -

. kinderen der abonné's in de gelegenheid zijn de leden hadden zich ve1-gist, kortom 

1 
hun krachten op eenvoudige raadsels, enz. te · allen hadden zich vergist. 

1 
beproev-en en •daarmee prijsjes kunnen ver· t , Bij de eerste ste:!:ming werd gekozen 
dienen. Jac. Vos met 66 ste:nmen, A. P. Ver-

De a:bonnementsprijs is zóó laag gestel.id, dat ~ hoef kreeg 19, G. J. Verwers 40, P. 
nieman•d het daarvoor !behoeft te laten, ter· Lamens 15, S. Glijnis 27, C. Noor~am ' 
wijl men met adv·erteeren , tegen ootr.ek[{~lij~{ 23, A. J. Noordn.m 6, H. NieuwenhmJsen 
lagen ll'egelprijs, een enorme P.ulbl1c~- m G S h 5 
te i t bereikt, omdat de advertenties gratis ll',-,..~I\. · c eer · 
op11enomen worden in nog 18 anrdere bla·den, 
ve;spreid over eeIT gro<>t deel van Noord- en t 

Zuid-Holland en heel Utrecht. ~ 
Wij vertrouwen dan ook, dat vde ingeze

tenen van Bleiswij'k zullen med:eweI1k.en om 
Zoeterme·er-Zegwaart en omstreken een 
ei g en :p la a t se lijk or ga ~ n te geven. 

D e Uit geve r. 

1:)1J d~ tweede stemming zou het 
bestnnr zteh weer hebben vergist, althans 
een der heeren. n.l. de heer Vink las 
een regleme11 tsartikel verkeer·d ' ffi VOO~ 

. eer was het de heer Nieu\Venhuï 
J die voor de 2 l ~seu, e maa eene vergissing 
~- constateerde. Gekozen werd dt heer 
.i. G .. J. Verwers met 82 stemmen H 

Nieuwenbuijsen verkreeg 9 S Gi·· . · 
e 2 st G N ' . 1Ju1s . emmen en ".J.: oordam en v. Hamers· 
.ls velt elk ééne stem. 

ThatJs werd besproken de regelin 
en va~ het feestpr?gramma, wat aanleiding 

gaf tot veel "discourserij". g 
pe beer Glijnis stelde voor: varkens· 

gnJpen, dat wijselijk door het bestu~r 
werd afgeketst. 

Van de~ heer Lamens kwam het voor-
ste~ eene rnteruationale harddraverij op 

n kb or te baan, Jat geen bij val vond en fel 
e. estreden werd door den h . A G 
'd Sch d. ee1 . 

h
. eer,. ie ee.n wedloop te paard met 

L 111dern1ssen wilde. 
s Onder donderend applaus werd het 
J voorstel van den heer H Nieuw h " 

.J• • en uusen 
g aaug~nomen, -u1eaau volksspelen, waaraan 
~t eehn ieder kon deelnemen, de voorkeur 

se ouk. 
·1. Ander~ voorstellen kwameu van den 
l- L~er GhJ nes, die een conconrs-hippiq ne 
it- wilde ~n ~an .~en heer Noordam die 
'd. eene nugrlJdenJ met tilbury, te p'aard 
)e of per fiets wensch te. 
de Besloten we.rd : 's morgens een kinder
'3d feest te orgau1seeren: 's middags zouden 
:r. hv?lk~speleu worden gegeven en concours 

1pp1que of riugrijderij: en 's avonds 
l'· concert ffiet bioscope-voorstelling. 
te Ten slotte werd nog het woord • 

vraagd door H. Nieuweuhuysen en g.Á 
' Brauck~au, di& eeuen Jana braken voo~ 

eene uiet zoo eenzijdige samenstelling -, 
van het bestuur en werkiug der · · A veree-
mgwg. an het warm debat, dat volgde 
namen ook no<T deel A G S b 
d b 

o , • . c eer en 
e estuursleden Vriesmau De v· k F B , w eu 
. os"_ welke laatste de opposauteu 

valschehJ k beschuldigde v11 n een . fe t · · · meuwe 
.es vier;ug e11 een ander bestuurt ·11 

hebbe d' · h e WJ en 
u eu IC z1c li.ct ontvallen nooit 

te kihmnen .of te willen samenwerken 
~edtd end, die . ~ene ande1 e overtuiging 

a en an hiJ. 
U~ kwart vóór twaalf werd deze ver· 

gader10g gesloten M i· Leeft h tb . · h . · · · · e estuur 
,zie n~eennalen geopenbaard als niet 
eeusgezrnd te ziiu d·•a1· alle l .d b ~ , " eeu ie1 · 
o.nt rak eu het geeu leiding gaf maa. 
~1ch veeleer liet leiden 

1 1 

Z
Ook liet de orde veel te wenschen over. 

. A.B . 

;,f, {9. !vit 11~j 
Ingezond e n. 

Buiten verantwoordelijkheid der redactie. 

ZoEr.li:RMEER, 4 .Augustu1 1909. 

Aan 
de Redactie v/h weekblad "Nederland en 
OromJe" te 's Gravenzande. 

Aangenaam zou het mij zijn, wanneer U 
nevensgaande verklaring met onderteeke
ningen in het eerstvolgend nummer van Uw 
weekblad wildet opnemen. 

Hoogachtend, 
K. DE Vll'1K. 

{ 
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~ erder zijn er nog- meer, die vroeger koste-1 
loo:s onderwijs genoten, doch die nu in de 1 
dEjrde klasse van f 0.20 per maand zijn aan-: . 
.geslagen. Op deze beide laatste categorieën! 

De ondergeteekenden. leden van de Oranje
Vereeniging "Zoetermeer-Zegwaart", tegen· 
woordig geweest zijnde in de algemeeue 
vergadering, gehouden op Woensdag den 
283ten Juli 1909, verklaren, dat het veralag 
van die vergadering, opgenomen in "Neder-

= land en Oranje" van den 31sten dier maand, 
geteekend A.. B., in velerlei oyzicht, inzonder· 
heid het laatste gedeelte onJuist is en daarbij 
aan den heer F. S. G. Bos woorden in den 
mond zijn gelegd, die door hem niet gesproken 

1 drukt het verhoogde schoolgeld veel zwaar-1 
der dan op de eerste klasse. Hierbij komt 
nog, dat door het handhaven van de oude J grondslagen, degenen, die reeds in de eerste ~ 

1 
klasse beh?orden,, '.liet verhoogd zijn, zoodat ! 
de verhoogmg alleen drukt op den werkmans· j 

zijn. 
D r. L. J. Vriesman. 
K. de Vink. 
B . H oogeboezem. 
0. R ekker. 
Q. Ruigrok. 
G. W . Bodewes. 
J. van den Berg. 
J. Te.nis. 

1l 

G. F. Noordam. 
G. J .C. v. Hamersvelt 
Petrus Opstal. 
J . 0. v. d. Schantz 

A.. Coster. 
C. Kerstens. 
L. Groeneweg. 
F. v. d. Wees. 
A. van Reeuwijk. 
G. J . van Aalst. 
J acob Opda.m. 
Jacobus Dorst. 
W . A. van Reeuwijk. 
A.dr. Reuneker. 
J e.c. Lnmmens. 
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De voorstanders van het Open bam· •· 
Onderwijs hebben Dinsdagavond een ver
gadering gehouden. 

Bij de uieu we regeling der plaatselijke 
bel sting is voor enkelen ook het school
geiri verhoogd. Het bedroeg 25 cent, 50 v 
cent eu f] !Jer maand,eu 11uzijueukele J 
uit de klasse van 50 cent 11aar die van K 
f 1 overgebrach t. v 

Nog altiJd is het dus mitJder dan bij ~. 
1 het bijzonder onderwijs, dat f 1.23 per 
maand vr;iagt. V 

l 
De voorstanders van het Openba:-i.r F 

Onderw~s zullen pogingen in 't werk M 
I stellen, om weer op de.n ouden voet uit T 
de gemeente1us hun krnderen onderwijfl d< 
~t. Lloe11 geven. 

~·J 

Iugezond~;_ -1 
Bnit('n t t•eran woordelijklteid van de Redactie . 

. . Zvetermeer-Zeqwaard, 23 M~-I 1910 1 
Jionheer de Redacteur I . 

~n "Ne1erland en Oran. " 
komt een bericht Je , van 21 dezer 
ledigheid èn door voor, ~at en door onvol-

h eene Onjuiste v t 11' een ge eel verkeerd d kb ~ors e mg 
J 1 geen alhier onder d en eeld geeft van het~ 

Openbaar Onderwijs :a:~~rs~anders van het 
g~noopt hierop het ,;are 1 .e h~·t I~ gevoel mij 

1 

Hiertoe diene" het volgend~~ e oen vallen. 
De plaatselijke belastino- . 1 

merkelijk verhoo()'d N ':' IS voor 1910 aan-/ 
' heid \'an het CoUe . e \~a" as door de meerder-

/ 

steld de grondsla ! 11 B. en W. voorge- , 
~et schoolgeld vo~rndewaarop h;t bedrag van 
rn eenig;;zins evenredio-eOp:~b. School berust, 1· 

i zoodat de Ouders va "' ~n.1 e te verhoogeu 1 
. f hetzelfde zouden bl .? se boolgaande kindere~ ,. 

nu toe betaald hadd~ve~.:talen, wat zij tot 
. door den Raad v 11

· 
1 voori;tel is echter 

1 :slagen zijn ~ehan8d;~~peu, en de oude grond- : 

I
l lijk Uw berichtgever aa ~ ~r,0dat enkeleH, ge-1 

1 

in de eerste klasse ::ne e eelt, van de tweede! 
van f 0.50 thans f ~un overgegaan, en dus 1 
betalen. M~ar wat U ·r; P.ei; maand moeten 
:;:u.eldt, i.s, dat er ook'; ~2cutg.ever niet ver-/ 
derde in de tweede kl·e~1"et~- zuu, die van de 
dus nu in plaats va a:sse ,ziJn gekomen, en 
per kind f o ;;O te b : f 0.20 per maaud en 1 
ver~oogi~g ;~u 1 '10 e (~fleu hebben, al zoo eene 1 l 7i • • 

1 
en den middenstand. 

Dat Uw berichtgever de beide laatste cate- ' 
gorieën niet vermeld heeft, schrijf ik toe aan 

. onbekendheid met den waren toestand daar ! 
ik toch niet mag veronder:stellen dat i~mand 
van zijnen beginselen dit opzettelijk zal ver-

. zwijgen, om daardoor een valsch licht te l 
, werpen op de beweging onder de voor-
t standers van het Openbaar O.ilderwijs. 
! Het laatste gedeelte van het bericht bevat 
1 eene besliste onwaarheid. Er is niet besloten 1 
j pogingen in het w:erk te stellen, om weer op . 
den ouden voet wt de gemeentekas onderwijs 1 

te doen geven. Daarvan is zelfs geen sprake 
geil'eest, noch op de voorvergadering, door 
enkele voorstanders gehouden, noch op de 
Algem. Verg. van Dinsdag 17 Mei Ll. Ik 
dnrf zelfs wel beweren, dat die gedachte bij 
niemand opgekomen is. De waarheid is, dat 
er eene Commis~ie is gevormd, die trachten 

1 zal onder de voorstanders van het 0. 0. een 
1 fonds bijeen te brengen, ten einde daaruit de 
ouders die er behoefte aan hebben, te steunen 
in het betalen van het schoolgeld. Eene 
instelling dus in denzelfden geest als het 
Suppletie-fonds voor de Bijz. School alhier. 

Uw berichtgever zou goed doen, zich eerst 
behoorlijk op de hoogte te stellen van de 
zaken, alvorens zich tot schrijven te zetten, 
en onjuiste berichten door middel van Uw 
blad te verspreiden. 

U dankzeggend voor de verleende gast
vrijheid, met verschuldigde gevoelens: 

Uw dw. 
G. J. VERWERS. 

HOOFD DER 0. L. s. 

Á · (} N 47 itttJ 
- Een 15-tal ingezeteuen vergader-

1
; 

den ten huize vau E. Ooms, hot el "De 
Jonge Prins" t e Zegwaart, om de plannen I 
te bespreken tot het oprichten van een ~ 
vereeuigi1;g tot het bouweu van werk· 
manswoniügen voor een billijken huur
prijs, waaraan alhier groole behoefte is. î 

·~~E::E:.:~t. :,:n 1; 
hier voorloopige besprekingen gehouden 
om te komen tot oprichting van een 
BouW\'ereeniging, ten doel hebbende het 
bouwen van goedkoope en doelmatige 
arbeiderswoningen. Reeds moet men ge
slaagd zijn in het vinden van een ge
schikt terrein. Oi . ~ l -
/;tl~1jtl 

'l'n.ans •is a.an .de orde beschikking 'op 
'Verzoek van de ver.eeniging "Volkswonh 
bouw" alhi·er, om ·dot>r den i·aad een lid a,; 
~ wilz.en om zitti~ ta n,emen in het 1'estuw 

Ook lot den Raad van Zegwaart is een der· 

1 

gehJÁ verzoek gericht. In de vor;ge verg.ade· 
ring is besloten de beslissing aan te houden : 
tot een volgende vergadering. 

1 "f'1> , . ~ 1. 

, o o l z t t te r; Ue .tót!i'en hebben ieder ; 1 fl! 
een -exemplaar van de statuten thuis crekre-, U 
gen; z·e hebben deze dus kunnen bestud~eren. 1 

Wenscht .iemand het woord hierover? ' 
De heer Va n D or p. Dat een lid do.t>r 1 

den Raad zal worden aangewezen, kan nooit' 
kwaad, vind ik. r ----

De V o o r z i t ter: Ik gelo0>f zulks ook 
n~et; men 1moet echter niet altiid doen ·w.a1t1 · 
niet kwaad is, doch men mo.et doen dinrgren'. • 
tl.ie go•ed zijn. : 

De he·er Van Dorp: Ik meen: de Ver- ! 
eeniging verzoekt het; ba,at het niet, het , 
sch"adt ook niet. 

" Iieer D ui n i s v e l d: De vind, het 
hoc 'llee<r bij het pa:rticulrier thuis d.an bij 
de ~ neente. 

D-e h ècr Van D or p: Wat bedoelt u daar-
mee? i 

De h 'er Duin is v e 1 <l: Dat het meer bij'. 
het parLiculier hoort, d'an bij de gem-e·ente. r 

De heer Va 'n D o·r p: 0, zool 
De V o o r zit t e r: Als ·de vereenig:ng · 

overgaat tot heit bouwen vran woning.en -en ze 
vraagt i;t-eld, dan heeft het zin -een Ji.d aan · 
te wijzen; aangenomen echter dat d·e vereeni- i 
ging n iet bouwt, of de gemeente g e e n ' 
geld !(ceft, dan heeft het li?een z-in. Geeft de, 
gemeen t l' geld, dan zou h et zin hebben dat i 
er ,een lid in het bestuur zitting had. 1 

De heer V a n d e r S a r: Kan de veree- 1 
mgmg niet goedkoo1Jer bij een bank geld 
krijg-en dan bij het Rijk? 

De V o o r z i t t e r: Neen, het Rijk geeft 
het geld goedkooper; dat is juist de l'eden, 1 

waarom de bouwver·eenigfog bij de gemeen- 1 

t·e aanklopt. Het Rijk ge-e.ft goedkoop geld 
de gemeente is a.ls het ware dé borg. 
· De heer S c he .er: Ik vind het zitt ing heb

ben in di~ commissie, als lid van den raad, · 
ni et benijdenswaardig; als -ik benoemd werd, 1 

zou ik bedanken 
De heer V a n de r S a r: In 50 jaar moet J 

rent·e en aflossing afloopen; ik zou zo.o <len- 1 
ken: he' zraakje m o et goed gaan; ze kun-
nen hi' t zelf wel aUeen. 1 

De V o o r z ~ + t e r: Ik zou thans in stem- t 
min.g ·willen breng·en of de Raad een lid z.al 
aanwijzen. 1 

Alle leden verklaren zich hiertegen, terwijl t' 
de V oorz-itter zich buiten sti'mming houdt. 

Aan het bestuur zal van clézP bPsl issing 
worden kennis gegeven. Hiermee is de a,gen- 1 

da afgehandeld. 

~t~tJ41 
• Z o e t e •r m e e r-Z e •g w a a r t. Bij be- 1· 

S::Ulit V'an h-eer.en Gedeyuteeflde Starten idiez·er 
pro.Yinde is aan >el.en 1heer G. J. V-eu-iweris, 
hooM id·eir 0. L. sdhool derzer ,gemeenten, v€J"
gunni111g v.e111eena '°m ntwens izijlile be'il'e~dklin·g 
waar Le ThSTilen .de functie van secretra:riis der 
vereeniigin.g , ,Vo(llkswt>nin.~ouiw" alhi~rr. 

L 
ç "l' m e re r-.t. e g w a a r t. .Niaar Wl} • 

\•ernemien a:al lbet 50-jarrd~ ibesitaan vian die • 
'.)hrLste:lijlke sidhool 'Vlan Zoet.ermeer-Ze.gwiaart ~ 
)p W O'ensdiaig "n Seiptemlber a.s. f.e.esiteihljik i 
.vor'den her-<iacllt. 

vr-~ & ~ JJ4fd )1- /1 1 
- Aan den heer G. J. Verwers, oofd \. 

der 0. S. is door Gedcpnteerde Staten ~ 
vergunning verlee nd, om Wfl a.r te nemen i 
de betrekking van secretans van de r 

vereeniging "Volkswoningbouw ". 
:i· ~aan-



1 
- Door de vereeniging n VolkswoninO'- d 

,1 bouw", die t.Lans koninklijk is erke1~d 
kunnen de werkzaamheden nu met kracht v 

,'. "".orden voortgezet. Er moet reeds grond z 
e ZIJD a:m.;ekocht a'tn den Vonrweg en s 
" aan den Molen weg. I 

g - De comm1f's1e, <lie door het School- i. 

1 bestuur is aflq . .;ezo~ht om ter gelegen- e 
heid v&n het 50-j:Hig bestaan iler Chr. t 
School een avondfeest voor de ot1<l-ieer- ~ 

~- Jingen te organ iseeren beRtaat uit do d 
n hcereu : (alplrnbetisch) P. cle Bruiu, W. ~ 
"j Ohardon, I. Heemskerk, C. de Kater, 

H. Nieuwenliuisf'n en A. G. Scheer. 

~rhvr/11, 
- -· ... """ " 

7 e <1 ," a a rit: Ter "'ei'e·rcnr.ieirl. .yan het 
·..J 0 "" . b .:::> • 

.:>0-jari~ ibc~faan der C\hr. sc-hool aJh1e.r _o.p 
27 Se,pol. a.s., q,al voor d·e ou rl-l 0 e 1lin'.?e~ dier 
s.~h1)0] ee.n a v.ondtf·ceSI! georgaVlrtS~eY.d w~r
·;! ?n. D-c commi~isic-, {1Îoe met è·e uil\oer:1ng 
C.1nr'van l])elasit is, beis:aat u·t .de lhe :ren W. 
L"' 1rdon, C. idie Ka.t·er en H. Nicuwenhuysen, 
;1'""ier, en P. de Bnrilil. Heemslkeflk, ~ G. 
S·chec.r. te Zoeilenmeer. 

7 n " t. e r m 0 
" r-Z e JZ w a 3 .r t, liet voor-

A-~ tf.lt;J lf /1 
__ "" ..... _ _ ..... 4-" -......_.-"_.~. w a:.n. 

Z e g w a a r t. De aanvrage om toogarugs
kaarten voor die oud-leerlingen..samenkomsit 
der Chr. School op Woensdag avond 27 Sept. 
is zoo .groot geweest, dat er niiet aan was te 

vokh.4h 
t: v' zijn 300 toegang61bewijz.en uitgereiàrt -

• ... 1 
ein nog 249 aanivragen m<>esten geweigeru , 
:worden wegens plaatS1gebrek. ; 

Het tbes•tll'llr der schoo~ heeft daarom in 1 

overleg met de re.gelings-commissie beslo
ten, voor diJt 249, Cl!p Donderdag avond 28 
Se.pt. ,een tweede s.amenkomst te orgalllis.ee
ren. 

d 
·, 

vf~ ;ip~JI 
• *,.. -lt \ g 

z .e g w ~ a· r t, 27 Sept. ~ij .d.e .heiden .ge· <
1 

Jwu&en aJ:S11a1g van heit ilmIB -no. 96 ·~an de 
•Do.f!RS!Strnart alhier 'Ïls .helt perc<eeil, llil lbo·d 
f.;taand~'op f 3()50, afgemij•rnd op f 200 en w~r,d . 
\kooper d-e !heer J. C. V·OIS,, a'J.ih1er, 'VOOr l 3250. 

J~ 1()--zJ 1111 
1 Z o et e ~ m ·e e r-Z e g w a a r l. De in ons 

vo.r,•g nummer bied1oie:l:doe "k::ekjes", wa•a·r·van 
hiet ve·rsla.g yam. het 50-jiairiilg IJ.es.taan der eohr. 
sohool 111el1dlin.g maakte, 2-ijn u:1tstekend ge· 
sla·agd. 

De QUio:cp van het scfuod'.lhes.tuur, personeel, 
b •. 

vaandel-.comité .en a·egdingis~commi11ss1:1e is 
slledhts vc1or be1anghebbeQ1den zicfutbaa1· ml 
y.e,rkrijigbaa.r. 

De pihoit0. Y~IIl het intm·i:em· der scho.ol is 
ziclltooa~· en verkrijgbaiar bij den heer P. 
via.n Herwjjnen te Z·e10vaart, d'.e bestefün. 
gen opneemt. 

Voom·1' de pers001en op het po·dium (school- , 
besh11uu-t hoofd <ler school, brnrgemeesteir en 
scbio-0l:opz.i1ener) zijlll zeen: scherp getroffen. 

* 

• * 
Z e v e n h u i z e n. 0 n s 1 a a t s tie 

p .r oef nummer. - Wij 'V·estigen er nog 
1even de aan1dacht 1op 'VaJn ·onze 1eizers alfhier, 
idait .dit ·O n s Il a a t s t e ;p r o e f n u m m ie r >--=---======--==--- r= 
1hs . .'.\fen 1he1eft nu "Het Nieuws" ,een maand 
lang te:r Q.ezing o:ntvangein; voMoe.n.cte om 
·over ai! ·oJ •nieit a1bonneerre!Il lte lbesililSl&en. Zij 
1di·e ziah nog niieit .albonne1er\den ein er prijs" 
1op s:te!Llen "Het Nieuws" ger•eigeldi it e lb ~ij
FV' en on it v a n ,g e n, ,gelioeven ldH ten sipoe- l 

' dig.s.te op ll:e 1geven. 
Wij makein 'Van deze gelliegen'he~d .g.e:bruik 

l()m 'll no,g el\'len on1der ib.e.t 1oog ite ,brengen. · 
.dat "Het Niieu v..1S" a Tu; pllta.aitse'lijlk lbla d u op 
ide hoogte houdt 'Va!Il a11e gelbeurit.e11Jis'Sen in ! 
rnwe gemeente en u bo1V10nidi.ein n•og de ,ge- . 
üegienheid geeft om u door mtdlde~ va'll "in
~ezonlden stukken" te uLten. 

Vo o.r geregeld·e opname vain 1v o ~Il e d i g ie 
g e m 'e e inter a a ·d s, rv er s 1 a gen, ib u r
,g e r:J: ij. ik en s'tan1d (om de 14 dagen) en ' 
p ir e. d i ik b e u r tie n za,l gie!Zor:~d worden, 1 

teflwijl af en ~oe een rulbrieik ·voor ·d'e j,eugid 
zal word.en Oip.genomen, 1waarldoor ·de ikitntde- ! 

ren de.r abonné's in lde gefleg.enheûld rzu:l.le.n ' 
z.ijn !hun lkraohiten op ·eenivoudii1gie riaadse·Js 1 

enz .. te lbeproevetn en ld1aarm.e·e prij.sjes toe j 
vel'iclienien. 

De abonnements1Prijs (65 cent per k1Wllr- I 
1a[ franco tb.uils) ils IZÓÓ ft.aag gesibetd, da'li 1 
··emanid. theit daarv·oor 'beho·eft t.e lat·en. 't~..r
;ijl men met .atdv.e:rttieeren tiegen !betrek.kef.ijk 

ragelil ir~gelprijis een ie norm e p 'tl rb Il i c i
t e i t lbereikll:, l()IIlltd at e'lkoe :a1dve.rteinltie g r a.
t is opige'llomen wo.ridlt :in nog 18 amlderie b1a
die.n, vers.preid 01Ver 1een gr.oo't 1d<eeil 1V1alll Zu>iidl.. 
Ho1·lan<l, Noord-HoilUaDJd iet11 iheel Utreclht. 

\Vij iveMrouwen 1dain ooik, id.alt "Helt Nieuws'' 
01\'"eaiaas ivoor de ailldere gemoont·en, waar 
het uitgeigiev.en wol!'ldlt, ook voor Zevenhui
zen, h ~ t p 1 a at s <e [ ij k o r ·ga a n ~! 
wo.liden. 

De· Uit.gever. 

Mededeeling wordt gedaan van een sch.rij-
1 

ven van Ged. Staten, waarbij zij berichten, 
dal de alhier gevestigde vereeniging Volks
woningbouw, door H. M. de Koningin is 
toegelaten als verceniging, uitsluitend. werk-
1,aam in het belang van verbetermg der l 
volkshuisvesting. 1 
Nog is ingekomen -e~n verz~ek aan den 1 

Raad dezer gemeente, om een lid te willen 
.benoemen oin zitting te nemen in het be- . 

\

stuur van. de vereeniging "Volksw-0"?-ing-\ 
bouw". Bes.lo1:e.n wordt dit verzoek m de 
volgende vergadering te r':'handeleni t 

Dï;;'t:I" if r;/ h~qg<'; ••· 

- Bij het 50-jarig jubileuw der Chr. 
School zijn een paar kiekjes genomen, 
die uitstekend geslaagd zijn. 

Een daarvan (het interieur der school) j 
is te bezichtigen bij den heer P. van 1 
Herwijnen, die ook bestellingen opuE:emt. 
Deze photo is voor het publiek verkrijg
baar. 

De !>ndere (Bestuur, personeel, Vaandel
comité en regelingscommissie) is uit den 
aard der za!l.k alleen voor de belangstel
lenden. 

T 

·vooulte:zri!ng wordt ge·daian van een verwek ,. 
aaln den fümd deze!!' girmeentie v1an het be- 1 
s1jul\Lfl v"ta n idle ,.,e!f1ecin1·1gf\n,g ,"V olJlk.s'\VlOniÎJJ.11g

b01Uw", wtalillr'bij viefl"zo1rlht wto!l'd't eten lliid te 
.wfull\em ben•oetmen om in dat bleist111u.r zliltling 
te nemen. Aan den Ra•ad v•atll Z-egwiaart iis 
ieen die·r1~~djac ivie.rroek geiniioht. De VoOO"ztlibte·r 
!hooft aJa[l iied er rtuadsi~ricl een exempl.a1a!I' vian 
'die slialt111ten toieigezom1dlen, wia.an1itt dte he1e-

1 
rie.n Irunnen .Z.:/en c1at iaain den Rlaad de be
'V'O'e!~iheild is ge.geven een ]ild im het besitruwr . 
rller V!eT!e enrl1gi1I11g te 0011<0emen. De Ra1a d d i1e:n t 
diuis in die eemte p}aiats ·uilt tie maken of hiJ 
!Yta1IJ dlezie :l>evoegdheid z:al ~1ik ma1kie.n. 
Bwrg. en W~ih'S. s•te1len eahtier voor die oo- ; 
Il silis•sin,g ,op ~t verwek uit te s•tellen tót de 
v1o~lgJetnde vergia.dJe.ring. 

I De heeir D e G .r O' o t km1 zi.oh met dit 

1 vooirslJel wel vell'e•en1;1gen. 
.De nero- S c i.h. e e r 7.0IJ het geweu1!i;ciht 

, vinden. dat de bdcLe gemeoentoo ·eenzelfde 
besl•udt namen; daiarv1000" \VlaS< e;.1. mÏfS!sciJJ~en r wel ~wens•C'ht een ge.oombinoorde ve:rig1aide
ini.nig van cl'e r-a1c1en der beide gemeenten. 

Nada•t nog enkele .i!nlieohbilrngien ,gev1raagd 
en d;0or den YoorzLtte• beant:w<>wd Wiairen, 
wcTCl! de besl'ssing oop biet vicir.ziocik ara n.gie
ho'U den tot d-e vo11gencLe viergaidte.rtim,g. 

~ fy{P, tel ~ 1. ,, 
De vereeniging voor "Vokswoning-

• bouw" heeft verzocht dat de raad een 
lid aanwijze om zitting te nemen in 

1 het Bestuur. Besloten wordt (evenals 
op de raadsvergadering van Zeg waart) 
om dit punt nog eens aan te houden. 

De heer Scheer zou voor die zaak 
een gecombin~erde vergadering wen
schen van .de beide gemeenteraden. 

.//'~" .t5 ~[/J"' 
. * " 

Z eg w a a !!' t. lin <lie Woiens·da1g ail!bil& g.e
h'O•uden ve•rgta·der:inig voain den giemee:ntie.riaa1l 
'ÏIS 1Je1I' iia!Ieû geb.ria.cihl een verz,oek Vfül .e Ve.r
ieen.i,~iln·g "Yo!'ks•v.10tni•n1~bouw", IQ\111 een voor
schot, id!oo;r de :gemee<n.be oa·an ·tle w·agien, tot 
e't~ll mdU'!3.tg Ylalll f 7082. Bij 1hiet V·erwek Wta& 
:geyo;ugid een memolrie ...,,am tlüle'hcilitiln,g en een• 
.te'etk,en~nig '\"an oonl ~lolk vian viieir ilrnlilz'etn, i-O 
bouwen aan dien. Mo\l,enweg. j 

tHelt 'V'ffi'Zloetk iZJad iiln lhamiden. 1gie!Ste1d woirden 
V'alll: ·de Gez•o1n'C1Jheidsoomm:ilstsie 1om d.aiarovr-r 
rtalp[>IQ1rt urill: te !brengen, tJeirwtij~ odk B. en W. 1 

!In de. \1o1gend·e l".aiad-siverga.doiiing, die à.111 Ja• 
DIUlauil q;ai} woirdoo 1geh0tuiden. hun aidvioes Olm· 
firerut oot Yflf'Z:Otelk zullen UJiltbrentg'en. In d~e 
v€1l"g131d'erilnig aoan dan idloor den Roaad ieenr. 
besdhülkik:iin1g wwden genlOIIllen. 1 

Heit uÛttVtoeiw~ rnads.V'eirsila,g ~.al in ons ve>)_.1 
.g<ind n'WI11mar wolrden otPlg&l-OIIIlen. 1 

..4~ // A.A'Jtj/1-
1 Z ~. g w a a :r t. Op 18 Mei a.s. zal door den 

1 

:irch1tecit A. J. Hekker Cz. te 's-Gravenha"'e 
":orden aianbesteed: het bouwen van 4 .;o~ 
nmgen aan <len ·Molenweg alhier voor de ~ 
V BouW\'e · · z -· . ' reenigmg egwa.art~Zoetermeer, 
g~~est1gd .. te Zegwaart. Belanghebbenden ver
';'J~-en ~J naar de de~betreffende adverten
tie m dit blad. 



1 . Evi~n na' 10 uur orpencLe ide 'voorz:it·l·er en jl 7 
,J,1ct zrngien Ps. 95 : 1 en 2, •dieze.lf•c'e :vef1Zem die 

Ds. BootSdTla ideeldi~- ·;~n •hoet einde no.g 1 
1ned.e, dat voor de oud-lecfll inf!len-samien- 1 

·koni.st ruim 300 to·ega1ngskaarten waren v er· 
<ipreid, d10-0h id.at .cJ,e aanvrage v>erl'e die plaat·s- _ ___.......,____ ..:....===;..,;o;====-"=====- "U•; mtJe overtroffffil lha.d, iwaarom lhet be.sltuur 

l in 1861_ bij de inwijding 1waren gezongen, gi!i,g t 
vo1or m gebed, waarna hij aU.e aaniwcz.i-1 
gen woebko~ .he.ette en een O'J>enfogsv/oooid l 

. sipralk, dat m d10ofdz:aaik de gesc"hiede.nis derf 
; <:•chool 00\·.atte. Hij spr0aik ver.dier <H'fü' id!e O'P-' Eerste Blad. 

f UATSEl.1.HCE OCftlCHTEN. 
Verslag "Van de feestvierln:: 

bi.J ~ele2'enheld vstn het :'iO·jRrig 
bestaan der <Jhr. School te Ze;:waart. 

I. D e v o Cl' r b er e i ·d i· n g. 
't Wa.s reeds -eienig·en ti~d ibek·end, drut het 

:JO-jarig bestaan <letr Ohr. s.chool ie Zeg
wriart fc::>s.10liJ•k zou wonden her.cta.ohrt. Oo·k 
in "Het • 'Ieuws" wais een en andierma1al een 
beric.htje opg.enomen, wa.aruiit bJ.eeik, od a•t 
men be0ig was voorbereiderndie 1111rualrtegelen 
te neme.'l . 

Hoewel dJe ·eJgffillijke .da;lum Oip 14 Aug. 
viel, was de h2r.denkin195dag me.t !het oog -0p 
de va.canlie, uibge.siteld tot 27 Se1P1tember. 

In bestuursverg-adering wa•s ·i•n ho10.fT'1zaaik ' 
ht.'1: p.lan v.a.stg.esteld: Woens.da.g 27 Siepit.: 

J5 morgem offöciie.e-!e oollvangst, 's m i·ddags 
IC;nrkrket>t en 's avionds sa.mien•koms.t met 
\1.:.t•d-leer l·hgen. Later we.r:d da.ar 111og aian 
ioe~evo e~J om Dins.dagavonid 26 S.ept. een , 
~p,e:,er te d oen opit11e·d~n. 

Kaast 11<.!t bestuur sitonde111 2 comm'~ iën. 1 
J)·e eerste c·ommiss.ie 'bestond u'.11: doe dames: • 
C. H. va;1 Beek, C. Bios Cd., A. Bos Jd., D. • 
~os Gd., C•. de Ka ter, E. V1iss1er, C. H. Bo·s; 
~ e.n ~- v. 1d . Wolk, en ·die heeren: M. Bos 
j1" G.· P. ·de BI'lll·n, C. die Ka·ter en A. G. 
~e~~er. ·aillen k 11~.inkimderien van o'Pridhteris 1 
dèr sdhonl. · Dez,e comunissii.e lha•d zich ten 
<!nel gestei'.d ·aarr4/e, sriliool een blijl\1enid aan· 
dt~nJ;:en t3 sc!leJJ1î;:.çli en zoo mog·elij:k ook n o·(l '. 
ren bie·dra.g tin· ~eold aan te lbie.d,en. 

De -and·ere commis.sie, besitiaa.nde 1Uit die da
ITJf'S D Bos Gd. el'! E. ViSAS·eir, en de •he-eren: 
H. N1euwe.nhuysien, C. ide Katler, A.G. Se.heier 
\V. Cha.rd•o n en I. Heiemskerk, wa•s do1or lhet 
school'l:>estuur vierzoc•ht .die l'egelin1g ,cJ,é'r o•u d- : 
leerHngen-sa mm-komst voor te obterie'1den. 

Door biet bestuur was a an >het ondlerwij-
2~rud per<onecl verzoclht om d·e sahool te V{'JT· 

1 

si-eren, wrarom dan oo-k reeds ])imsdiag va· 
cantie grgeven werd. 

II. D e e e r s t e f e e s t a v o n .(! 
De loe:rikV1oo!!de1 hadden vo·or dlit ·d oeJI he 

~idwilli.g ihet ke1ikgebouw dier Neodie.rL. 
H'erv ikerk af!!e~taan, omida1t voor de School 

u 1 
'll'neen .. ouders en belangs~el11'enrlen zou op· 
tl'ed·en 1d1e weleerw. iheer ds. De Hartog, van 
's Gra.venhage . 

Nadat ge.zongen waiS Psalm 77 : 7 en 8 
door de sclI.ane, ·die whiier het igeheel·e kerk- 1 
,i;ooou'w vui.de, !bepaalde d•e 51Preker na ge· I 
hed zijn aandachtig gehoor bij die beteekenis 
Yan ·d•e ".kleiine ·dingem" voor God en Zijn 
l\0onin1krij1k in ciene scboone miet gil o.ed w'tgf· 
6proiken red~. naair aanleLding van die woor· 
rl.en rnilt Hoséa 4 : 10: Want woie vcra.clit .den ! 
dag ·der kleinie ·dingen. 1 

,Hij se.hels te u i•tvoer:g Israëls toes1amd uJt 1 
die. da,gien en \Vlees op .cLe .gro ote hebeeikenis 
van "ki'.eiine d1ingien'', dtt altes lo·epa·sis.cnde 
op d.e gesC"hiedenis dier Chr. salwol van Zeg· 
waart. 

besloten ha'Ci, li.n o•vierleg met de reg?llin.gs
rnmlmiSoSie. no.g eetn tweed·e oud-lieerlingien· 
ó>ilmenkomsit t.e orgiarnis1eeren oip Dhnsdag· 
.avond voor de 24-0 telleurg·esteil-den. 

III. W oen s id •a g mor g en. 
Rieeds J.ang "\"ÓÓr 10 uur w.aflen nheuwsgie· 

rigen aainwle<Zi.g om !het v·e!'sierde oc'hooll:o· 
kaal in oogeuschouw 1ie niemen. Aan dein 
inga•ng was een ee:repooo-t aange<bra1C1ht van 
groen en b.Je>emen. Daarlboven ;prijkten die 
wa.P'e.ns •van Zegwaart en Zo·etterme.er. Bovoen 
dat aHies z.a.g men een zeer fr.aai wapen <van 
Nedierlanld, rondO'lll omgeven. met vlagige
·do·ek. B°"ien de d-eur zag me111 twee fra1ns
para•nten. veT'meM.ende de ja1arha1Len 1861-
1911. Voor 1n de gang waren groote planten 
gezet. 

De lOtkalen zelf waire.n gieheel ontr'ufümd en 
1de tussche.nsahotben 'V'erwijderid~ ~oodat een 
'Zlaaltje venkregen was, waar 350 sitoeil1e111 be· 
1hool"'lij1k kor.den worden ,gepla.rutist. 

In 't mLdcrel'Slte lokaal was het po.dium 
aain.gehraodht, waa.rhoVle'Il de portrel!ben van 
H. M. ide Koni'!Lgün, wijlien dien heer A. van 
Beek. opiiicliter, en d:en .heer J. Kefi, ho·ofd 
·der s.ohool. Ooik iwas daiar oipgelhangen een 
i7'eer tsielhoone dn 1lijst geiva1ltle gla·ssehilid er-
p!:a.alt, ai!s hoerinm.e:ri•Il)g aa;n lb.iet 50-jarjig be· 
sibaan dier schooJ, V1e.rvaa.rdiigd ido-or .dJe.n ihee.r 
C. H. de ~ater. 

Op !het podJIUm zellVle za,g men belha.lve 
oir~l en pianQ, lhet iree:r sdhoo-ne va.a:ndie~. 
;namens die oud~leell'l4ng·en Ven gesldh~n11oe ge
_g.e-vten am de sohool, ld·oor het ll>o•vengoooemd 
co.mliité iv.an ltleÏll11kiirudieren doer o~riiohtbern. 

Jfut •vaandel 7Jelve is ·een prac.hllig kunst· 
~uk geplruatst 0tp .een .dirievoet. 

.... -

1
. r:ich1er">, de heeren V.an Beek Visser De 11 

r ' ' hater, Bos ie<n anderen. \Vij lhoo:riden '\'a•n huln 
1 pog;e.n, ·hun wensdhien en s·tirieiven. maia.r ook 

vf!n hun moei tie en doe tegemrwierki·n10-, to1td,at ! 
·heit lhun eindelijk mocht gielukkietn e.e~ oohool ! 
te openen !met 26 Ieerlinigien. 

1 
Oo;]{ de hoo~_~ien 1diea- sclhoo1l we:r.den ntet f 

, V1ergc·ten. Zoe 'ZlJn a1'1e111 lheeing>erraa•n zoo'Vl'lfl 1 

1 <!e . o.pr ichters aJ·s de ihoo fd;nde~wij1z;ers: 1 
1 '\:rihellrn g (rews vóór ihij in fo nc-tüe koln tre-
j rlicn), Pastoors, Stroes. Bre·eibaart en K•et, I 
1 doch hunne"w.erk,en blijven, .ein tiharns a·m-
t 5c1houwen WIJ oo'k •die iwuc.hben van hllln iar-
. ·ln~:,d. 

1 Ook d.e voorna.amste gebeur~eniS's·efn wel!"· 
rlen i·n bet geheng.en lteruggeroe'P·en. 't Was 

. f'!en S'C"hoon en pa;k~{>end openiingswoor"!, 
wa0;:1r met ISiiUe aanida.oht naar geluisit•erid 
"7'erd. 1 

i 1'.'lu ontvi.n.g de vaa•nideJ.rommissiie gelegien· 
he1od ~iet vaa•n.del aan 'be. biede'l._ Dit •gies.. ohiied· f 
de lb11 monde van meJ. E. V1ssPr, die een l 

· 7.eJC'r sC"hoone, p.assiende N'•dle hiiel.d. 1 
. De voorzit.~er W•as ·die .Lol1k ivan •die verga•de- 1 

rma. :[oen fhtJ 'noor dat ~choone gescihPnn{ ibe- f 
di8;nkte en iaoJle:n oplri~p srtee1ds. g.eitrouw aan 1 
cl 1 t va•a·n·deil t(' bli.i•V'e'Jl. J 

Hehailvte boet va1a•ntdiel was door .het 1com;té ~ 
<oo•k nog ·ee1n beclr.a~ van f 30'l 1bijeeng:eibracl1rf 
en a:m den P'enningmees•ter der s:rJhool over
ihain digid. 

AclhtereenyoJgiem:; werden n1U wl>e goedie 
woor·dien gespruken en WiePsci\')pn geuit door 
den ·he1er siclho;oJovizi;e.ner, idien 1buré!'e'T'1eeslter, 
het !hoof.tl ·d.er s.chool (id;oe me.die namens het 
Dersone·el iete·n S·ClhooJkl-ok ten ge&ehenke a(l.n· 
bood) oen .den lhe·eir P. Keit, zoon v.an wijoJen 
den !heer J. -Ket, di•e mec.r da.n een kw~l'll
eeuiw _hoofid •de.r s:chool wa·s. Ook d•e aJae

Î 1naa.r1d11 g.dien van ver~ohi1Ileln rl1e coiipora ties 
, De .gouden lehters komen •st·erk 51prekie1n1d • a1lSJ111ed·e on.dierwij1zenid p1ersoneel vierlln·egie~ 
i uit . o.p den rooiden iaohterwond. Het O'P- ~eleg~nlheri·d een wool'd .te Slj)'I"eken, nadat ·dt> 
1 <;ahffit "Sohool met cLe•n Bijheà Zoetermeer- vow1z1ttier rmeie.wedeel1d h:i.d, dat van den in· 
1 Ze.gwa.art. Opgericht 1861", waartussdhien §'Pecteur. odien di.strioet.s-&clhooloPoZIÎener en het 
! t>en opiengeslagieu Bij1bel, g·eeft duideijk ~ hoof.dbesltuur van Chris.t eli:ik-naitio•na.a l 

1 
n_neg het doel en strielV'en der SC'hooil'vere·e.ni· Schoolon1d'l'rwijs, .alsmiede van ve•le o•ud-on- i 
ging aa1I1. derwij11.ers !bericht vmn ve11hi111c1efling was in· · 

Veflcler Wal'em er op het ;podiiu'In en de' g.elkomen. 
! taf~l pradh:tige bloerrnstrukken aang.ehracht. ! Van <lieze geleg.cnhieid w1eJ>d gc.bruik ge· 
J In t miidc:Len_ aan ·de a:·oltderiing ibfogien bloem·! maaikit ·d>0or dien h e·er Te'll Kate i\lhans hoofd 
j hruk1kie.n en m ·de koa:ijne~ ziag men blo1em· 1 1e Maass.J•u:is, alsmede door de' a.fgeva.ardig· 
1 potten en v.az,en, afp;ew1iss.eld met .groen. 1 den van ·àie sciho1le.n .vam Z•evenhu;1z.e.n en i· 

1 
t Sp~eil<t haast van wld', dait sJJmgiers en I Moer.c.ap-el1!1e-, en .dieo vemegeniwoo11-.d r.ger van , 
lam?IOn~. evienmLn o•nofürruken. ! <le afrle-eHrng ,"Go·rnda" va,n .die V•ereendging 1 

1 EmdiehJk was de warud ook nog vemi·e:rd j voor Chr. On•derwijlZlers. <van den ·kerkrra:i.d 
met een 8-:al s_clho_~lliorden, ditIDdä'.l speciaal, 1 <ler Nedoerl. Herv. en die d or G~J"lef. ikienk, ! 
bet:ekmd m si1erh3ke.n letrervorm mrt <v1er-1 V1a'n de ibe1die jongelings'V'ereienigh gei'\- het: 
s~iJlend-e iopsiohr-tftien, als: "Wii 2.u-Ll.iti het ; Loca.aJ..Crnmité der Unie en P.atn·imonium. ! 
met wri~~rgen, voor •het 1na;vol1gefld,(! desl..aciht Dez·e tweedie samenikomst werd met dank· f 

j de _loffeh1kihieden ides Heeren (P~ 11 1.111.J, Eben- 1 g.eibed igeislobrn 'door Ids. F. Meys.fier. , 
H_~ez;e;: Sursum CoJida_, Soli Deo Gloria, De' IV. W oen; s d a g m i .d d a g. f 
~~Jd "lhe19t ~ne!, Gel'Jtrou,1kt hei:m wel - _Jiene-1 Wag. 'smoJ>giens V10or hcl eindiiaien de pho· 
''°ns .d,e tieel.kemngen vain .het oUJde en .nieuwe togra1af Van Leeuwen :bezig 1gewee:slt om een l 
S·0hool,gie~ol\Jiw, waarlus-sohen een isym!Joliiek,e ldiekj1e te .111eanem Vla.Il hl{;t 'icr11tieriieuir ·derf 

1 vo101~:•lelhng ·va.n heit docl •eener C-hr. schoo.J. sicJh.0011, na. a,f]oop poseeflden om "g•elkiiekt" f!e j 
j . VVI] ilmnden <laar.~i~ zi1en w.a.t een zwart ' worden die Iedlen van het sdhoo•l'besituur, ihet 

,\Is LUSGC1:1enzang werd aangcihe\'e.n Ps.a"'1n 
.., : 1, terwijl eene co!le-cte 1ge1ho1ud1en wer·d 
'nor de Chr. •school, wie1llke ruim f 35 10p
J,r;i-ciht. 

! •)O rd en een stuk ·krIJ.t m een °be.kwiamen banid personeel der SJChool, het va1a1I1odel~comité en 
, 1 vermaig. . . de regetlings-ûom:mfasi•e. . . 
! Op !het pod•mm waren, na·da1 langz1 mer- Daarna Vleifleemgden Zlch rui.m een de.rtoig· 

· ~:Ml at :d.e s.p.reker iin •da.n1kzeg1günig was 
Yoorgegaam en ·die slot>zang gie.zongen, was 
dc!Z{' eerste samenkomst afgeloopen en ging 
krlrr .ge-s.~'crlct hnL,~·aaTt~ 

. ~and :V.ele stoelen w1aren bezet, g.ro:et·en <le hal p~rsonen aan "ta<fel ·om 1hiet 2e .ont'bijlt te 
J e·den van .het sc'.hoolb0 stuur n.l. de .heeren l gelbru1ke111. Oolk ihiller wia~ een bekwa1me en 
I tls. IJ. Boot.~rna. voorl'Jit.ter; j_ Scheer seore-1 ged.ie05tige ihallld be-zi.g .gewieiesit om hel <iiea-
: la ris; P. van Beoek, pentliingmeeSite.r; 'H. van 1 lijike met het smakelijke tie '\'lfreienig·en. 

1 
A1p1hen en E. II. Ohandon, .bcnevien·s ode hee- / Om 2 uur w~en ~.e kin.dier-en toegelaoren 
ren J. Postma, ~hooiopziener, en c. L. J. 1 en na belhoorhjik te rz1Jn .geplaa•tsit, moichtoen 

l Bo·s, burgemf'•est<Cr. 1 

l 



18 

= 
ook •Oude rs ~ n. •t Lieip zoo V101I, 
dat vielen ~n die galilg een staanp1ruaits :moes· 
ten nemen. 

Ds. F. C. Meys~er d nde d.it s.amenrzij111 met 
geood waarna hij sch oone en voor de , 
kin~;e.n ze.er be.gri~ijke iboeS>p:a•atk h~ield 1 

1 o-ve1r de bet>eekeni!l van de u 1tdrukkmif. 

! 
,,School met dein Bij be<l". 

V.e:rvolgie.ns sprak ci(t.lheer H. Nieuwen:huy· 
. oon, eerstie 0I11c1erwijzer, O'\'.er .c:.en sitrij.d va.or 
l de ohriistelijke .s.ohool en schetste .in 't bijizon" 
l dier ·de 1l>ete e'kenis v•n lhe t volks.peti.ltionne-
i ment .iin 1878. 

1 Als .laatste s.p!'eker trad op ide hieer J?· 
Rfoz.eibos, hoofd de r sc'hoo l, <l•' e de .betieelkems 

, va111 het l'\'aandel 'V·Oor de ikinderr"eln 1oelidhitte. 
j Oo~' de kindere.n lieten z 'ch nJ-et on'.be· 
J buigd. Een jongen 1drri eg -een wensc:h voor de 
~choo1 voor, twee m eisjes ha1d1~n een voor· 
rlracht e1n een izes.ta1l jongelns hiie1J.den een 
s.amens.pra.alk. Dit all" werd .tot a.Jler geno·e· 
~en no.iet OTIV'er\dienis1ie!ij:k 1en .~elhoore ge• 

1 bucht. 
Ornde rwijl waren .die •kiin·dlf're n tot iv:ier'maa.l 

~ebrac:te•erd en werde11 t er ·afwi.sse li1111g een 
clrietal f.e esUie d1ere1n tez0011 gen , SfPeciaal :voor 

, derz1e igeleg.emlhieid V'en•aardig.d. 
Ook die1Z·e feestv1erL' g Ji ep z·eer gunstig alf 

Pn zaJ in veler hart een .onuitwi•sohba.ven 
ind:ruik n a fa.1 1ten. 

V. W o e n s tl a g a. v o n .d. 
Kl okslag 7 uur wierd dez.e oud...,Le-erHngen· 

!Wlmenkomst geoip f'ml tl.oor ds. IJ. Bootsma 
me l gebed, wia ama hij het •pres.i'd!urn oV'ffi'" 
clroeg aaln den heer H. Niieuwenhuysen, voor-· 

• zitter .der il'egelin.gis·co1mm;1s.s ie. 
De iza al wa1s met ruim 300 mensc•bJen g e

vul.d ten zoowel aan ·cJ.e deur als binnen was 
· rl.oor ide goe;d.e .zorg d ·' r 1c.om1mis·&ie v'Oor rnit
' ~beJc.en.de con-tröle en hand1havin.g d·er rus1 
geizo~·gd . 

' De 'v·oortzitter sp~aiJr 1rn ieen kort en krach
; tig openinig.srwoor.d, daari1n wijlz enide op de 
' hetee'kenis van 1diit 51.).jarig jub'1leum en de 
~jon.geren oproep.ende • d·e voeitsporen der l oud.eren te wan,delen - opd•ait het va-anctel 
m et .eere aan hien ka111 world·en OV1ergegeve1n. 

Nadat ,,Da Cosb's Vol'kslie d" wa~ aia.ng e· 
hevtm rw.erd met da/Ven-end ai:mlJa!llS en het 
staande aanheffen ivan 2 coupl.ett:m vian hiel 
Wilhelmus •die goedikeuI'ing .dier V'erga derm~ 
verkr1~ voor het vol·genide teleigir.am: 

. ,Het be.situur valn de .Schoo1l me.t ·d1en ~ij1b_ L 
tie Zegwaart, ter gel-e.g•enheid v0an hiet.50-iar~J 
besta.an .dJer ·schoo[ met ·de oudJleerlLngen 1~ 
fe;e~telijke 'V'tmgadering bi.joon, "bi1cLt Uwe Ma
j1estei.t wes Hee.re:n IZ•eg.en toe. • 

Dadelijk wierd dit tele,gr am naia.r Hare MO.• 
jesteit d•e Ko!n.ing;n •ver.zondtern. ",.,,-1 

I-J.et vierd erie ge.die.elite •~alil den a vom•d vv~•i+
do or gehra cht met gezang, t oespraikien e.rv 
voordrachten. 

De he er A. Braue1kman hield e ene lez:i.ng 
over het on.de rwijs in ,cJie 17.e eeuw. ·d.iie, wait 
vorm en inho'lltd !betrof, Z'OOT goed i111 den 
sm aak v ie 1. 

't Geime ngde Zang!koor, onde r leidiln.g van 
den heer D. R iezeb01s, Uet ~ · ch tot viierma.a1l 

l hooren. . 
t Van eern vierta1l solo's imo ch ':en wij g·ernre
'. ·l•en , waµrondieir één met b e1ge.:ie'.1din.g v.an 
! piano en vio o[; een •drleta,l voortd.ra0ohten , 
1 Wf:'r.d1eln z.eer verd.iènsl>rlijk ·ten gehoore gie· l bra.cfürt. t.erwij l ·een vie1-tal toe:sipraken de noo-
1 ni::ie afwissel inig br.aohten. 

1 1Jaalf!Voor .zorg;den ook een 8-tail fees.tlie· 
• de!'f'II!, waarvan die aanWJe'Zi,ge.n tliediex e 0en 
l oP.X•Pm<pJ.aar onl•ving<en. 

VU. SLot . 
"De Heere hieeft ons ruinlltie gemaaik!t." 

"Go<d:e alleen de e&"el" ,.Dies ilo ven wij Zij1aetn. 
Naa.m." 

1 Ook werdein .aNien o.ntih<tiald ·oip limofna·die, 
l hrwidsuikers en ta.a.rt1.es. Ook hier bleieik 'het, 

Dart w.as die gronidttoon v;an de.z.e :llees t
i==V'reugdle. 

dat de regelingsoomm.issiie met <torg d•e.zen 
a'\·on1d ihad voo1T1bere<i·d. 

Ailles Heip volkomen naaQ" wensiell1 .en ier 

h eerse"htie e-e.n pr-ebtigie, geiz•ellige, soms 
gees•tidrthftigie stemming. 

Om elf uur werd <liit f.ees1lelijilc samernzijn 
miet een s lotwoord en ·dainikg.elbed do.or dlein 
voonmtter geslOll•en. 

m. Donderrl~ga~on~ 
Wede rom w a l'en ruim 7 uur meier da111 

300 menschen fa ·de vietrsi>e'l"M s•dhoo•l aan
w ezig. 

De Reg·e!1:n g«oommLsS1iie· iha d zelrnr geen gie
ma1kkelijke taak g.e'hà!d om lbinn.en nog g een 
24 uur een n ieuwle f•ee·~ltavomd t e organ ''S ee
ren dLe n oodiz.aikielijik was .geworden, 0do01r
d·a.t er voor den eernlen a von1d ruim 200 
plaatsen te w ei ni g w a.r.en. vV.el ha·d .a.e !f'ege
lings-eommi-ssie ,geireikend op groo'.ien toeloop 
- doch n iet .zo o, d a t er 2 avo0nden a0an ,gie-
1w ij d zouden mo.et·en wor·doern. 

E chter, de oomrnr.ssie 1hee.tit getoond:, wa:t 
bij ·krachf g a anpa~ken en goed 011gani s·eeo
iren in korten tijd .b ePeikbaar is. 

ZO-O'Veel m oge.Iijik zou geizorg.d worden, dait 
•ikz.e tweede a vond noi·et minder mochlt h.ee
ten dan .de eerst e - .en d.at is mees;terlijk ,ge

' lukt. 
1 Ook dien avond is oe r z.oor wiel geVJ'la,agd 1 
van de kra chte n dies vo001'zi'htiers, wiaarr0an 1 

' to.ch op izwlk •een aiv-0nd .iin lho~dimak !helt 1 
wel-sfagen afiha111gt . ! 

j Nadat Ds. Bootsma• met .gebed haid: g.ecwend 
'. las hij lh.e:t vo1'gen.die in,ge'komen antwoord 1 
. V'Oor op 'het 'V'erizond•en bel•e1~am: 
, •. Ha.re Majoes.te:it 1dir>aa~t mij otp U h ooigdler- ' 
~[vier .d.a nik 'be be1tuig1e111 v oor veigenibeide 
! Adjudan'ii van d!ienstf;, 
: SOHLMMEiLPBNN:LNCK. 

M'(ll\: geestdrift werd! sitaantle het Wi!lhel
mus .giez01I1gen. 

De voor.z.itter dtt regclings•commi&S.i1e nam . 
nu weer V'erdie.r' de i.eidiil!g op rách. r 

1 In .hooM.z.aaik •w as lhiet vier1oop a~ dat "''.'"11 
· W.o•en.sdagatV'on,d;, lhoewiel .i1n ' t g-eheel J);l:e~ l 
he~z.eJifde progrnmmar werd afgewerkit. . . l 

W ·eer :verieeruck oot ,gie'meugde k oor w~lwllil· Î 
!end med·eiwer.king em hoorden we &oio s e n 1 
' 'OOl)dirachben. • 

Die hoor Hi.eizefilos ·Sop.rak owr !biet psatlm· 
~ang te vir<>ei.e;er tij<d. De V oovziiltter hiiel·d 
een redevo:ering OV'er "Die s·tirijiCL om die 
"·~hool" fe.esitl>ied-er en werdien .geizongen en 
d•e viel';ersching>en onllbra'k'en diiien iav.an.d ook 
niet. 

Oud-'l·eerlingen em. lbesiluursleden .spral!ron 
har.uelijlke wooroen, waacr">door 1die 'l'~gacLe
ring in woolijke en opg0ewekite stemrnm.g gte· 
r .aak,te ·eten en andier a~g·ewiiss·.: ~d met rto1e· t 
paS1S<eliJk·ei l>eanlwoovding van dien rvoortz1it · 
ter welke aintwool'den, somwij1le.n, ivolgCllllS 
het getu i.gem.is dier aianwe.z.igien van "ver · 
nuit" g.etuig<lie.n. 

Een der •besLuu.rsiledien fteliciteerde .d!en 
Voor<ziolher met den zoo0 gunsitigen a.floop der 
f.ces1avonden, waarmede die ver~a1dea· Ln1g 
g.e•esitdriftig .iinstemde. 

Het wa.rten go.ede, g•ezeHige en a ang:ename 
uren clie werden idoorgebracht. 

on'geveer half 12 sloot d.e Voorzitter 1die~e 
ia atsfie samenko0mst met een .k.ort opv.eiK· 
kend &lotwoord en dankgebed. 

Voorwaar, hier w.as geen menschenwerik, 
maar des He;eren hand! 

't Yijfti.g-jarig jubileum der Chr. sohool 
.za1l la1ng in gedaiCiht·erüs lblijven. 

Groeiiie, blo.eie de scho01l met den Bijlb.el en 
clra.g.e aij rijke vruchten vo:or dit en voor het 
to.ekomende reven. 

l 

D ie V ~ r s 1 a g ge tv ie r. 

~ - .... - 7" ($.~" -

JJ ~~ !tNit v 
- Het 50-jarfg bestaan der C:hr. 

school is alhier zeer feestelijk herdacht. 
De verschillende samenkomsten (5 in ~
getal) slaagden allen zeer wel. Plaats- , 
ruimte verbiedt ons over uit jubileum 
uitvoerig te schrijven. Leerlingen wer· 
den onthaald, oud-leerlingen gezellig , 
saamgebracht, vele goede woorden van 
oude en nieuwe vrienden gehoord en 
bij dat alles mocht aan Gode de eere 
gegeven worden. 

Mij n h e e r d c R e d a c t e u r 1 . . 
Met veel gmo~geIL heb ik gelezen uv: uitvoeng 

vcrsiag van de fees tviering bij gelegenheid van hel 
50-jarig bestaan van on.ze christelijke school. Ifo. 
deed mij genoegen dit keurige verslag te lezen, zo~ 
dat ik als het ware het feest meemaakte, w:i.t 11! 
Lot mijn spijt ni et heb kunnen doen. . 

Een kleine opheMering in uw verslag zou 1k ech
ter nog gaarne h ebben. Op den eersten feest.avond 
zou Ds. De Hartog uit den Haag gesproken h~bbc1 
n~ar aanleiding van de woo rden uit lloséa 4 : 10: 
"Want wie veracht den dag d'er kleine dingen." 

Ik lees altijd graag een gc<leelte vóór ·Cn nà den 
frpgegeven tekst, om t.e kunnen zien in . welk ver
band de telst geschrev·en is. Zoo sloeg 1k ook op 
Hoséa 4 vers 10 en ik moet u zeggen, dat ik schrok. 
Ik las daar een' teks.t, die u liever niet .woordelijk in 
uw blad zoudt afdrukken; ik geloof niet dat Ds. 
De Hartfrg daarorer 1.0 11 preel<en, 1·ooral niet , ·oor 
kinderen. Ik ve;·moe<l. dan ook, dat de opgegel'en 
te~°"Á~'""'-P ' ~ lju i •t·i~ doch . ria~ de n·Jaals 

il'!ir hiJ te '\ inden is. verkeer d is opg"gc ""' '· 
Ik heb geheel Hosfa nog eens doorgelezen, d~h heb 
hem niet kunnen ' 'in<lcn. 

Ik we.et dat bij in de Schrift voorkomt ; zoudt U 
eens willen zoeken waar hij staat? 

Bij voorl>aat dankend, 
c . 

Z<>etermeer-Zegwaart, 11 October 1911. 

l 
\Ve zullen aa11 het verzoek nn C. voldo en en 

hem in het volgend nummer den uitsfag van ons 
onderzoek meedeelen. Red. 

J~ tJ !J!e/'~ JfL I 
(J[_~~ 

Op het verzoek van het Bestuur der ver
eenigihg "Volkswoningbouw", om een lid van 
den Raad aan te wijzen als bestuurslid dier 
vereeniging werd afwijzend beschikt. 

Door den heer J. v. d. Sar werd voorge
steld de vergaderingen met gebed te openen. 

Daar dit voorstel niet volgens art. B van 
het reglement van orde schriftelijk bij den 
voorzitter is ingediend, kan het niet bi:.han
deld worden. 

Ook in .~e raadsvergadering van Zeg-waart 
werd afw1Jzend beschikt op het verzoek van 
de vereeniging n Volkswoningbouw". 
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Correspondentie. Met het volgend 
ZOETERMEER-ZEGW AART. 1 

nomme~. te beginnen zull en behalve de 
plaats~.hJke ber.i.chten in dez.e rubriek 
van tIJd tot tlJd enkele stl" kjes om
trent Zoetermeer en Zeo-waart zoowel 

De rubriek "plaatsel!Jk nieuws" gaf 
.elden iets van Stompwijk, Benthuizen 
f Nootdorp - en wat het "leidend'' 
tedeelte van ons blad aangaat ook 
laar - bij artikelen van algemeenen 
,ard, de grootste ruimte ingenomen 
foo r belangen van het Westland. 1====-::~~~~~~=~~~~=~2§~--===....::-= 

Da.t nu mag zoo niet blijven. 
Vooral, waar in den laatsten tijd 

ms blad j uist en vooral in het Oostelijk 

' op het gebied van de politiek, als op 1 
lee! van ons district zooveel concur
·entie ondervindt. 

Een enkele maal zullen dan ook op 
jeze plaats in ons Orgaan, de t ot nu 
coe zoo stiefmoederlijk behandelde ge· 
. neenten , zich komen uitspreken. 

1 
maatschappelijk t errein betrekking , r 
hebbende, op pagina 1, onder het re- 1 '. 
dactioneel gedeelte worden afgedrukt . .., 

Er zijn zoove~l zaken, die niet kun
nen behandeld worden onder "plaat
selijk nieuws". Voor beschouwingen 
en critiek is daarin geen plaats. 

"Plaatselijk nieuws" blijve niet an
ders, dan een vermelding van feiten 
en gebeurtenissen, waarvoor slechts de 
coirespondent aansprakelijk is. 

Uit den aard der zaak moet een 
correspondent slechts objectief de feiten 
vermelden - tot op zekere hoogte zij 
hij "neutraal". 

Toch zijn er vaak punten waarover 
wel eens het licht onzer beginselen 
mag schijnen. 

Welnu - ook Z.-Z. - zal voortaan 
het voorrecht ontvangen, wat 't West
land reeds Jaren had. 

* * * 

- -- - -·· --~ ·- ..._.l ___ ~-...,. 

§ § Unie-collecte Benth1izen. 1 

Ook dit jaar werd te Benthuizen 1 
.veder de Unie-collecte gehouden voor 
3en school met den Bijbel, welke daar 
'log niet. is. 

De opbrengst was f G4.165. 
Er valt daling en stijging te consta
eren. De opbrengst der Augustus-

,ollecte voor het fonds voor school
·Stichting bedroeg van 1904 tot 1911 
achtereenvolgens: f 50.005, f 53.54, 
f 63.22, f 40.-, f 65.70ó, f 84.15, f 78.19 
en f 64.165. 

Toch mag geconstateerd dat de Unie~ 
't Behoort immers ook tot het Kies

district "Loosduinen?" 
- f),.. """' i, ,._, ·~ ··r ~-~-.n- <>" 11 " j;evoor 

1 mannen daar met hunne collecte niet · 
1 zoo zeer zijn gedaald, dat er vreeze 

§ § Het Kiesdistrict Loosduinen. 

Reeds een zestal jaren vinden wij 
boven aan den kop van ons blad ver- ' 
meld, de eigenaardige toevoeging: ' 

1 "Orgaan voor de Antirevolutionaire 
Kiesvereenigingen in het District Loos· 
duinen". ' 

Voorzeker een lange onder-titel. , 
Het district Loosduinen, sedert 1888 , 

van Delft gescheiden, omvat de ge-
meen ten : Loosduinen, 's Gravenzande,; 
Maassluis, Maasland, De Lier, Naald
wijk, Schipluide.n, Monster, Waterin- ' 
gen, Rijswijk, Voorburg, Stompwijk, 
Nootdorp, Zoetermeer-Zegwaart en ' 
Benthuizen. 

Een eigenaardige en gansch zeer 
vreemde combinatie! 

Edoch - zoó en niet anders is nu 
eenmaal de samenstelling van ons dis
trict. 

Van gemeenschappelijke belangen is 

1 
schier geen sprake. 

Eigenlijk hebben we 't Westland -
en dan nog een aanhangsel Westwaarts 1 
van den Haag, dat als een wig tus- , 
schen de districten den Haag, Leiden, 
Bodegraven, Gouda en Delft is inge- , 
drongen. 

In ons Orgaan was dan ook het \' 
Nestland immer aan 't weord. 

zou kunnen bestaan, de zaak te staken 
Trouwens - dat mag ook niet. 
Daarvoor is de zaak te ernstig. 
"Volhouden ! " al is er zelfs in de 

verre toekomst nog geen sprake van 
het fonds te kunnen gebruiken voor 
de stichting eener Christelijke School. 

Benthuizen nog zonder school met 
den Bijbel - hoe is dat mogelijk? 

Dat is niet iu de lijn van Ds. Lede boer. 
Dat is volkomen in striJd van de 

orthodoxe richting die te B. gelukkig 

1

1 nog overwegend is. 
Een neutrale school op een alleszins 

godsdienstige plaats. Wie kan dat 
rijmen? Er zijn van die kleine vossen, 
die den wijngaard bederven. 

Maar dat neemt niet weg, dat 
Christe!l-ouders toch nooit hunne 1 
kinderen kunnen overgeven aan een 
school, waar alles mag geleerd, doch J 
de Christus der Schriften wordt 1 
geweerd. 

Laat er dan eens een opwaken zijn 1 
en een ernstiger streven ook op dat 
stuk der opvoeding in gehoorzaamheid ~ 
aan Gods gebod te handelen. ï 

Neutraal onderwijs - het keert zich ! 
in het einde tegen God. l 

En dat wil men immers t e B. niet? 

" , ."' ,· ·* ··* * 

' § § EEN JUBILEUM. 
Een menschenkind jubifeert als hij r 

jarig is, of 25 Jaar eenzelfde ambt 
heeft bekleed, of .... maar waar zouden ' 
wij eindigen als wb alle jubilea op- < 

somden . f 
Ze zijn tegenwoordig aan de orde 

van den dng . 
Zelfs, hoorden wij onlangg van een 

jubileum, feestelijk in de familie her
dacht, omdat ... . men 5 jaren in ' 
't bezit was geweest van een trou
wen hond. 

Maar ook een school kan jubileeren. 
Dat mocht Zoetermeer-Zegwaart 

onlangs ondervinden. 
Nog hooren wij de naklanken van 

de vijf feestelijke samenkomsten bij 
gelegenheid van het 50jarig bestaan 
der Christelijke School. 

Ook onze correspondent voor Z.-Z. 
gaf eeni ge mededeelingen en een kort 
(was 't niet wat al te kort?) verslag 
van dit jubileum . 

En als redactie zouden wij al zeer 
slecht onze roeping verstaan als wij 
niet op dit eenige feit in de historie 

, van Z.-Z. opzettelijk de aandacht 
vestigden. 

Hoe is de arbeid der oprichters 
gezegend. 

Mannen als A. van Beek, C. de 
Kater en A. Visser mogen door het 
nageslacht niet worden vergeten. 1 

En evenmin zij, die in dezen wijn
gaard arbeidden. 

Ieder herinnert zich een Breebaart, 
een Straes en een Ket. 

Klein 't begin. In 1861 slechts 26 
' leerlingen. Groot de zegen, bij fellen 
tegenstand vaak. 

En de vruchten ? 
Die liggen altijd zoo maar niet voor 

ieders oog uitgestald. 
Toch - een geheel geslttcht is alhier 

opgevoed en onderwezen naar den 
Woorde Gods. 

En dat Z.-Z. zedelijk en geestelijk 
nog is, wàt het is, kan zeker ook op ,. 
rekening geschreven worden van het 
Chr. OndArwijs. 

Dat Chr. Onderwijs heeft op de be
volking een bepaald stempel gezet. 

Wat en hoe 't zou zijn, zonder deze 
arbeid van een halve eeuw, is niet 
te zeggen, doch zeker is, dat er een 
anderen geest zou heerschen. Immers 
toch Gods Woord keert nooit ledig 

j 

1 
weder. 

Laater dan gebed gevonden woruen, 
. opdat ook dit werk niet tegen z"z. 
. zal moeten getuigen. 
1 En putte men alle te zamen uit de 
genietingen van dit 50-jarig jubileum 
nieuwe kracht om voort t.e gaan. 

Tot zegen van heel de gemeente! 

* * * 
• L - -- " 

l 



_, Hoe vaa_k .... kornt het niet voor <lat 
er l~ulp1::1ctdele11 bij de \'erpl~ging 

~ noo?ig zun, die niet in ieder gezin 
~~ wor drn g-evonden, 't zij om<lat ze 

§ § PRO PATRIA. daarvoor te duur zijn of te ouhandi" 
--

1 
Een naa.m, lezer! 1== 

1 en liistig zijn te bewaren. " 
Van een vereeniging ! . In Zoetcrmeer-Zet-~waart heeft men 
Niet van een "Kiesvereeniging", of ~ ree~s. een reeks van j'.tren de gezegende 

van een vereeniging met het een of " wer long der nfdt-elrng kunnen gade 

1 

ander "nationaal" doel - maar van - slaan. Geen wonder dus ook dat het 
een gymnastiek-club te Zoetermeer- 3 led euta~ steeds ~tijgende :s en thans 

. Zegwaart. . reed~ c1r~a 300 bedraagt. 
Een passende naam·voor een gepaste , J, Hi er is reeds flinke uitbreid in" 

zaak. t 1 g~geY~n aan de. werkzaamheden de~ 
Want wel geldt voor de belijders rl eigenl y ke afdeeling, llie niet alleen 

de betuiging van den Apostel, dat de h~Jp komt verleenen, met Yerband-
lichamelijke oefening tot weinig nut ~ midd elen, ledikanten, ligstoelen enz. 
is - doch men vergete daarbij tweeër- · ;-nz., maar ook de wijkverpleging ter 
lei niet. .t n:rnd nemen. 

Vooreerst, dat Paulus bier vooral .L Dat dit _ nooclig is. blijkt. wel IJieruit 
op 'toog heeft de overdrijving uit - ~at_ de_ WiJk~usLer in het afgeloop-;n 
die dagen, toen men in allerlei spel t Jaai !lJet minder dan 38î5 bezoeken 
("sport" zouden wij thans zeggen) moest afl~ggen. om hulp te verJeenen. 
opging, er alle heil in zocht. De ., B?vendien I'J een onderafdeeling 
vinger wordt hier ter waarschuwing ~ gesticht voor tuberculose-be8trijding 
opgeheven tegeneenzijdigeoverdrijving ~ ~aarvan we reeds de gezegendè wer'. 
en misbruik van lichamelijke oefening. krng mochten aanschouwen. 

En vervolgens vergete · men niet, i~ Ook gii~g in de vorige winter van 
, dat de Schrift ons · 1eert, dat ons de afdeEJlmg een cursus uit voor 

lichaam een tempel is des Heiligen e eerste hulp bij ongeluHen. 

1 
Geestes en dat mitsdien voeding, '3- Het deed ons dan ook goed te ver-
opvoeding, verzorging, vorming en J- nemen . dat thans in het naburige 
onderhoud van ons lichaam niet alleen n Benthuizen, waar men zoo ver van 
geoorloofd, doch zelfs geboden mag it den dokter verw~i 1lord is, lle eer:-;te 
beeten. 1' stappen zijn gedaan, om tot st.ich tîno 

De gymnastiek als zoodanig is dan e van een "Groene Kruis-afdeelino" t~ 
ook onder ons principieel niet ge- ~- geraken. 

0 

oordeeld. )- . _B_urgemeester en Rw.d namen het 
Dezer dagen verzond het bestuur i- rnitiatief. 

1 van "Pro Patria" een circulaire om 1 ij Flink zoo! 
" :finantieele steun. · :,~ Ma.~r laat het geen zaak worden 

Toch zullen onze geestverwanten · of blIJven van B en W 
. aan dat verzoek niet kunnen voldoen, ,~ . 't Is een z:i.ak v:1n parti~uliero initia-

nocb ook hunne zonen vrijheid kunnen [ t.ie6.ok ge0.n partiJ·z:aak. 
~ geven, lid van deze club te worden.1 1: M 

Want deze zaak is onder ons wel, a;.ir van algemeen belang. 
niet principieel, maar practisch ge-l :.sr D~t dan nu ook weldra de afüeelin" 

gesticht worde. 
0 

3 oordeeld. 1 e L t · d 
Niet om Bestuur of leiders. I ~- aa 111 eze kleine gemeente waar 
Maar om de omgeving waarin onze "- h~t aantal leden uit den aard de'r zaak 

.; jongens komen als ze zich aansluite.n. lf ll]et. groo_t kan worden, ieder toetreden. 
r Want Pro Patria" geeft zijn oefe- e D.tn kan er iets tot stand komen 

' ~ n En voor-tl rl · i · ,d ningen in een herberg. - · - . . . • e 1~eei gegoel en mogen 
.e 

1 

zien met on betuigd la teil in het be-
En wie went zijn zoon gaarne jong n· pal~n van het bedrag hunner contri-

reeds in een herberg te komen? n bu tie. 
Niet alleen bidden, maar oo~_wake~ n Mogen wij spoedig Vflrnemen, dat 

moeten wij vo0r het zedehJ~ h~il 
onzer zonen. Men zij dm; voorzichtig. de jonge afdeeling haar werk is be-

1

' 

-----~-_,,,~---~~--*-*~ gonnen met minstens 75 leden . ' 
)- - Of liever met 100 ! ~ 

i ~ /1 U /f l/V Ij i ( Er zijn zooveel volwassen. jonge, · 
Jr menscben. die in den regel m alles 

zich rekenen te behooren tot het huis
gezin, vooral als 't geld kost. . 

\
--j § § Het Groene Kruis. 

·r Alom uit den lande richt me~ _af· 
._ 1 deel i ngen op van de vercemgrng 

~. 1 Het Groene Kruis". 
n " Het mag algemeen bekend_ heeten, 
; welk doel die. vereen~ging zich stel_t 
91 en op welke wiJZO d~ aldeelm.gen werl~· 

1 zaam zijn bij ernstige of mrnder ern· 
\ stige ziekteg~vaJlen. 

Laten ze nu in deze nuttige en 
noodige zaak eens zelfstandig als leden 
der afdeeling zich aansluiten. 

Dan is het getul van 100 zeker wel 
te bereiken. 

Dat kan gemakkelijk. 
En daarom - het moet! 

§ § Het Gebed in den Raad. \ 
Onlangs werd in den gemeenteraad 

van Zoetermeer door het pas gekozen 1 
anti-rev. raadslid voorgesteld het regle-

11----=--= 
ment van orde ('t welk nota bene meer ' 
dan een halve eeuw oud is) aldus te 
wijzigen, dat ,-oortaan de raadsver-1 
gaderingen met gebed zouden kunnen 
geopend worden. 

Dat was zeer zeker een ingrijpend 
voorstel - aangezien bet vooruit niet 
met juistheid viel te becijferen, hoe 
de uitslag wezen zou. : 

De gedane poging (de correspondent 1 < 
voor het plaatselijk nieuws berichtte i 
het reeds) is echter met succes be-11 
kroond. 

Daaruit ziet men weer, hoe verkeerd 
het is, zonder een poging te wagen, 
vooruit te zeggen: "wij krijgen er dit 
of dat toch niet door". 

Hier mag zeker wel een e1ire-Raluut 
gebracht worden aan ons jongste raads· 
lid, dat hij den moed had, reeds dadelijk 
op zoodanige wijze voor zijn beginsel 
en voor de eere Gods uit te komen .. 

Natuurlijk is zijn voorstel bestreden. 
Zelfs geestverwanten raadden hem 

af, zalk een voorstel te doen. 
Men bazelt dan wat over het op

dringen van een gebed aan dezulken, 
die er geen waarde aan hechten. 

Dit moest onder ons alzoo niet zijn. 
Waarom wordt algemeen het gebed 

nagelaten? 
Vroeger begon de vergadering der 

Algemeene Staten zelfs met het in
roepen van 's Heeren hulpe. 

Maar -· dat werd langzamerhand 
afgeschaft. 

En waarom? 
Omdat de naam Go~ls liefst overal 

moest worden verzwegen - overal en 
ten allen tijde onder cie menschen 
moet worden weggedaan. 

Men zie naar Frankrijk - wat de 
consequentie van zulk drijver. is . 

Men late zich toch vooral op dat 
punt niet van de wijs brengen, ook 
niet door schijnbaar "vrome" argu
menten. 

't Gaat er niet om - of er in den 

'1 raad leden zijn, die afkeerig zijn van 
- : het gebed. 

1 Ook zelfs niet of de persoon die het 
' gebed uitspreekt dat in oprechtheid 
1 <loet. 

· 1 Daarvoor is hij zelf verantwoordelijk. 
· Maar daarnaar hebben wij in de 
1 eerste plaats niet te vragen. 
\ Maar hierom gaat het, dat de naam 
i des Heeren, weer op het publieke erf 

1
\ zal worden "opgeheven" en daarmede 

1 bewust of onbewust, willig of onwillig 
beleden wordt, dat Hij is de Koning 
der Koningen en alle gezag van Hem 
afdalende ü; en alle Overheid regeert 
bij Zijne Grat.ie. 

Prikkel deze uitslag te Z. - oolc 
anderen, om waar het nog niet ge
schiedt, ook elders het. gebed weer in 
den raad in te voeren. 

'* "* 



Atsiiu IS aan de orde b2Schikking op het 
'\'erzoek van de 'iereeniging "Volkswoning
bouw" alhier, om door den raad een lid aan , 
te wijzen om .zitting te nemen in het bestuur. 
Û l'k to1 d•en iraad van Zoeteirme·er is een der
gelij~ verzoek ge:richt. In de vorige vierga
id erjn.g is bes.loten d·e beslissing aan te hou
.den tot deze vergadering. 

De V o or z i t ter: De heeren zullen nu 
v.Cl in staat zij·n een beslissing Le nemen; al
l t-n hebben een •exemplaa.r va<n de statuten 
t-Oegiez.olllden gekregen en hebben zich dus 
~faarvan op de hoogte kunnen sooUen. 

De heer Kar e n s: ;\fijnheer de voorzitter, 
.wanneer er door •de vereen,i.ging hier wonin
J8er. 1gebouwd worden, dia.n zullen die goed
J..ooper wOT.den verh.i1.1Jrd; k>omen <liie dan 
dd in concurrentie met .d!e wonin.gen van 
andere huis·eigeJ;la1'en? 

De heer N o o r da m: MiJ'ill'heer de voor- t 
.ziae.r. Mag .ik hterop eve-n antwoorden? De 
heer Karens vergist zich in d·eze; de voreeni
gjng ka!ll nooit goedkooper bouwen <lan een 
.particulier, de ·vereeni.ging moet in alle op
richten aan de eischen vian de Woningwet vol~ 
d'<>en; doch .die bedoeling der vereeniging is 
om flinlrer en gerief.elij!ker wonin~en te bou. 
~en da!ll die tha;ns hesta.andie. l\iaalt' boven
du..n, het bouwen van flinke woning.en di{' 

• , De hee'· V o 1; ~eb r e g ·t. Mijnheer de voor
> •ltll"r. Wat heeft Zoet2rmee-r van midda er be-
l sloten? "' 

D.! Y oor zitter: Zoe~ermeeir heelt be
s_otcil geen lid aan te wij•zen. Ik zal nu aller

- crrst in stemmin({ brengen: "Zal de raad een 
li<l a:inwijzt>n ?" 

·i· Tegen stemmen de heer-en V:cldhuijzenJ, 
.il Fijan, Karens en Duinisveld. 
•- Yóór de heeren Vollebregt en No()r d am. 

Besloten is alz-00 dat het gemeentebestuur 
!- g,'en li-1 zal aanwijzien. 

Niem11nd meer het wooil'd verlan gende, 
.)'Ï ·w(lrd~ de Yergadering .gesloten. 

' j 
{~7/1 

M ij n h e e r d e R e d a r t e u r 1 

Het is naar aa nleiding -der plRnnt>n van de ve,!" 
1 eer.iging ".Voll:swoninizbouw", dat ik beleefd renig, 
! ruimte in TTw blad ''erzoek. 
1 Zijn m;·n in' ichtill!!Pn juist, dan zal de Vererni· 
1 ~n: aa~ den Raa<l <Ier l!emeente Zegwart een aan, 
1 ua.i! .. ~chten. om voor haar de nood;~e iielcfon b( 
{het Rm: aan t<> vra11en. teneinile aan <lro ;\folrnwe, 
' een blok v.<1n 4 wonir&'i>n Ie bouwen, op rlt>n grond 
; van mej. wed. \'oHffirMt. cloor rlP VPrt'e,..i!1ing ,·<>or• 

wa;irdelijk \'Oor het l>ekl'TJode <lot>l a-11nizekocht. 
j Verd1'r vernim ik. dat het plan wRs om i!aa? 

WoPingen te bouwen . die on.~eveer f 2.25 huur p3l 

1 week zou<lPn m1'eten opbren11en. 

Mll:t. hygi.ëll!isch oogpunt aan s11l'enge eis·chen i' " 
Y.oJdoon, is een algemeen-, een gemeentebe- jen 

Ie 
il.ang, .en dnt ma,g nJet woT'dffit opgeofferd aan l ,e 

f Zoo aan'l':lrkelijk dacht ik bij me zelf. die wonilli 
iien zijn !'l~h te cluur. en was ik werkc!ijk n'euwa
rtierig welke moti!"\·en de Vereeniging be~ogen had
den. om dit YOOl"Jh'l te <locn. 

. Ter bevoe<ii!er nbatse l(ing i'k rlu~ np ir!ormatfe 
mt, en nn ~l~ehe>Ple Îp1age der betrerrende plannen 
!"Tl teekeniniten. kan ik ~ernst verklareTI clat het 
winrstel v:in de Vt>ri>eniltin!! inclerdaacl all<! annhe
''Plin!! verdient. 'Vanneer de Vereeni!rlng hare pla]l.I 
nrn kan uitvoer~ . wordt voa.r 't l(eno('!Jl<fe beclrn' 

ihet :belang van een enkelen particulier. . ,1_ 

Waar n-0.g bijkomt dat 1de eîgeruaar van een 1 ! .ï 
lr ot, clait waarschiij.nlijik toch binnen eenigen 1 
,t ijd zal WQ111c1en af.gekeurd, nu in overleg kan 
,treden met de V'efeeniging, diie dlan de noo- I 
~ v.er~~~iniren k an aapl>regigea- En .,.j""_ 

uit•tPkenrl ;ni?eriohte WcYTling bt>l<rlhikhaar. teven~ 
wldll't'nde :ian zeer stren·l(e ei•chen der hvgiëne. 
ifrinkwater, enz. En n11 weet ik zeer wel. dat nie~ 
iede-r werkm .~n c-en huis. dat f 2.25 huur moet op
°!lrPn·!lPn, kan hewoTii>n. maar zeker is, <lat er heel 
wat ziir. c'lie het wèl kunnen en uer iiaarne clic 
liuur bet<1lcn. wanneer zij maar een l(oene wonin.,. 
1'n'1Pen krii!!en. Door opsclm'vini:?. wordt. <la;i tMli 

1 
naren, die van d•en opbrengst van hun huizen 
moeten .lev-en, ken ik hier niet. 

D heer F ij an: Ja, ja, RodienbMg. 1 

1 De heer D uinisveld: Mijnheer de 1 
vcorzitt~. Er zijn h;er nog genoeg huiz.en -
.die Lest opgeruimd kor.tl.en worden; aan den 
Zegwaartschen weg sit.aan er, die haast niet te 1 

verbeteren zijn en die beter kond1en verdwij
llRil. 

De Y o or z i t te r: Ik kan den heer Ka
rEr meedeelen, d•at ook ik niet V'C!rwacht da~ 
<lc viereenigin.g g·oedkoop-er huiz~ zia.l bou
wen daJ1 een parti'culi1er; wa.s rlit het geval, 
dan zou ik er da1dleHjk vóór ziijn; een doel
matig, tev.em goedkoop huis, verlangt ied•er
eer. 

Than3 moet echter uiitgf!Il11akt wordien: zal 
cle raad van zijn bevoogdiheid gebruik ma
ku1 en ee11 lid in het restuUJr a.anwijzen of 
zal men dit n i e t d•oen. 

De heer No or •d a m: Mijnheer de voor
zitter. Ik zou no.g even wi11en doen opmer
ken, rk1.t de raad z;ch nu nog tot niets Hndt; 
wanneer later eoo aanw·aa.g van de vieree
r.iging inkomt om geld. " ·elk .geld ·de gemeen. 
te dan we•?r vi1n het Rijk krij·~. clan is de 1' 
Raa•rl noc:r geh 0 el vrij in z·ijne beslisc;in!.!. Het < 
v.;inwi.i7•en vaR een li.d door d·en Raad zou ' 
rloor het he~tuur beschouwd worden als een c 
betui~in.g vian symp~thie met bet doel van de \ ,e . 
'creenigmg. De yerieenigling heeft uitsluitend 
tc:in doel ·d·e bevondering v.an d·e volkshuisves
tin~ binnen d·e7e gemeente; geen enkel lid 

t %Tl de vereL'niging heeft er -emig persoon1i'k 1 
1'da111g hij; het bPstuur d:oet al het werk, en 
dat is ni~t weinig ITatis 

1 hneikt . i!at er voor hen. rlie niet nien huurpri!t 
1 kun nep .bet.ilen. bet.ere . wo~ingen besrhikb'lar ko. 
j men. N iet dnt de bi>doelm!! !$ . nm ge.en andere hui' 
f zen Ie bouwt'n d·an de 11ierbeiloelde. intooendeel, 

wanneer .Pe Vereen'~n!! maar dan poodlgen steun 
l Yinclt. bij r1P inwon<'rs dezer gemeenten, en de ~ ! meentcraden, dan zal zij gaarne ook in andere dee. 
; len der !!emeenten, in de behoefte aan poede wonin• 
l qen wor1ien, en komt voor de buitenwegen meb een 
! eenvo11<1i11er tvi>e van woningen. die natuurlijk oo\ 

mind•er huur behoevPn op te breni;ten. 
. Maar ~eer juist acbt ik het gezien van de Ver• 
• eeni$1ing. om aan den Molenweg een flin'k type va11 
~ woning te willen bouwen; in de eerste plaats is et< 
· behoefte aan zulke wonfo.gen, en men blijft ook meet< 
' in overeenstemming met de daar reeds .gebouwdt 
' huizen. Een :eaer 1A1T het zeker t<>eJuicben wan< 

neer de wonin·gen. aan den weg van het station naat
onze dorpen, in flinóJcen stijl gehouden worden. 

l Ik hoop dan ook van harte .dat wanneer de aan
j vrage der Vereeni,lting, in den Raad van Ze>gwaan 
1 behancieln zal worden, cle leden van dien Raad zul
; len beseffen, dat het ~lle aanbevel!ng verdient, dl 
; Vt>reenig'n11. die een uitnemend doel beoogt, te sten. 

J
• nen, te willen inzien dat verbetering d·er wonint

loestanden wel odeigell}k éen ,gemeentebelang is, e11 
•het de Vereeni.ging mogelijk te maken geleld-eli}( 
' te beantwoor<len aan haar d<>el: door verbef« 
ring der vronin.gt<>estanden wat meer geluk en Iie1"' 

, te brengen in de levens der rniniderbedeelden. 
Zegwaart, 30 Nov. 1911. F. 

A~µ_~ 
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: 1 ll. o et er me~ r-Z eg w a a r.t. - De 1 
vereenicring Volhwoningbouw alhier zal a.s. 

· Donderdagavond 7 uur ten huize van den 
-~ heer H. J. de .Mol t-e Zoetermeer, een algem. 

_Il verga dering houden. 
" De a1-1enda vermeldt: 

1. Statutenwijziging. 
-:; 2 Bouwplannen' 

3. V-0orziening geldmidd·elen. 
4. Rondvraag. 
\Vaar het h"er een gewirhtig-e aangelegen-

heid betreft, nl. statutenwijziging, noodig ge-

l worden door het afwijzend beschikken van 
de'• Raad der geme.enle Zegwaart op bel ver
zoek van Volk~nvoningbouw, om 8anvrag4:1 
van subsidie bij het I\ijk, verzoekt het bestuur 

1 1 • t l 1 dtn leden dringend ter vergaaie.rmg e <'O-
men. - In ,een dier volgen.de nummers hopen 
wij de plann'en d-cr vereeni.ging te kunnen 
meedcc len en verwachten wij wel, da;t onze 
lezers zic11 dan meer dan tot nog toe het. ge
val is , voor de ve1'eeniging zullen gaan mte
ressee.r t'n 

.<::!-_ ~. ~~ ~ </" !. 
!; - Naar wij yernemen heeft de ·Bonw-

vereeniging, n u de gemeenten geweigerd 
hebben .. risico .t~ dragen voor de uitkeering 
der RiJkssubs1d1e, zich gevormd tot een 
N aamlooze Vennootschap en zullen de bouw
plannen toch kunnen doorgaan. 

J~ ~- j_",.Jeu_:~lt 
- De plannen van de V ereeniging tot 

Volkshuisvesting alhier zal toch met hare 
bouwplannen kunnen doorgaan ondanks de 
niet medewerking van den Gemeenteraad. 
Althans heden 18 Mei zal de aanbesteding 
plaats hebben van 4 woningen aan den Sta
tionsweg. Wij vernamen ook nog dat nu reeds 
veel m~er huurders een aanvrage deden, dan 
er wonmgen gezet worden. 

Als" de vereeniging voorspoedig is in het 
ver~rlJgen . van grond, zullen ook weldra 
eemg~ womngen van wat eenvoudiger bouw 
ei:i mmdere huurwaarde (z.g. n, arbeidswo
n_~ngen) aan den Zegwaartschen weg ver
rlJZen . 

-A A ""1 ;1nn h~,,..". n,....~ppe+",~ ... " ... .., ?.r. ·~ 4 

u r ~ .tz ~.é'~f" 'Jt--t 
Z e g w a ar t. De uitslag der aanbesteding 

v~ n het OOU!Wen van vier woningen aan c}en 
:.TDlenweg alhier voor de N. V. Bouwver- 1 
c ... 1üging Ze·gwaart-.Zoetermeer, jl. Zaterdag 
door den architect A. J. Hekker Oz. te 
t Gravenhage gehouden, is als volgtt: 

, L. Lengkeek, Zoetermeer, f 6~24; B. van J ~ 
ner Burg Fiz" Pijnacker, f 6700; E. J. Salters, 
7 egwaa;rt, f 66-00.50; Gebrs. Van Tilburg, l 
l °<JCJotdorp, f 6570; W. van Os, Zeg waart, 
f 6469; Wed. J. Bouman aldaar, f6449 

De begrooting was f 6507. 
Het werk is gegund aan de wed. J. Bou- J

1 

nian. De woningen moelen worden opg~le-

\ "rd 15 Se.Dtember 1912. ' 
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~ Mo~e U dan nog een Lange reeks van 3a.ren 
/ i • -- ~ - I - . lf'/ ,1, «e«even zijn <>m te werken voor de gemeen- j ~ po J.IH neer Vu in is Y el d : I~ het ~en ~. le "die ons allen lief en dierbaar i.s, en mog<> : 2-

Eerste Blad. 
PLAATSELIJKE" BERICHTEN. , 

zoeteirmeeT. - Inst:illatie nieuwel 
Burgemeester . - Woensdag 3 Apnil des mor
••ens om half elf hield <.Ie l'aad onzer ge-1 
~eente een e>penba.re \'fil'g.adering, welke 
ûou1· a.lle J;eu.c.n werd bijge woond. . 1 

Na oper..i:ll.g v.an de vergadering d.oO'r den I 
ou<lsben Wethouder, den heer N. Bo <> 1~ e
k .a mp worden de notulzn van de vo.n.ge 
vergadening ,~ele:zen en goedgekeurd. ·: t 

\ ooPlezin" wordlt g·edaan van een sclirir l 
ven van dei~ Commissaris de.r Koningin~ hou- t 
<irnde to·ezeu.ding van een extrect ui1t hel 
Kon. bc'Sli:dr,' wanrbij benoemd is tot bU'l·ge
mrcste.r .d:e~br g·emeente de hoor F. S. G. Bos'. 
benevens afachriit van het proces-veJ>baa1 
waarudit blijkt d at de benoemd.e_ in handen l 
van den commissaris de ,..e.,re.is.chte eeclen j 
heeft afgele.gd. . . 

1 Hierna wordt gele:z.en een schn3ven van I 
1i t·H heeT C. L. J. Bos, waarbij deze a fstand 
uoet yan de betrekk.ing van gem_eente--sec1~~- 1 
Laa·is, en zulks wegeilrS de benoenung van ZlJll . 
zoon tot burgemeester d ez•er gemeente. 1 

De V o o r r. i t t e .r stelt voor d1en heer Bos 1 
eervol ontslag ails secreta ris te verle•enen, 1 
va:i.Ttegen wel geen bezwaar zal bestaan ta i 

•. 11 4ti-jarige ambtsvervulling. 
.1!ct aLf(emeene stemmen aangenomen. 
Daaro•D stelt <le V o o r z i t t e .r voor 

iirect O\:er te gaan tot <le benoeming van een 
ecret.arilS en doet bij voorlezing van d·e door 
~- en W. opgemaaKte aanbeveJ1ing, waar·•p 
i3n geplaarlst <le heer.on F. S. G. Bos, burg·e-

<nres.ler en F. i\fa;g,se.llnk, g~meenle-amvan-
•er 
' Óe ihee:r Via n d e .r S ar : Mijnheer de 
,)orziUe.r. Ik wou gaarne een vraag doen. 
.ebben B. en W. g•een fout begaan m deze 
tl1·g.elerrenheid? vv as h et niet g·ewecst 1n 
t bela~.g der .gemeente <>m sol11';.ci lank' n •)!) 

roepen •en daaruit een keuze l'e dof>n .. ~s 
we.i .de weg? De gelegenheid tot solhc1-

. ren had opengesteld moeten worden . lk 
·b niets tegen de voorgedra.genen, do<:h cl? 
eu~e ûs nu klein. ' 
Oe Voor iz i t ter: Ja, het zail wel de 

<>ede weg zijn, w.ant het gebeUJ'lt m eier z-00 . 

De alge!t.red•en burg•emeesle.i·,s·ec.reil.ar1·s 
c:~ft hierop eenige na·d.ere irnl:i-0.nlingen. N_er
. ens i-s v.oor~eschl""Vtn dia.t er een op.ro1epwg 

\.an sollici'tan1en moet plaats hebben. B. en 
V. zijn in deze <lus g•eheel vrij. Bovendien 

wordt geen voordracht ingediiend, do·ch een 
anl>cveiin.g; een s.oort van opc:kû.ngen kan 
l I dus IllÎeil heeten. De Raad is vrij in zijn 
: uze. 
\'an dien eerstaa11bevcrlene kunnen we ge

.1st aannemen dat hij voldoende Oip de hoog~ 
, j is van d·e gemeente-admini:str.J. L·ie en de 
lllle.r-e .aanbevulene heeft aJs gemeent.e-ont
.mger toch ook eien idee van administiratie. 
"1 wanneer nu een geschikte k~·a1cht in de 
.:emeen.le te vinden is, dan eiischt het gc
nee11ite-belang d~ niet eidas te l.(a au z0<c

'.wn. 
De heer Schee .r: Er bestaat wel ~·eden 

1-00.r de vraag Valll doen heer Van de.r Sar, z." 
~ niet onbillijk, doch hij zal nu t01ch wel , 

"'l'kennen dart B. en W. goed ,gehandeld heb-
oen 

·neente-l>elang de beide l>eirckkU:g.en m ee1'. di~ arbeid ha.ar ten zegen si.rekke?· f 

:~1~eester heb j.k niets al \ie wijzen. Vader ~.u onthouden, wat aan den Vad·e.r .zo{) .gaarne 
i cl te vereenigen? Op den me uwen bu1 - Dan zal zekeir aan den Zoon rneJI: worden 1 
~oon nlogen geen burg•eme·es.te.r. en secr. et.a.ns k d '-'.':==f• 

ûjn, waarom nu be~~e l>etrekkmgen m een" , Achting, Sl·eun en Voert.rouwen." ~ -=•èSchon en wer : j 
nand? . b 1· De heer ,B 0 0 nek a mp : Het sala1nis is Iliero;p antwocrrdt d e n i e uw e u r g e-
.u idcrs n i·e.t vo•ldoende om van te leven. . m e e s t e r : 

Nadat de hee.:r L. J, Bos nog enk·ele_ m- :Mijne HOOI'enl 
ichtingen ha.tl yer::;trekt, vindt de voio~·z!Lte~ Nu het oogenl>lik is aangebr·okren waa·r<>P t 

d e zaak voldoende to·egielichl ien we111S•cht hiJ het voorzitterschap Uwer ver?ad~in~. d.oor •t 
l<rl st emming -0ver te gaan. mij zal wo.rd'en a·anvaard, past t IlllJ m1Jn ~p-

De he er D u i nis v el <l : Dus het gemeen· rech1en dank te betuàgen aan H: M. d•e Komn-1 
te-belang eischt het i.n ééne hand? . gin, aan \VtLe ik mijne beno·ernmg tot Bwrge-. 

De heer Bos: Ja, te Zegwaa.rt is het d:at meester dezer gemeente te d~·~en heb, a_an 
'lok al dertig j.aar zoo. Zijne Ex.cellerutie den Heer Mimsiler v·an ~m-

Bij de hierop volgende stemming worden nenlandsche Zaken, die mij iheeft w1~~en 
5 stemmen uitgebra·cht op den heer F ·. s. G. . V'()'()ITd:llagen, en :i!lllZ'Oildler'heid. aian. r Z1Jllle l 

Bos terwijl 1 biljet in blanco was rngelc- ' Exc·eilei.üe den Heer CommJJSsans d~r Komn· • 
vt".rd, zoodat tot ·secretaris is be~o emd . de ~n voor zijne kra-chtige metl•ewe.r~~ng. 

1 .hebr Bos, burgemeester. De in func'he tr~dmg : , Aan u, mij•nheer B(}onekamp, nuJn be~~en 
kan n.o.g ruet bepaia1d worde·i:, <laar h1ero~ . darJk voO'.f de tot mij ge:spll"oken hartehJke : 
·eerst de Koninklijke igoedkeurmg moet WO·I - woorden. 

den verkn~.n , u, mijne Heei-en, mijn dank voor de daar· 
De V o o T z til: t e T noo-ddgt . <laarop · de 1 mee betoonde in.stemming. . r 

heeren de Groot ~n v_an der Sar Uilt, de~ ,bur: l Voor mijne benoeming tot Se~elartS dez•er '. 
gemeester, dfo zi.ch m het gei_n~entelwJ"> be gemeente ben ik U zee.r erk~_nteliJk. ~ 
ivindt, <Ie rlliad2oaal binnen te 1e1den. . 1 Mijn ernstig streven zal z1Jn te trachten dr 

Nadat deze iber vergade.ring verschenen. is, vodstappen wn mijn vad·e.r te d~·ukkien. 
.spreektt d6 V o o .r z i >t t M" hem als vo1gt Ik heb <laarvoor echter behalv•e Gods hulp 
toe· ook Uwen steun noodig. .. . . v 

• Edel M!htbatie Heer Burgemeester! Beleefd verzoek ik u, ge<hJke medewe1kmg, 
1 Eve~' .als ik de eer en het voorrecht had Uw . •a.ls u mijn vadeir zoovele ja.r·en hebt ver-
Vader op de >laatste gemeen1eira~dsv•e.rgade- leend ook mij niet te wilien onlhoruden. 
"rin,g, die hij B!ls burgiemeesit?1" letdde, toe te l Is dat het geyal dan •g.a ik me: v>ertJ>ou'.,"en , 
apreken, evenzo-0 wenSICb. dk U, mede nia- · ~ to·ekomst tegemoet en hoop ik, .~a1 w~~-1 
meus mijn medeleden, een ~.ort woord te zeg- l11e- neer voor mij de tijd van "gaan za~ ZlJ!l 
gen, in deze <>nre eerste b1Jieenkom~t. e gek1Jmen, men zal kunnen zeggen, we he'.~-

Op de eerste plaats dan wenrscli lik U nog- ven aan den "derden Bwrgem~este.r Boo , ; 
mraals geluk met de hooge en eervo1le onder- 1 een ·goed Burgemeester gehad; h1J heeft_ zoo- ' 
~heiding die U is te beurt gev.a.Uen. veel in zijn vermogen wa1s me·egewerkt om i 
• Heeft uw benoemï.wt t-01 burgemeester ons den vloei cter zoo gunS'tig t>ekenct staancte l 
--....c:-..-_ _ -

• 

l. niet geheel yerrast, - e:r wa!f'el.1 toch om
stand:igbeden, die dilt eenigs·zins deden ver-

f: J wachten, - nu ze een f.eit is, kunnen we eu 

1. mo,gen we die k.euze niet anders dan een zee.r 
; .gelukkige noemen. 
' Hier gewonnen en gehoJ""en, zooa•ls men dat 

zeg.t, en on.der ons <Ypg.egroeid, zijt Gij meer 
1 <la.n i.emand ande.rs dat Z()'U geweest zijn, be

kend met de menschen, hun levensomlS'tan
<liigheden, hun onderlin~e verhouding, hun 
<len,ken en doen, - vo0<r een burgerneesiter, 
die geroepen i5 de belang.en v.an ·g.emeente ~n 
1<iemeentena.ren voor te sta.an, zek•er van 
J{'roote waarde. 

Reeds vroeg werd U inge.Jcid in de gemeen
' te huishouding, en wel door een Vac1e.r, dûe 
· zelf burgemeester, dat ambt st'.l'eng en rTnSlbig 

opva1te, en daa.rbij was, wat zeker voor U 
· een bij.Zonder groot voorrecht ma;g genoemd 

worden, een voorbeeld van we.rkzaamheid 
i;u toewijding. 

D.at aJiles geeft ons, meen !Ik, h et recht te 
mogen verwachten, da.t U op den weg, dor1r j 

, Uw hoogg1eachten Va<le.r gewez·en en steeds! 
. be:wandeld, z.ult blij,.en voortgaan. 1 
: Da,n zullen onze besprekingen, waarbij ver-1 

schil soms van gevoelen" nooit onderlinge 
, waardeering bu-iten sloot, steeds geriicht blij· 
; ven op wat ons hier s-amenbren.gt: het waar- ' 
, a•chtig belang onzer gemeente. 
; Dan zal ZoetermeCT niet a·Ueen blijven, een 
, gemeente waar Recht en Orde wo1rden hoog- ! 
· gehouden, maar, zal zij onder Gods zeg.en 
, nu de lasten en zorgen zijn gelegd op nog zoo 
· jonge en krachtige schouc1ens, een toekomst l 

te gemoet gaan van verhoogden grooi P..Il • 
bloei 

gemeente Zoetermeer te bevorderen. 1 

Ik heb g.ezegd !" 1 
Naar aanleiding van die doo_r de~ heer 

Boonekamp aa n den nieuwen tllu1a~is ge- . 
dane mededee.ling Vlan zijne benoernmg tot ; 
seoretaris, zegt de heer Schee J" «wg.eveer 
het volgende: 

· , )IijnheeJ' de Burgemeeste~! 
Gij zult alzoo ook als Searetans d·e opvol

ger van Cw Vader zJ.jn, wat deze zeker hoo;?_st '. 
a.angenruam zal wezen; :Laat Uw streven ZIJU 
om diens voots:t<i[Jpen te tl.rukken en d~ be-
langen der gemeen>te naar Uw vermogen Ie · 

1 behartigen, dan kullit ge U '\'lerzeke.rd hou- : 
den dat 's Raads: steun U niet zal ontbrek~11 1 

l\fo «e het U .gegieven zijn •een .reeks van Ja-
l"en ·de U t01eveirt:r:ouwde betrekkingen te t>e;; J 

1 kleeden ·en daarin veel genoe,gen te beleven . 
! Met welke woorden <le .aanwezi.gen zich • 
J blijkbaa.r gaarne ve.reenigden. . 1 
, De afg ·etreden SecJ·etar-1s <liaar-
. na het woar<l ve.rlangde zegt: 
j "Mijne Heerenl 

Door het mij zoo st:raks door U toegestane 
i eervol onts1ag als Secretaris dezer giemeent_~· 

1 ; is de 'band <lie tusschen de gemeente en m1J, , 
bijna een ba•lvie eeuw heeft be~taan, loog·t>- . 
maakt. : 

Ik r;al U wel Jlliet ·beh°'even zc.',ggen:, dat dto · 
·d:aa·rva•n !het gevolg zijnde scheiding, zooaJ~ '. 
daareven dOOT den hoor Scheer terecht werd 

' opgemerkt, een belangrijk evenement in mijn 
1 Iewn. is en ewnmin, dait de O()IJ"zaak ·diaarvan. 

namelijk de opvolging door mijn zoon, mij 
' hoogst aangenaam is. 

Ben woord van d:ank aan allen di·e daiarto~ 
hunne medewofll'lkini hebben witllen verlee-



nen, moet mij Vlln het hárt. 
Tevens pa t mij èene ha·rtelijke dankbetul· 

ging aan de Wethouder" en Leden van den 
l'aad, vo()r het vertro~·wen en de vriend-
.schappelijke bej~1nn die ik ook als> 1 
Secrdaris, in zoo groot mate mocht <>nde.r· 
vinden. 

Mag mijn zoon e;i opvl)jger in geUjke mate 
Uw steun en Uwe medew<'rking t~ deel val· 
len dan zal die gemeente ond·ex Hoogieren 
Zegen, onder :i:ijn be!rtuu.r iin .bloei en wel-

1 
vaa·rt kunnen <toenemen m vooruitgaan. 

In die hobip dat d.iie wer.sdh tlOlb va"VIUJllri.?1'~ 
1:.al komein, en met de bede dat het U en de 
Uwen moge wel:gaan, neem ik van U af· 
scheid, en blijf ik mij in Uwe voortdurende 
v.rüendschap aanbevelen." 

Nadat de heer Boonekam.p den voorzitters
hamer en den ambtskieten aan den nieuwen 
burgemeester had over,gereik.t, sluit deze de 
openbare vergadering. 

• ' . .,. T'ITf'Q 

J~ ,tyt--. 1Jf1. 

z .eg waart. Wcensdag 10 Jan . j.l. des 
morgens te elf ure hield de R.aa~ ecnc open· 
oare ,·crgader.ing, waarin afwezig waren de . 
.eercn Stc-enwijk en Karens. 

• 'a lezing en goedkcuril1ig dea- notul~ van ' 
'ie voriae vergadering werd mededeeling ge
laan v;n de viol~ende ingekom:en ~ukken: , 

a brief van Ged . Staiten waarbiJ goedge
'<eu'rct werd teruggezonden het suppletoir 
!l:Ohier van den ho-0fdelijken omslag voor, 

1911; <l ~' 
b. pr-0ces-verbaal van kasop~eming .d o 

Jan. j.l. waa<ruil bleek <lat op dien <lag m kas 
was een bedrag van f 2391.ll25

; _ • • 

c brief van uen Commissaris der lfon.mgm 
wa~rbij l{ev·oegd was een afochrift van hel 
Kon besluit waarbij de heer C. L. J. Bos 
met' in.gang 'van 18 Jan. 1912 is herbenoemd 
lot Bur,,;emeester <lezer ge:rn~ent_~· 

De V o or z i t t e r zegt dat hiJ slechts na 
riip beraad, met het oog op zijn leeftijd, ~ez_e 
' ;noeming heeft aangenomen. De autontei-

n in den Haag schenen er· op 1gest,eld, de 
. 1°meente en hare belangen zijn mij hef ge· 
·' b 3fl ~vorden. 18 Januari a.s. zal ik het am ~ · 
jaar hebben bekleed, weldra zal h7t 50 Jaar 
z',jn dat ik de g.emee111te .als secret.ar.is heb g~
rliend . Met ingang v.an 21 Ja?uar!, 1863_ tot d!e 
bctrekkin,g benoemd, had ilc voo_r dten, .ac 
werkzaamht:den reeds op nuJ genomen . 
Toen was Zegwaart nagenoeg niet beklend; 
werd er over gesproken, dan was het, , he1 
arme Zegwaart zuchtende ·on.der een scüul
denla8t. Het was moeilijk bereikbaar, tl~ ver: 
keef6wcgen waren eriJarmelijk. T~'<l.ns i~ he: 
oone gemeente d!ie boven de 2000 zielen is ge
komen met een nijvere, we1vare11dc bevol
'<lng 'dáe over een flillkc ·draagkradll bc
~cllikt Wei.licht k,an ik nog nut siichLcn; -0n· 
der d~ tegenwoordig·e omstandiglu:deu ~on 
1k geen vrijheid vinden, v~or de .. benoemrng 
le bedanken. Ik hoop dat God m1J krach~ en 
gezondheid moge schenken om nog eemgen 
lij.tl in het be1ang d~er ?cmeente te kunne~ 
we-rkzaam zijn en dat ~k daarvoor als to, 
hierl-0e :zial mog.en rekenen op den steun van 
-tl.en Raad en van •de Wethouders. 

De l1eer V e 1 d. hu ijzen: Ik wensch ~en 
flw·gemees>ter getuk met ~ijne ~?rbenoeIDJP 
en hoop .dat hij nog gier~men tlJd onze 
gaderingen zal mogen leiden. . 

Alle leden stemmen met nez.eJJ wens 

A~ io~ 
1711..t' 

. - -" - - r' -
Als belangrijkste punt op de agenda komt 

thans aan de -0rde: Beschikking op het adr~ 1 
v.atn de Verooniging "Volkswoningbouw" . 

De V o <> r z i t t e r leest het adres met 1 

daarbij be.hoorende memorie van toelichting 
1 nog eens vo1>r, waaruit blijkt dat het de be· 
\ Doelá.ng van de vereeniging ~ aan den Mo-

lenweg te bouwen vier flinke wonin1gen en 1 

deze te verhuren tegen f 2.30 per week. Zij 1 

yerzo.ekt den Raad hicrvoor bij he<t Rijk aan · 
te vragen een v-0orschol van f 7082, terwijl : 

1 dr. yereeniging zelf f 1000 in den houw zal 1 
biJ<lragen. De b:.:t •. Jding b dit voorsdhot in 
50 jaar ai te l-0ssen . .IJ1j ontbinoing van de 
vereeniging yenallen alle eigendoonmen • 
aan de emeente. 

De Gezondheidscommissie, wier adviei is 
ingewonnen .adyü,ee.rt hel verzo.ek in te wil
ligen. Zij rn-0et echter opmerken dal het niet· 
aan.gaat een bezoldigden secretaris .aan te 

· steilen, wiens salaris op de woningen. zou 
Jrukkfm met 25 cent per week. 

Hie·rna wordt voorbelezen het door Burg. 
· '1 Wetb. uitgebrz.::hte advies aan -den Raad . 
ttaarin wordt er op. gewezen dal n iet worder: 
ljebc u -..,·d bepaalde arbeiders-woningen, doet 
een bet3r type, geschikt voor spoorwegi.Jc 
ambtb1, beambten van iabl'ie.kcn enz. \"oor 
ge\Yone arbeiders is de grond daa~· te duur. 
de yereeniging wil jaarlijks 1 % van ·de slich
lin;(skosten bestemmen voor onderhoud en 
herstel, wat B. en W. te weinig vinden; zi; 
mernen ook dat eene berekening van 5l 
v;eken bnur p~r jaar t·e hoog is, daar de hui
zen niet aliijd doorloopend zullen wordcL 
verhuurd, terwijl zij ook mecgaa111 meit <1° 
meerring van de Gez-0ndheidsoommissie da' 
de bezoldiging yan den secretaris le zwaa; 

, drukt. 
De verschillen-de bezwaren resumeerende . 

komen B. en W. tot het advies aan den Raat 
om het verzoek af te wijzen, tenzij de ver
eeniging een grooter aandeel in het kapitaa . 

1

. neemt en alzoo <ie ~-isico voor de g.cmeenl, 
beringor wordt. 

1 

De \" oorzitter voe.gt hieraan nog toe da 1 • 
B. en W. het verzoek beoordee~d hebbc • 
uit het oogpunt van hel gem0ente-belang 

1 

wordt het aandeelen-kap1t.aal belangrijk ver
hoogd, dan zijn zij bereid mel een andei 

I advies bij den Raad te k-0men. 
1 De heer Noord a m; Mijnheer de Voor-

l
. z~tter, gaarne wil ik ey;~n hespr~k. e_n het ad· 

vws van de Gezond'he1dseomm1ss1e en dat 
' van B. en W. De GeZ-Ondheidscommissi, 

maakt aanmerkingen op het salaris van dei 
secretaris, doch ik wil er even op wijzen dai 
het secretariaat v e e 1 bemc·eibg.en eischt, 
het neemt veel tijd in 1beslag, z.oodait 'IJ.i c 1 
mand van de bestuursleden zich daarvoo1 1 

kan beschikbaar stellen. Komen er nu mee1 
h~izen, dan wordt het bedrag vooT elke wo· 1 
mng Jager; nu cll'ukt het salaris op v·ie1 , 
\V·Oningen,- dan wordt het verdeeld over 1 
8,10 of meer woningen. Aangaande het ad· l 
vies van B. en \\'. wil ik ·even -0pmerken .da. , 
zij in deze een verkeerd standpunt innr 
men; de woningen word·en n i e t gebouwd.' 
ten gerieve van het pe·r~o-neel van de Staats
spoor of van "Kutricia", doch bewoners va r1 
het dorp hebben hum·aanvragen ingediend 
Ik vrees niet <iat de huizen veel leeg zulle• 
slaan; lJij de ko-stenberekening is er op gere· 
k·enrl ·dat van de 5 woruingcn er jaarlijl~s 1 
gedurende 2 maanden leeg zal staan. U 
spreekt van meer kapitaal; welk bedra f' 
zouden B. en \V. dan eifch<>rr? 

!Je Voorzitter: \Yanneer "Nutricia' 
eens flink aandeelen nam, dan was van dien 
kant minder gauw concurrentie te vreezen. 
111 het college van B. en W. is het cij.fer van 
f 2:'JJU g-enoemd in plaats van f 1000; dan is ' 
de risico van de gemeente belangrijk lager; 
de l"e"...hte steun -Van hei: publiek is er nog niet 

De heer N o .o r da m : Blijkt er voltloend, 
steun \afil het publiek aan den Zegwaartschcn 

l 
;\'eg, dan zal ook daar gebouwd worden; de 

hewoners van het dorp hehben van voldoen
den steun doen blijken. 

Thans Z-OU ik echter een prillcipk'Cle be· 
s!issing van den Raad willen uitloklcen; is hij 
bereid mee t.e werken, ·dian kunnen we direct 
opschieten; wil hij niet, dan kunnen we ver
der alle moeite sparen en kan de wreenigil1g 
overwegen of zij op andere wi~zc haar doel 
kan trachten te bereiken. \Yat aangaat de 
risico voor de ,gemeente, dez e is g:::ring; elk 
jaar wordt de risico minder. Bij den aanvang 
van deze vergadering heeft de Voorzitter er ' 
n<Jg -0p gewez·en dat de gemee11te in de laatste 
yijftig jaar steeds is vooruit.gegaan; we mo
gen verwachten dat deze lijn nog zal wor- ( 

Î den wi-volgd, dat de gemeente zich zal blij-
1 ven uitbreiden en er den eersten tijd zee1· 
l zeker behoefte zal zijn aan goede woningen. 
1 De Y -0 o r zitter : Het advies van B. en }. 

1 
W. strekt alléén -0m de gemeente te vrijwa· I 
ren "·oor evenluecle schade, niet om de ver· k 

1 eeniging den kop in te d·rukken. 
j \\arurner niema:nd meer- oyer deze kwestie s 
het woord verlangd, zal ik in stemming bren- 11 

gen de vraag of de Raad zich vereenigt met lt 
het advies van B. en W. 

De heer Noord a m: Mijnheer de Voor-
zitter Hever had ik dat U in srtemming bracht n 

1 ' " l' . het verz-0ek van "Volksw-0ningbouw . ~ 
De V o o r zitter : Ook goed, dit komt op 1::. 

hetzelfde neer. v 
In stemming g-e!bracht wordt het verzoek ~-

a f g e w e z e n met 3 t\!gen 2 stemmen. T e-

l gen stemden de h.eeren Veldhuijz-en, Fijan 
en Jac. Duinisveld; v 6 6 r <le heeren Noor- :; 

~ 
dam en Vollebregt. 

Niets meer te behandelen zijnde, wordt de 0r 
1 Ch j vergaàcring ges -0ten. h~ 

- Op ,een nader vast te stellen 
·datum in Maart, zal er een gecom-

1 bineerdË:i vergadering van de anti-rey. 
kiesvereemging Nederland en OracJe 
en Patrimomum gehouden worden, 

1 waarop de he21 H. Nieuwenhuizen, 
lid van Nederland en Oranje en buiten
gewoon lid van Patrimoniul? een 
lezing zal houden over "de Tariefwet· 
Kolkman''. , 

We hopen zeer, dat alle leden pre· 
sent zijn en ieder gebruik zal maken l 
van het recht van introductie voor 
geestverwante,n. · . 

- Maandagmorgen 25 Maart, is de nieuwe r 
Burgemeester van Zoetermeer, de EdelAchtb. w 
heer F. C. C. Bos, beëedigd. e 

te 
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§§ Van een Wethoudèr. 1 
. Benthuizen. - Een halve eeuw Raads J Benthuizen vierde verleden week 1 Welk~m Burgemeester! · 

..t-'_ hd. - Maandag 18 Maart a.s. zal het 50 ·aar · · geleden zijn dat de heer L p ul th ld = feest. Het heeH II. ~I. de K0111mp;m behaagd u 
, dezer geme;nte, tot RaadsÎid ~eko;:~ ~~:1" 1 . De correspondent deed daaromtrent t__, te ,00110-e1~en tot iD~n(:emees'ler . dezer ~e- ~ 

Onafgebroken is de heer Paul edurende . reeds verslag. . . .. . . ,111-ecn.le als opv-0lg.er van u_w vad.eJ. 
50 jaar lid van doen Raad d!er emee!! Ook, ~ls redactie willen wiJ met Wij hopen., en OQlk wiJ. ve:rtrouwen, .d,a~ 
geweest. g 11.t.hterbhJven. dezs keuz·e vo:01r oniz.e. ~meente eme geluk· 

/}, - De beer L. Paul mocht gedurende h.ig.e gew~e"'1. is. Hest 1s vooo· u een te wa
1
ar-

~,~n Î,Q ~ e_en halve eeUW onafgebroken lid Van 1U~ei·ei~. blijk V.all V'€!11~tpOUWe~.; ~.et kan voor 1 

I 1
1.. A,en gemeenteraad zijn, waaronder . 101u. ·z13n eon .~lukb~oe ~Lls1sm~ ... En ~et J verscheidene jaren Wethouder, Z a l VOO.J: -~11'\ een gemlkikq:~e Ü)eSlllSSl'fig <zijn. 

0 25-"ariD"en leeftiJ.d aanvaarde bi' wiannee.r giJ ''an uw voorgangeJr ove.r11>e~mt, 
P J .. 

0 
" J althans tracht na tie volgen de go-ede ho-c.-

H e n t hu i z en. - Jubileum L. Pau1 -1 
Voeirga1deirin11 v.an den Gemeent&::i1act" op 
Maarnda1g 18 :\~.aairt .. 1912., des v.oOTm. 10 uur. 

T·e,g·enwoordtg z1J11 al de leden met den 
vo1oirz:itter. . 

De lmrgemresiter-Y.ooirzibter o.perul: de v-er- f 
1 ig1a1d eir/i'rng met gel>ed. ' 

iDa:ar•nia wo!I'd en de noltntlen <l·esr l1aartsitges
h'Oud.e.n ver.gaderin.g v.an den Uden Mia1arlt 

: 1912 gelez·en .en i?Oedgekeurd. 
1 V~.o],gens W>Ctrd•t door den VOOTIZ.Ï.tteT me

degeidieeld dia.t deze '\~r~derin.g in hoofd
~-aak is belegd oon instemmin1g te il>etui1gei11 
met. het go1JJ>rlen ju.bi1eum ia.lis lid ''at11 id1en 

1 

Ra·a>d <lez.er Gemeente, va,n den heetr L. PauCT 
Spaielk·er wens-Oht den j'll!bilariis igeiliulk met 

~ lhi!"t ·WO<Ote voo.rired1t hem geschq.nlken om de 
·~emeenite vijftJ:ig j'~uren zijms l1eive.ns te mo•iren 

1 diienen, >hetrümert -er 1aian walt <loon- dien 1he,ell" 
l Pia ul •PJedtnr<end e dien it,ij!d in die :flu:niotiie i:J 
1l 'V>eatrichit en wenSICJht hem toe dlat 1het 1hem 1ge. 
~ein m0ig>e WO!fldem nog vel}e j>a:rein in het 
besturrnr der gemoont-e weirlk.va1am te rzijn. ton 
s.1'°'tte den pu•l>elliairis iaanmamlefn d-e met (l,ez.e 
'welrliad-011 niet Î>D ziohzelven te e.in.driigen idbdh 

1 
Gode den lo>f en id.ten <l!a,nlk da.arvoor· toe te 
bre11tge~ 1 opdrut iOOt ()llJ dewen diatg in wa1airihiei"d 

l 
moge z1Jtt: "Soli deo Gloo-:ia." 

Vervo-l,g.en..~ bieidtt <le vQ-OoI'lz.i,tJ.cll' iwllll~ de 

ingezet•enen >als blijik van wiaia1idemiirug voor 

1 
de a1aill. de g,!')IDoon<t:.e be,.wezien dieins1tien en: 
ttf' her\nJ\e<~ c.a..tt-~el:'"n 01nvie1r1g.eteilijfoen ! 

1 
dlalg, den jUJbilains oeen ge ch-esnik ia1an1, lbes<tJa1an- ! 
de dn een riàiLveaien mo.numemJt met .gio.111den l 

1

, laiuwen-llmanis en het wia;pen Vla.In de GemeeDJtie 
Henthllliz,en met het opsel-.rift: 1862-18 Miaall"1t 

, -1912, !rlulSllende oq> een mairmeren vootsitulk 
~ mei jnscriptie.pJ.iatat vmar'Olp gei:m•afV!eietrd: 

"H~~deblijlk aiain L. Pa•u!l, t~ h>ell':in.ner-.ii~ 
a·an u]n 50-1jruig jubileum iailis 1r1a1aidisll.li!d ralal[b.. 
~eb01den door de ii.nlgiezeltmen vialll Be'nrtlhruii
zen ." . 

De J•eden vian <l€!11. Ria.ad ~too. z:i.dh ibij het • 
do.oir den v.oo•nzitter g·eisipr·o-kente 1alaI1;, wia.a.rn1a· 
d.e hoor L. PaJU~ (ZÏJ-n hall'telijkien da•nlk be
tuigt vooo- <le ,goodie wooiidien t.o.t hem 1gie. 
sproiken en vooT het flrruai•e .giescthenlk hesm 
a.a ng•ehooen em. diait d-oo.r ihean diamikJbaiair 
Wû'I'dt aa:miaa;id. 

Niets meer te veirha.ndelen zij,rude en nïe- 1 
man1d. meer ihet woo<nd '"Clfl'll.!llrgende, sluit de 
v0to.rz1tter de vengaderinig met diair11kig.ebed. 

....... ""' " 

tn 1862 ZlJil amb.. . . danägheden, en dez,e zijn wie, {>n ,gij er u 
Was de .. gemeente Benthmzen m .:>p toelegt het v<eI"t\Jrouwen ·en dP ar!h1ing 

vroegeren t1Jd, ongeveer 184?, vergr~ot ~ardig tie zijn van ·uw ingez.etene11. 
et de Benthorn, dat destiJdS 16 m- Moeit v.as~e, misschien wel wat s4:r·enge hand-. 

'Mrners telde - later in 1860 - dus heeft uw voo.r.g.ang.er het 1l>e-s<!.uur 1frr ge-
]uist 2 jaren voor het optreden van xneenite .g-eiloeid, het is .gelei& met eerlijke be-
den heer Paul kwam daar de Hooge- rloeli1L~ei1, •het 11eiidlde naar he<t waairad1tig 
-een bij. \ belm1g van .de gemeen1e •en van hare ing.e-

Deze vergrooting gaf natuurlijk, in · zet'-'.11en. . 
bijzonder ook aan den Raad meer fücht uw bJnk oo-k d•aar'hBen; mcl vol ve-r-

a.rbeid en meer verantwoordelijkheid. '. trouwen treodien we •u -~iegemoet,_ ge z"jt ons 
Sind breidde de 

0
emeente in zie- geen vroom.de, we zi1n overmuig-0! v.an uw 

s. 0 1 
'!oede bedo-elin~n" we weten dat wc 'lnm- t 

Ltutal mt. . . 11 en 11".ek·enen ot> u w-e hulpviaardi~ei·d, op n 
Op velerlei terrein kwam maer leven uwe ber.eoidwUligheid om mee tf'c werkr>n, 
voo~uitgang. wti.ar uwe med~werlking ·lot lberefäing van 

En m dat alles beeft de heer L heit goodie wCllrdt ingeiro-epen. " 
'j'a.ul Een zeer groot werkzaam deel We l>egiinnen met u de hand d·eT vriend- lt f Je had.- schap t•e reik-en. V•le ~ijn ow•rtui.gd van de 

Verwisseiing van Burgemeesters, goode ~ezin.dhcid wm ·d en Raad, die u tot 7 

rttaakte het voor de vroede Vaderen ~1,eitiaris lbenoomde . v.an .de ·hoopvo<l'l'e v-er- · 
oO k niet al tijd gemakkelijk. -wnchting der ~ngezet.enen. . 

Thans is de gemeente op velerlei W·at er oO'k ge'l>eure:, 'op welk g.eb1.ed en 

~tbied met den tijd meegegaan en ~r welk persoon, !~tien we. ee•r&l ~o·eken 

e
eft zich aangepast aan nieuwere ~11~r de g0oedf' bed~·ehngen, d'.ie er a~n ten 
, . ' ' , rronrlslag kunnen liggen, geli]k we m den 

<t,ndere toesta~den. En wat. ook ver- tnensch te a.l1en lijd1e 1behooiren te 7.cril(!cn [ 
J..~een, en ~ie ook heengmg, door ns.•ar de go-ede 'ho-e.d.an1igheden, en die n3ar 
G<??s goedheid moc~t de heer L. Paul .dien yooTwonti moeten schuiven. Bij gepaste, 
]LiJven meeleven, Ja een deel van 1\'>0orzichtight'id mo.et wantrouwen rremede 
~enthuizens hisLorie meemaken il\, iword·en "' 
fN3er dan gewonen zin. Tegenstand kan ni,et siteeods uitl:YHjven, aHE!5 

Geen wonder, dat de gemeente danKr -z,al en kan 1ü~t ~t.eed~ voar ei.en windt i:ia.an .: 
\:dar erlrnnnende, de gave in hem ge. llaat u da'2rdoor ochlber u i.et on'hno-edig ~n; 
~t.honken hem hulde bracht. t.egens.tand ~1 erkt en is in vele goevaJl.en te 

__-. ' 1 verkiezen 'boven •1aafächr yolgzaam'hei"d. 

~ 
Moge hï orr ·· h t h E.erlijke te~enstand w enschen '\VC u o·ok 

', leeft>"d J n .~' ZlJ e · op o_ogen to.e; we hopen echt-e1· d1at, mocht sltrijod noo-
, ·•rbe ~ • onder s . Heeren zegen, Jaren étig zijn, deze steeds m c•t eerlijke wa.penen 
-. ' 18en tot bloei der gemeente. * za!l wC>Tden g.cvocrd; dat g.e te doe'l z.ul'. heb-

- _ __ ~ . . . * * 1 r hen met mrnschen, >die wC'lrikelijk ook het 1: 
.4,. //7 0A 'f /.f.. go.e d'e beooJ:(.en Doch b ov{'nal wensc':'1cn wij • 

..,/f ~ (..Y ~ v [/ u toe vele jM'Cll van ,g.ezeg.endoen atibei.d in 
he'l .belang van onze f.nell~Ic.ente en y•an hnre 
ing.ez,etenen en ook in uw eigen be'.ang, op
dat u, na V•CiI'}o.op van jaren, ,zulit 1rnnnen 
ge.tuigen: Mijn vad·er was een go.ed hurge
moos•ter, die ·de' gemeenibe heeft vooru;t ge
ooachl: ik heb d•e 0-VDrtuigiing dat on.der 
mijn leiain~ de gemeente zid1 ook sil.e>eds in 
een vcoruitgam1de lijn heeft bewogen! 

d. Voor 2 jA.a:· geleden wer d alhier 
1 opgericht de • Vereeniging voor Volks-

woningbouw." .. . . 
Than~ is de naam gewtJZJgd en vinden 

- we. iu de SLai> t scournnt de akte van op
e richting met Koninklijke be~ill~ging van 
'1 de "Maatschappij tot explotta1.1e van on- ( 
8 roerende goe:leren". .. 
e Ondanks de aanvitnkehJke teleurstel· 
t ling en tegenwerking, de "Bouwvereen," 
e aangedaan, gingen. de werkzaamheden 
' krachtig voort, en is het aan bovenge- 1 

noemde Maatschappij gelukt reeds na ! 
2 jaar een 4-tal wouingeu te kunnen 

verhuren . 

Z., 3 Apri~ 1912. T . 

v!'~f!~r't'~ 
1 - Woensdagavond vergaderde de anti-rev. z 

l 
Kiesvereeniging "Nederland en Oranje" alhier. ~ 

· Na lezing der notulen werden enkele in ge-
• komen stukken behandeld, waarna het punt 
· "Kiezerslijsten" aan de orde werd gesteld en 

enkele middelen besproken tot uitbreiding van 
de ki:ezerslijsten. 

Vervolgens sprak de heer H. Nieuwenhuij-
~ zen over: "De Kerstening der Openbare " 
. Sehool". Hierop volgde een levendige discussie, 11 
_ waarna door de vergadering werd uitgesproken ) & 

" dat er meer zulke onderwerpen van practischen ! 
, 1 aard, op zoo eenvoudige wijze mochten worden 1 v~ 
3 bebandelil . . l 



_____ _... 

De Presidentshamer. 

~ 
oor ezing van het Koninklijk Be· ~ 

~ sluit, w rbij aan Burgemeester C. L. ""' 
J. Bos eervol ontslag i!I verleend als • 
burgPmeester van Zoetermeer, met mede
deeling dat h .J nog secretaris der ge.~ 
meente wenscht te blijven, waardoor hiJ 

De Voorzittershamer van Zoeter-, 
meen; Raad is uit de hand van den · 
Edelachtbaren heer Cornelis Leonardus 1 

Jacobus Bos, overgegaan in de hand 
van zijn zoon, den Edelachtbaren heer ~ 
Frederic Sophie Guillaurne Bos. 

25 

Aan onze Lezers. i--
bedanken moet als Raadslid en er dI&S 
all'I zoodanig een vacature is gekomen. 

Ten slotte nam Burgemeester Bos, 
die 18 jaren deze functie beklee~ heeft "~ 
in hartel ijke bewoordingen afscheid van ~ 
de leden van den Raad, waarbiJ hij e~n 
beknopt ovP-rzic.ht g~~' van _de voori:nt- • 
gang, ook op f10anc1eel gebied der ge- ~~ 
meen te. De oudste Wethouder, de heer 
N. Boonekamp, sprak namens ?en Raad • 
een woord van d~nk en afscheid. 

De bladen vermeldden ons reeds de 
koninklijke besluiten van ontslag van l 
den vader en benoeming tot burge
meester van Zoetermeer van den zoon. 

Zij berichten ons beëediging eD 
installatie van den laatste, aftreden 
en afscheid van den eerste. ! 

Zij deelden ons mede de gebruike·: 
lijke plechtigheden, waarmede een en i 
otnJer· göpaard ging en ten laatste Je ' 
vreugde der schooljeugd en het ge- ; 
schenk hunnerzijds aan den nieuwen , 
burgemeester. 

..lr ~- '"'' - '-·' Een presidentshamer van ebbenhout, 1 
~ ~ 1J ( LA/ 2.. prachtig met zilver gemonteerd . 

_ -I Een presidentshamer voor 'teerst· 
* * biJ. de laatste Raadsvergadering ge- · 

* ·1 zeg waart. Bij akte op 29' Augustus J " hanteerd. , 
te•i overstaan van notaris Van Hamersvelt, te En nu dat alles achter den rug ligt, · 
Z~dermeer, verleden, is op.geric~~ de Naam- • spreken ook wU ons redactioneel woord. · 
1ooze Vennoots<:hap "".\laatschappiJ Zegwaart- Daar spreAkt symboliek uit zoo'n ' 
Z~termeer tol exploitatie van onroerende hamer. 
goederen·', genstigd alhier. Zij heeft ten De vorige burgemeester had er zóó 
doel: de stichting, verbouwing, aankoop ~11 een niet - maar toch wist hij zijn 

;,:~~~~n, .~~nv~~~~~~ge~na:e~:~e~e 0:~;1e~~~~~: hamer te haYlteeren. Hij was voorzitter 
daarvan. Het maatschappeltJk· kapitaal be- van den Raad in zeer gunstigen zin. 
dra3 ;t r 25,000, verdeeld in 10? a~ndeele~, e~k Heel de gemeente, ook wij die in 
van f 250, waarop bij de opn~htmg 10 % 1s bE'gin&el tegenover hem stonden, Z<:l.g 

t hem met leedwezen den hamer neer g.e:tor . , l 
Administrateur is de heer G. J. \ erwers, a - leggen. 

bier. "tl t Hij stuurde in goede richting. 
Binnenkort hopen we in de gelegenhei e Vooruitgang op velerlei gebied mocht 

zijn uit'Voerigcr op deze ondernei::iing terug te hij zien, mede als de vruchten van 
!,omeri. Voorl-0opig dee1en 1W1J- mede, dat zijn werkzaam leven. 
reeds ecnigen tijd ,geleden door de Maait- Rust, vrede en orde heerschten er 
s~happij een aanvang is gemaald met den 
bouw van vier woningen aan den Molenweg 1 tijdens zijn burgemeesterschap. 
en dat deze thans bijna gereed zijn. d Zoetermeer is hem dank verschul- · 

'Yie er meer van weten wil of aandeelho'll- digd. 
der wil worden, kan zich daanoor aanm~l- En bet heeft dit ook getoond. 
rlcn bij den administrateur o.f bij d~. co_mr;i1s- r En nu is er een mooiere hamer! 
::,ari:>sen, die gaarne bereid •zu1len z1Jn mhch- u J Zal het profetie zijn van verderen 
tlngcn te verschaffen. u' bloei ! 

* * * . hf g der \ D akte van oprlC' m · \ r z e g w a a r t. e .. Ze waart-lc>eterm~er 
N v MaatschapplJ g de goederen", 

. · " . an onroeren d 
tol exn1oita11e v . . h ar geheel met e ' 

~ lli" lS 111 . a b"' . p;evrsl1gd a ier •. . . e la•atst in het 11-
Koninklijkc bewildhf!~~!at~c~urant van 24 &t·p-
voerrsiel lot de Ne · 1 

b 12 223 tember 1\J ' 1:0
: • • CJ ol e art. 38 W. v 1 

De aarukond1g1.ng ~nt"'-~ie~ws van heden \ 
K. is grplaatst in e . 

J~ t7 ~111'!1 
"* -

ZIOe t~r mee r-Zegw a.a rt. De af.d1ce
ling Zootermeer-Zegwaia.i.<t valn "Patr1mo
n~um" zal Oip a.s. Din~dag lO Septen:bcr des 
a:yands halt adl!t een l:ed~erga<ler'lllg hou-
den.. 

Agendat 
Open.rng. 
Notulen. 

·~ : 1 

ln"ekomen stukK€>'n . 
lnk·iding te gie·ven d·oor ·den heer H. meu· 

wenhuYLen. On<lel"\\el"p: Art. 1 ''a.n h~t G-e
meenl ·piiog:nam, "doe ZoDdagsrus.t." 

Ilond'\Ta.ag. 
Sluiting. . .... 

Moge het zoo wezen ! 
Ook de nieuwe burgemeef'iter is niet 

an ti-revolutionnair. 
Dat is niet zoo heel erg - mits 

hij maar niet anti-antir~volutionair zij. 
En die verwachting hebben wij niet 

van hem, maar veeleer deze gedachte, 
dat alle kleinzielig partij belang hem 
vreemd zij en alleen het gemeente
belang hem steeds voor oogen sta. 

; 1 Een groot voordeel is zeker reeds, 
dat hij de gemeente en hare bevolking 

· ken in meer dan oppervlakigen zin. 
Wij heeten hem dan ook welkom, 

, als plaatselijk drager van het gezag. ! 
. Steune een ieder hem in zijn arbeid! 

1 Onze wethouders, raadsleden en ge-• 

1 

meentenaren. 
, En moge hij zelf in waarheid steun 

en hulpe zoeken bij den grooten Sou-

verein, wiens Naam ook bij de aan
vaarding van zijn gewichtvol ambt 
door hem op de lippen is genomen. ' 

Blijke het dan in de toekomst dat 
deze mooie, nieuwe hamer in g~ede 
handen is overgegaan. 

Langen tijd beeft "Nederland en 
Oranje'' het zonder redacteur moe· 
ten doen. Hoe dat kwam blijve in de z 

1
, verge~lheid begraven. Dat het zoo was, br 

werd rnder wel zoo langzamerhand 'J 
duidelijk, die ons blad met eenige 
aandacht Jas. Op verzoek van den Uit
gever bad ondergeteekende wel nu 
reeds drie en een half jaar geregeld 
zich willen belasten met het schrijven 
der hoofdartikelen; verder echter ging 
zijne bevoegdheid niet en nuch minder 
zijne verantwoordelijkheid. In tegen
spraak met allerlAi gerucht willen we 
dat nogmaals hier herhn.len: tot nu 
toe zijn we nimmer redacteur van dit 
blad geweest; tot nu t;oe berustte alle 
verantwoordelijkheid alleen biJ den 
Uitg6ver. 

Bij den aanv>J.ng van 1913 is er voor
loopig eene andere regeling getroffen. 
Immer~ zoo verder gaan kon niet. De 
lezerskring van "Nederland en 
0 ra nj e breidde staag uit en klom nu 
reeds tot ruim 750. Berichten en in· 
gezonden stukken kwamen en komen 
nog van allerlei bnt ia -sLtOOd tóe
nemend aantal in. Maar ook allerlei ~
klachten bleven niet uit, van hen, die ,. 
door wat ingezonden en dikwerf met fi 
te weinig reserve geplaatst werd, per· 
soonlijk zicà getroffen of gekrenkt se 
achtten. Wij persoonlijk stemden meer- kl 
malen de billijkheid dier klachteD in. t' 
Maar den Uitgever ontbrak het even d 
veel malen aan tijd en gelegenheid de 

f noodige schifting toe te passen. 
1 

Op zijn verzoek nemen we thans 
voorloopig de redactie van dit blad 1 
o.p ons en daarmede de verantwoorde
lijkheid voor vrat geplaatst wordt. Dat 
die verantwoordelijkheid zekere gren
zen heeft, verstaat ieder. En dat wij 
zelf, vooral den eersten tijd, moeten 
afgaan op de betrouwbaarheid van onze 
correspondenten berichten, is eveneens 
duidelijk. 

Enkele regelen echter kunnen we 
reeds vooraf vast stellen. 

Het is ons stellig voornemen n i m· 1 
m er iets op te nemen, hetzij als 
bericht, hetzij als ingezoaden stuk, dat ~ 
maar eenigszins persoonlijk van aard 1 
is, tegen wat perMoon ook gericht is, 
tenzij de schrijver met zijne vollen 
naam onderteekent. Ook: zelfs dan nog 
behouden we ons de vrijheid van op
neming ten volle voor. 

Omgekeerd waar bet zaken geldt, 
willen we aan allerlei inzender en 
berichtgever zoo ruim mogelijk gast
vrijheid schenken, zooa.ls dat aan en 

1 

in een antirevolutionair weekblad past. i,J 
En dat laatste zegt genoeg van welke 

, begrnselen ons blad blijft uitgaan. ~I 
Stelle God bet ons district ten zegen. • 

A. H . VAN MINNEN. 
:v 



~ //:), Op ,-e~zoek \"an den geachlen ;m~d~r bevest'g~." 
/, 1'J wij tij -Oeze zi!n verkL~ri".", ~al hi} niet. de, sc\~rJJ

Dat schenk u God op uw h ooge levensja· 
ren, u en ons allen." 

Yfr \"lln het bewuste 5t ·1k1 e 1s. Dal het in t a ~<-
• a __ • -~ . . Il rn~en a 3 11br\ e' ing verd •e,11 on o <l~:·eeken'.~" met 

"BEN~HUIZEL . D:_ Chr. Zangvereemgmg (}· vo':cn P.a:im te verlangen, ondrrsch ·1JVen .. _1V1J g:i~r-
2 Hierop antwoordde d e jubilaris ongeveer 

als volgt: 

1 "Ond~rlmge Zanglust . h~ me~ het oog op 1 Betr ne, m"-!lr wij g~an 1,ict zoo ver, <>m, ge.1Jk de n-
1 een bmnen kort te ge>en mtvoermg het ge- j 0,l zeri r sch'j :t te willen, ong.eteekende slu k~ cn te l=====-i bouw der Ned. Hen·. Kerk aangevraagd. Het itl 1 wei"erè ... · et iccler~ pos"t"e en vooral niet 10 een , 

"Geaci:J.te heer Veldhuijzenl 
Ik dank u ten zeerste voor de hartelijke ' 

woorden tot mij gesproken en u heeren 
lfaadsleden voor de instemming met die toe
spraak betuigd. Indien men. gedurende een 
lang tijdwerloop eene betrekking heeft ver· 
vuld, .is het uit den aard der zaak een groote 
voldoening, met lof te hooren spreken over 
de wijze waarop de vervulling heeft plaats 
gevonden. 

college va~. kerk>oog~;n en notabelen. heeftki 1 k'e'nc "cmceP'c als B., is onafhnnkelij.k genoef.', om. 
echter. af".'9'1Jzend op_ di verzoek beschikt . . . f h"n Cl!Juerteekening mei ei~en na nm van in~ezon e' 

Er is m Benthmze~ gee~ ander geschikt - - 511• ·ken, waarin bij op- of aanmerkingen op p'1R.t-
lokaal voor dat doel disponibel. - •" .,... 1 t r"'~n maakt te veroorloven En zou - 1 " ~CuJ e oes a " , . , 

' · ,,.. · ·-1. ' · - dan zoo iemand niet met zijn grieven voor den d g /!,,.+:: / >.. rro e'l komen en z'ch uitspreken in b rt plaat selijk 
V /' 1 ' f / V !>:a<l7 Dat "men" een verkeerde voor den inze11der 

j _ l j I hot• . zonals ook. nu . het. <!eval sch\jnt te zij,, ,~s 
iJI COJl'll .... • "'' !/1/"Y"'"en. t een ge ·aar, mnar is dit met de srhu d van , men , Ben ik niet te veel te kort geschoten, dan 

dank ik dit ook hieraan, dat God mij eeoo 
goede gezondheid en de noodige werkkracht 
gaf, zeüs zóó, dat ik sl.echls ééne vergadering 
van de vele die in de laatste vijftig jaren wer-

1 ' l d:e alt ijd in de eerste plaats den naam van den . 
Mijnheer de Red a c 

1 
e u_ r . __ i zer:dtr tracht te wet en te komen en ee. st diln den 

Beleefd V~l'~oek ik U een plaatsie voor oiideró inh ·d kan brnordeelen? Red. 
staande rege~en in t:w yeelgelczen blt1d ,,Hel 1 
N:euws.'' . " . Zan eni• 

'

, O;> bet vcnoek \ n de Cbnsteltike gvere . 
in Onderlinge Zar:glusl" a:hier, <>m het gebruik 

e,mg d~ Ned. Herv. Kerk tot het ge\en eener mtvoe
. ·s thans wederom voor de zooveelste maal 
~~!; ~et College van Kerkvoogden en Notabelen af-

wijzend beschikt. . . " . eb( 
Waarom dit nu v;eer is geschied, is mij mel re 

dui<lelijk. Zou ik genoemde heeren, d"e tegenstem~ 
den door middel van l"w blad de uaag mogen ste 
Jen'. \Vaar'.>m wordt bet gebouw voor C~e . Ki;;~· 
feestvierin" afgesta'l.n, waar toch ook · n~e ~~ 
lieder •:i ,;orden gezongen! \Vaarom wnr t .• 
. e"eve~ om er ~en lezing yoor het Groene Kruis ia 

~e obouden? en andere samenkomsten, en. waarom 
. ~t voor eene Christelijke Zang,·ereen ging? 

mZiedaar vragen, die mij duister zijn en waar:id 

1 
ik gaarn.P het antwoord zou weten, al was hrl u 
ooi· door middel van Uw blad. .. , 1 w' ·n deze gemeente een lokaal te verkr11· 

as lr t d 'k er n ·et "en dat er dienstig voor was, an zou 1 . 
1"' ' " d~ I..~rk te vraaen. 

ceas voor z1Jn, : ç f d R0 d . Is eene Cbristc• 
::-.Jaar mijns inziens, :tl • e e.. . ïk ver licbl 

l"k Zangvcrc.!niging als deze, met zedel J p. 
IJ e 't . te geven ten ger1en nu en d:in eens een ui yoermg . l " r 
van haar begunstigers, die zoo velen in geta rnjn 
Zij toch willen ook wel eens wat booren. k "}-

En als dan de pogingen om een gebouw te ~ 
gen, telkrn> mislukken, zou dan de moed van 'l'e • 

niet zakken? . ni ing hi~ 
Het komt mii voor, d1t <ie Zang,eree g 

door zeer wordt gedrukt. voor de mij 
U, Mijnheer de Re<lacteur, d~nke~d 

verleende plaatsruimte, teeken '.1' i~_1J, z ni 
Een lid van de Chr.ste!Iike :rngver~e 

gin " " -_. c 

1 
. g Onderl'n""' Zan"Jun" te Benthuizen. 

~r Re11tbuizcn, Januari 1913. 
- 1 -------~ ......... --~~_,.-

c/ f~ Ui~h j /3 
.&J ._vpUI k,Qf U.< bti ~gg '1JCfl 1 

1 

G e a c h t e R e <l a c t i e. 
In uw blad van Za'ei:Jag j.l. 11 J~nu~ri No. 3: 1 

komt een ingezonden stukie voor, onde1 teekend met· 
1 "Een lid van de Cl1r. Znngvereeniging "On<lerl.nge 

l 
Zan~l ust te Benthuizen." 

't Is mijn doel niet langs dezen yieg op den inhoud 
er \an in te gaan. Er is echter iets ander_a._ 

l :\l~ direct ~ur van bovengenoemde vereen ging be'.l 

1 
ik n.lluurlijk 1eer nauw m~t deze zaa~. betrokken 
en nu <loet zich het e genaardig versich1i 1sel voo • 

1 dat, zoo"·el leden der zangvereen'ging te B.__ als ook l ancle~e personen rr_iij aanzien voor den schnj\·er vaJ 
bo venbedoeld st"JkJe. 

lk ;;tci er prijs O?, geachte redactie, publiek te 
rerklaren, <lat ik de schrijver er van niet ~n en o:<> k 

1 niet weet wie het ge<laa n _heeft. Trouwens, dat in-
ter ~eert mii heekmital met. " 1 

1 1 u, al~ red;ct'e, die den naam van de~ ach 11ver 1 
na:uurlijk we<'t, w l zeker mijne Hrklanng wel als ! 

- , zijr<le de waarheid, bevest'.gen. 
Zoodra ik roep'ng morht gann gevoelen over het 1 

tl besln t tot wei.zrrirg van het kerkgebouw Ie. gaan 
· ' sch rij1·cn, doe ik dat met volle on<lerteek 0 ning. 1 
r 1 't Is altijd jammer dat <>ngeteekende stukken op- l 

i.ienomen wor<le!l. Daarin sic huilt niets geen voor.:eel, ~ 
i m~~r enkel groo t zc-èeJ:;k nadeel. . / 

· Met beleefJe groeten en dank Nor de plaa's ng, 
- Uw dw" 

H -:-IIEUWI' NHUIJSE T. 

Direc:. v. d. Zangver. 0. Z. 
Zrgwa ar!, Molenweg Z39:i. 

1::
. /lr 11.. d1·11 gehouden, heb moeten verzuimen. 

-
1. Ç·,...,'' n • · ,, J7 / J ,/, .' i ~ Het mij zoo even, namens den Raad aan· , 'geboden afüum, waarvoor ik u allen harte i• 

dank zeg, verlevendigt door de daarin voor-

t komende folografiën, die het "voorheen" en 
ZOETERMEER·ZEGWAART. Dinsdag "thans" der gemeente Zegwaart aanschouwe-

herdacht de heer C. >L. IJ, Bos den dag, lijk voorsteilen, mijne herinnering aan zooveel 
waarop hij voor 50 ja.ren secretarie der g e- wat in één halve eeuw veranderd - en ik 
mee• te Zegwaart werd, waarvan hij nu reedil 
ruim 30 jaren burgemeester ook is. mag zeggen - verbetc1·d is. 

Op velerlei wijze is er in die halve .eeuw . Ik wil ui.et in herhaling treden van hetgeen 
vooruitgang geweest. Het heeft den JU~el- tk le!1 vorigen jare 1bij mijne herbenoeming 
jaria niet aan bewijzen van belangstelhng tot burgemeesler omtrent het verledene heb 
ontbroken. mergedeeld; alleen wensch ik te conslatee-- 4+· ' ..,.- · · ~ . • . ·" ren dat de beYOJking der gemeente in rn(i3 
î,." ~-1 · "1-h~_.,. /y / :1/ bedroeg 1342 zielen, thans p.m. 2000, ecne 
~~ - ~·~ - vooruitgang alzoo van circa 50 % ; de hoofde-

z eg Waart. ln ons vorig llUffilller beloof· f li~ke O!Jlslag beliep over 1862 f 422'5 of f' 3.15, 
den wij onzen lezers eer1 uitvoerig verslag van die over 1912 f 3600 of f 1.80 per inwonrr. 
de Raadszitting van Dinsdag 21 Jan. j.1. Om Voor het armw C'zen werd over 1862 betaald 
n.iet in hedialingen te vervallen, meenen wij f 2126, thans slechts f 400; voor onderhoud 
le kunnen volstaan met het We€rgeven van de 1 t v:in ~ ratl'n en wegt•n werden destijds geene 
oespraken, die gehouden zijn naar aanlei. mti<;a ven gedaan, over 1912 is daarvoor be· 

ding vaa bet 50-jarig jubileum van den heer 
C L J B taald pl.m. f 2250. 

• . . os, als secretaris dezer gemeente. :\fij dunkt, dez.e cijfers k4jrnnen ten bewijze 
De oudste wethouder, de heer C. J. Veldhuij- stn·kken, dat de gemeente belangrijk in blori 
~n ,sprak den jubilaris toe als volgt: l · 

"Geachte Burgemeester! e~. \~e vaart IS vooruitgegaan en het verheugt 1 
JllIJ m hooge mate, dat i~ daartoe heb kunnen i 

Het is heden een dag YO'Or U van groote be- en mogen meewerken. 1 r 
teekcnis, een dag-waarop gij moogt gedenken M ·k J 

een vijftig-ja~ige •ervulling van de betrekking ve~ a!:h-e:~~ni~1~~~~10g:;~ J:z~~f ~~i:~~~:~:! 
van .~ecrelans der gemeente Zeg~~art. ken groote werkkracht, d;e o<>k bli':'kens de 

WiJ, ab le~en. van de_n Ra~d, feh~itecren u fn 1904 011tvangen Ridderorde door d! R l' ee 
met deze !S0-1ange hermnermg. WIJ spreken 1 ring werd erkimd d l 'k ·g 
hierbij ook onzen dank uit yoor de vele werk- 1 " • an lO~p I nog eenigeri 
zaamhedcn, die U in het 'befan van Ze waart i . lijd o_r_lde~ hoogeren zegen, m het belang van 
en tot het welzijn van de in~ezetene~ hebt de InlJ dierbare gemeente werkzaam te zijn. 
verricht. Zo~als terecht door. u, mijnheer Veldhuij-

Wann.eer wij in onze gedachten een 50 40 : ~n, JS gezegd, von.d ik vooral in de laatslel 
00 jaren teruggaan en we vergelijken Zeg~ Jar_eu ve~l doornen op mijn levens~ad; God 
waart van toen met wat Zegwaart nu gewor- fleve dat ik voortaan daarop ook eemge rozen 
tl . moee aantrcf!P.n. en Is, dan kunnl'n we toch een g.-ooten bloei 
Yan de gcmeenie aanschouwen. ! 1 

De Raad heeft gemeend dezen gedenkwaar- l Ten slotte, mijne heeren, verzoek ik U mij 1 

digen dag niet geheel onopgemerkt te laten J. te blijven schenken het vertrouwen en den 1 
voorbijgaan, doch U een klein bewijs van steun, dien ik sedert vijftig jaren van de wet
dankbaarheid, tevens een herinnering te moe-1 houders en raadsleden mocht ondervinden, 
ten aanbied-en en wel in den vorm van een · opdat wij met veree11C1e krachten. kuun~n 
album, waarin een opdracht van de leden van / Llijven t>evorderen de belangen der gemeente 
den Raad met een aantal fotografiën van ver-

1 
en van hare ingezetenen. - Ik heb gezegd w 

ochillende gedeelten der gemeente van thans 1 De heer Noordam hierop aan het woord 
en van vroe:?cr. 1 komende, sprak den jubilaris ongeveer toe als 

Geachte jubilaris, wij wenschen U van harte 
1 

volgt: 
toe, dat u van God moge g~cllonk:en worden j ; "Mijnheer de Burgemeester! 
ffezondheid, lust en kracht om nog met den· j Zal ik, na de woorden door onzen eersten 
~ellrien ijver, dezelfde vlijt en nauwgrzetheid wethouder gesproken, wellicht wel eens in 
voor de gemeente Zegwaart werkzaam te zijn [ ! een herhaling van het door hem gezegde ver
tot verderen bloei van de gemeente. Wij wen-

1 
vallen, daarin zal ik, als tweede spreker, ~ 

schen u toe dat de zegen Gods r ijkeli.Llc wone t laten moeten berusten. Toch heb ik nog en· 
in uw huisgezin. In de laatste tijden hebt u kele woorden te zeggen, daar mij namens een 
rware beproevingen in uw gezin ondervon-, ·groep mede-ingezetenen dezer gemeente, 
den; ik hoop dat het moge zijn voor u en ons ' wier namen u op de hierbij gaande kaartjes 
Jllen, dat wij hierin mogen zien, geen blij· j zult vinden, opgedragen is u deze mand bloe
Yt>nde plaats te mogen bezitten, doch een door• 1 men te overhandigen. Bij hun felicitaties met 
gaande reis naar de eeuwigheid, en dat 'bij 1 uw jubileum als secretaris veroorloven zij 
u en bij ons, als de dood nadert, wij dan be-

1 
zich u dit klein bewijs hunner erkentelijkheid, 

rcid mogen zijn om zonder verschrikking hem en w~ar<l erinq :i~n te hiedl'n 
te••e oet te k mPn. 



lk :beschouw u, mijnheer ~oordam, als den 
vertegenwC1ordigcr eener jongere generatie, 
die, bezield met de beste bedoelingen, de ge- . 1 G h R d · · 1 ·1 · b ·1 'k e a c t e e act i e 

27 Vijftig jaren! Wel gelukkig is de mensch, 
wien het is "egeyen zich een halve eeuw aan 
zijn taak te mogen wijden; inzonderheid moet 
dit het geval zijn met u, den stoeren, onver
moeiden ·erker, omdat uw leven inderdaad 

- den aroeid is toegewijd. 
Het is, hooggeachte jubilaris, ik erken het 

;:.:aame, uiterst moeilijk om het steeds een 
ieder naar den zin te maken en in dit ver
band mag ik er ook wel even op wijzen, dat 
niet ieder altijd even ingenomen is met uw 
optreden; wal mij zelf betreft, meermalen ver-

meente w1 voormt rengen en gaarna wr 1 

1 

Lan d " h " d ubli , 
daartoe blijven meewerken; doch gedachtig t ~s e~~ dweg ~ et m3

1 
v~r~ k e~ 

aan het spreekwoord: "De gestadige jager .==l alhie ~ en, da e zat vanh "rt aaHset J e leuz~~ :=====:;:; 
. " . er goe en voor gang ee . e voor oo 

vangt. het wild • ben ik !bevreesd voor over- comité, bestaande uit de heeren (alphabetisch) 
haastmg:. . . 1 A. v. Breeschoten, E. H. Chardon, 1. Heemskerl; 

Hartelijk hoop ik dat de door u geuit~ wen~ M. Karens, R. ten Kate, H. Nieuwenhuysen, C 
~.chen vervuld _mogen worden .en dat ik van Noordam, G. P. Roos, J. de Rijk, A. D. van Rij~ 
God u;ezondhe1d, opgewektheid en kracht 

1 
J. Scheer, A. v. d. Spek en J. Tanis. 

Tot Uitvoerend Comité (Moderamen) werd~ 
• 'lchilde ik, in en buiten de Raadszaal, met u 
van gevoelen; evenwel, uit den grond van 
mijn hart, breng ik een eeresaluut aan den 
ijveren werker, die de hem toevertrouwde be
langen op uitnemende wijze, op een wijze on
eindig veel beter dan ik het hier vermag 
weer te geven, gedurend~ al die jaren hee~! 1 
bebprtigd. En wees er zeRer van dat het IDIJ 
nooit ontbroken heeft aan eerbied voor uw 1 
jaren, aan waardeering van uw groote ken- • 
nis en ervaring. 

Nog frbch en krachtig staat gij daar, trots 
uw 73 jaren, vol liefde en ambitie voor uw 
werkzaamheden, als een beschamend voor \ 
beeld voor ons jongeren. Daarom, om dit te t 
kunnen getuigen, was de mij opgedragen taak 

moge ontvangen, oc nog eenigen tijd met i, 
'vrucht werkzaam te zijn aan de belangen, 
die ons beiden zeer er harte gaan. 

Ten slotte verzoe ik u, hen, die aan de 
loemenhulde cleelu .n ... n en wier gevoelens 

!loor u werden uit edrukt, mijn hartelijket 
-:Jank daarvoor te \l;illen overbrengen." 

INGEZONDEN STUKKEN. 
Buiten f!6rantwoordelijkheid der Redactif. 

Dt1 copif wordt niet teruggegeDen. mij zoo aangenaam. 

1 

Vijftig jaren! Veel is in die jaren u over 't 
hoofd gegaan, veel lief en leed, V:~l goeds, Mijn he er d e Re da c t e u r. 
want zeer veel wat ge u cmgetw1Jfeld een• Gaarne zag ondergeteekende het volgende ~ 
waal als idaal voorstelde, hebt ge verwezenr t ,,Het Nieuws" opgenomen. 
lijkt mogen zien en daarom moet~.n toch wel! De afdeeling Zegwaart~Zoetermeer van het 
dankbare gevoelens in u omgaan blJ een terug- ! NederL Werkliedenverbond "Patrimonium", 
blik op den afgelegden weg. Ook veel leed, ,· heeft het initiatief g·enomen om ook hier handoe' 
dit bNngt het leven mee, waarvoor slechts 1 teeken.ingen te verkrijgen voor het Volkspetio< 
weinigen gespaard blijven! ~faar moge God ! tionnement voor "Plaatselijke Ke11ze". 
i;;ewn, dat gij in de jaren, die u geschonken Het bestuur van bovengenoemde aldeeling is. 
worden, immer met dezelfde lust en opge- in overleg met het bestuur van "Nederland el\ 
wektheid uw ambt zult mogen blijven waar- Oranje" alhier, er in geslaagd een V o or l o o-
r.emen, moge Hij geven dat na een optrekken pi g Comité voor dat doel te vormen. 
der donkere wolken, de zon van het geluk Dat V o or l o o p i g C o mi t é is als volgt 

samengesteld: H. Nieuwenhuijsen (voorz.), E. H. 
uwen we2 beschijnel Chardon, (2e voorz.), G. P. Roos, (secretaris). J. 

Jubilaris! In enkele woorden gaf ik hier de Rijk, (penningmeester), en J. Scheer, (plitata-c 
mijn g oelens weer, naar ik hoop ook in den vervangend lid). 
geest van hen voor wie ik mede hier &preek. Om echter voor deze zaak zoo algemeen mo-

1 \'.eel zeer veel wat ten volle vermeldens- gelijke deelname te verkrijgen, heeft dit V ~rL 
wa;i;d is, heb ik laten rusten; ik zou werke-1 Comité zich gewend tot de besturen van alhier 
lijk niet weten waar te beginnen of waar te 11 l bestaande vereenigingen, welke krachtens doel 
t:indigen, wilde ik ook maar het voornaam- en statuten geacht kunnen worden de zedelijke 
c;te opsommen, door u in al die jar~~ in h~t ! of stoffelijke verheffing van hare leden in 't bit" 
.belang d~r gemeente verricht. Sta IDIJ toe dit l zonder, of van de ingezetenen in 't algemeen te 
"erder te laten rusten, doch wees er zeker ! , beoogen. . 
van dat uw werken en streven in breeden 1 Nu is het mogelijk, dat sommige vereenigm" t 
kring hoog gewaardeerd wordt. · 

1 
.,.en,. welke meenen daartoe gerekend te kunnen 

Met de uwen van harte gelukgewenscht met ~orden, en waarvan de besturen niet u.itgenOOll 
nw zeldzaam j.ub~leu~." i digd zijn, toch gaarne zouden meewerken. 

Waarop de JU•b1laris ongeveer 't volgende i Het Voorloopig Comité zou in dat geval gaar-
i.prak: 1 ne ingelicht worden. 

"Geachte Heer N oordam. i 1 Niemand beschouwe zich als opzettelijk te zililt 
Ik dank u voor de waardeerende woorden · , buitengesloten. Het doel is voorts, om op een . 

door u geuit bij de aanbieding der schoone f ti nader te bepalen dag, in het Spaarbankgebouw 
hloernenhulde, mij door ingezetenen gebracht 1 een vergadering te beleggen met al de bestuur~ 
np het oogcnblik dat ik het voorrecht heb leden (of vertegenwoordigers) van de vereenl'" 
gedurende 50 jaren als secretaris der gemeen- · _ gingen, welke adhaesie betuigden en medewel't 
IP. Zegwaart werkzaam te zijn geweesht. t •• k:ng toezegden. 

'fen zeerste waai ueer ik die hulde en bert ! Op deze vergadering zal dan allereerst moeteD' 
ik daarvoor erkentelijk, hoezeer overtuigd dat plaats hebben de vervanging van het V o o rw 

U d · t loopig Comité door een Algemeen 
ik het - zooals tlo. or is gezeg - me een 

1 1 Comité. ieder naar den zm heb kunnen maken, wat 3 
d:rn ook, met behoi:d van .eigen zelfstandig- . Voorts kan dan onder leiding van dit alg.,. 

cht e meen comité, de zaak practisch een aanvanir neoo 
heid wel onbereikbaar mag worden gea · • ~ 

' . 1 . Dat ook wij persoonlijk meerma en v:~r- e 
schilden van gcyoelen omtrent de beste w11ze 
w:iarop de JJelang,m der gemeente en van hare' q 
rngczetcncn konden worden beharti.g~, is te 
minder vreemd doordien een verschil m leef
lijd van o:igcv~er 40 jaren van groolen in- s 

, vloed is op de wijze, waarop de zaken wor
den bezien ~n beoordeeld. 

men. 
Met dank voor de plaatsing. 

Hoogachtend, Uw dw. 
H. NIEU\VENHUl.JSEN, 

·voorz. v.h. Voorl. Comité YGa 
Plaatselijke Keuze. 

z~ 28 Jan. 1914. 

gekozen de heeren : H. Nieuwenhuysen, VO(lrZÎt~ 

1 
t~r; G. P. Roos, secretaris, en J. Tanis, peJll( 
rungrneester. 

D:t Comité.werkt geheel op eigen verantw()Of'( 
ding, los van plaatselijke organisatiën. 

Daar vóór 15 Maart de handteeken.ingen ver" 
zameld moeten zijn, zal het Comité binnenkort 
wel met zijn arbeid beginnen. 

Met dank voor de plaatsing, .. •/ 
Hoogachtend, 

Uw dw., 
H. NIEUWENHUYSEN. 

Zegwaart, Tl Febr. '14. 

Geachte Redactie! 
Met dank voor de door U gepll\atste verbete. 

ring van voorgaand stukje, verzoeken wij nog• 
ma.als VOO!" eenige regels plaatsing. 

Het gebeurt ons dezer dagen nogal eens, d~ 
er gevraagd wordt, van wie(n) dat ge.schriftje 
t..e g en plaatselijke 'keuze, onlangs h ier vei~ 
spreid, u.itge.at. 

Mo:Ten wij daar dit op antwoorden : "He' 
Comité tegen onmatige drankbestrijd;ng" (:zo~.{ 
als de onderteekening luidt) is opgericht m ~ 
laatst van 1913, door den Bond van Like~stoÏ 
kers en den Bond van Distillateurs, terwijl dti 
Bond van Vergunninghouders als lid toetrad en 
geld voor deze tegen"actie besch.i~aar st~ldc_. 

Trouwens het niet getee'kend z1Jn van dit b~h 
jet bewijst reeds voor wie even nadenkt, g-enoQg", 

't Is hier niet de plaats verder op bedoeld 
blaadje in te gaan. 

't Is een verzameling van onjuistheden en ver· 
keerde voorstellingen - i.ets wat heel gemak• 
kelijk kan, bij ongeteekend schrijven. . 

Eigenaardig is echter, dat alle.en bullenland• 
sche R."!(ath. g·eestelijken in dit pamfüt voo:• 
komen. Had men ook voor ons volk meer m 
Nederland bekende mannen als Dr. J',rrië:-'s, 
Merci er en Van Rossum, of het hoof~esttnn 

· van Sobriëtas, eens laten spreken, dan zo.u ei 
wel een ander geluid vernomen zijn. . 

Voor wie op de hoogte van den toestand lS; 

is het dan ook vo1strekt nog· niet a bso l u u1. 
z e k e r dat onze R.~Kath. medPburgus, hel_ 
petitionn'ement niet k1;ffine~ teekenen. Wi.jzigin~, 
van 'het gegeven advies, 1s thans nog- niet ge--, 
heel uitgesloten. . ! 

Mochten er soms heeren of dames m de g~ 
meenten zijn, dfo ons van dienst willen zijn bij. 
het rondgaan met de inteekenlijsten, dan hou" 
den wij ons gaarne voor opgave Yen nameu 
aanbevolen. 

Met dank voor de plaatsing en beleefde groo" 
Uw dw., 

H. NIEU\XTENHUTJSBN. 
ten, 

Zegwaert, 6 Maart '14. 



rl-28 
L v n t.t i L4J·ü n1ec::' 

. ~eg w a art. Morgen (Donderdag) avond 
=~ ~rt over zeven hoopt in het "Vredesoaleis" 

hier" voor het comité voor "Plaatselijke 
~euze op te treden de WelEerw. Heer Ds. n. 

. Koolhaas, Ned. Herv. Predikant te Zu1d
~nd, om. een rede te houden in het belang 

ezer actie. Vrouwen en mannen hebb t 
"ang h t d 1 d ' en oc
o ' e . oe ezer actie, waaromtrent nog 
veel verschil van meening schijnt te bestaan 
zal daar worden uiteengezet, zoodat het all~ 
aanbeveling verdient, dat zoowel voor- als 

bt~~enstanders dezer beweging, de vergadering 
IJwonen. 0

• 

Geachte Redactie! 
V er~1m . ondergeteekende voor het volgende, 

plaatsmg m "Het Nieuws." 
1 ln den loop der volgende week zullen de lijs" 
ten v?,or _de handte~keningen voor "Plaatselijke 
keuze , m de beide gemeenten circuleeren. 
Mog·en wij langs dezen weg verzoeken dat de 
propagandisten zooveel mogelijk wo;den geM 
steund? 

Laat ieder, die overtuigd is, vlug zijn naam 
geven, - d11t spaart zooveel tijd 

Ook degenen die wellicht onvolmaaktheden 
in deze actie meenen te zien, kunnen toch hun 

1 • naam geven, als ze slechts letten op het groot11 
1 doel, n.l. bestrijding van het drankgevaar, van 

de drankziekte, van de drankzoi.u",1, van het 
alcoholisme. 

Laat ieder, die nog nader wil ingelicht wor" 
den, kort en zakelijk zijn - opdat het werk 
spoedig kan afloopen. 

En men late zich nu niet van de wijs brengen 
door de bakerpraatjes, als zou iedere handteew 
kening oorze.ak zijn, dat hier in onze gemeente 
nu in eens niemand meer een "potje bier" zou 
mogen drinken - of ook dat deze of gene uit 
ûjn brood zou worden gestooten. Allemaal 
dwaasheden, die met het stelsel van "Plaatsew 
lijke keuze" niets hebben uit te staan. 

In het volg·end nummer van dit blad zullen , 
wij trachten een verslag te plaatsen van de J.· 
rede van Ds. Koolhaas, alhier uitgesproken, en 
daarbij gelegenheid hebben, enkele der z.g.n. 
bezwaren onder de ooiren te zien. I 

Onze Roo-nschwKatholieke medeburgers kun" i 

nen niet teekenen - en 't is goed, wanneer dan r. 
ook niet één hunner zijn naam geeft - met het 
oog op de te maken statistiek. l 

Over de redenen zelf van hunne onthouding 1' 
valt in dit blad niet te spreken. Mochten onze c. 
propagandisten niet weten of iemand RoomschM i; 

Katholiek is, dan is een eenvoudige mededeeling 
voldoende. 't Is onze bedoeling niet, om hier g 
of daar een R.~K. tot teekenen over te Kalen. 0 

A~ ,, -'r-!t~t __ -'f....r--._ __ 

Nadat de voorzitter, de heer H. Nieuwcn
huij sen, de vergadering had geopend en zoo- • 
wel sp~ker als hoorders het welkor ad ! 
toegeroepen, verkreeg ds. K. het woord. \ 

Deze zette in een met talent en gloed van 1 
overtuiging uitgesproken rede het goed recht 
der actie ' 'oor "Pl. Keuze" uiteen, nadat hij 1 

fent een en ander had medegedeeld over het 
akoholisme en de treurige gevolgen daarvan 

6. De geheime (clandestine) verkoop zal toP 
nemen. Ook dit is in strijd met de feiten 
Want als van boven af het stelsel op bet voll 
werd gelegd, zou het tegenwerking en ontdui• 
king vinden, doch als het bij stemming wordt 
uitgemaakt, wordt het gedragen door de 

• ,·olksovertuiging en zal er ook veel nauw
-i keuriger worden toegezien. 

7. Er zullen andere bedwelmende genotmid
delen voor in de plaats komen (b.v. opium). 
De ervaring heeft geleerd, dat juist in landen 
waar het meest alcohol gebruikt wordt, ook 
de meeste opium wordt ingevoerd. 

>'Nl' het persoonlijk, doch ook voor het ge
zi:;.;- en gemeenschapsleven. Ook deelde hij 
iet: mede over den strijd reeds een halve 
e~!.. w daartegen gevoerd. 

Eet radicale geneesmiddel zou wel zijn 
.. Sl· it Schiedam", doch daarvoor was ons volk 
uog niet rijp, daarvoor zou voorloopig wel 
,;teen behoorlijke meerderheid zijn te krijgen. 
\'an daar een Lusschenstation in "Pl. Keuze." 

YerYolgens gaf spreker een overzicht van de 
gukti!!e werking van dit stelsel in landen, 
9-"<!ar het was ingevoerd en weerlegde hij 
<!!.arhij tevens de argumenten tegen Pl. Keuze 
1Looals die voorkomen in een geschriftje, oolt 
ioier in de beide gemeenten verspreid, om 
-.ieze actie afbreuk te doen. 

Spreker gaf daarna een uiteenzetting van 
het stelsel en betoogde hoe door Pl. Keuze 
het drankgebruik moest afnemen en waar 
yooral de aandacht op moet vallen, hoe de 
'l!erleiding juist voor de zwakken, tegenwoor
dig zoo groot, zou verminderen. 

Het stelsel van Volksstemming bij Pl. Keu21e 
was niet nieuw, <loch reeds toegepast in de '.' 
grensgemeente bij het al of niet gangbaar b 
tl r:1 zijn van buitenlandsche munten. Ook is L 
het :zooals 't voorstel luidt, niet in slrijd met 'V 
de grondwet, zooals door rechtsgeleerden als n 

• 1 
mr. Aalherse (R. Kath.) en mr. J. H. Rutgers 
is aangetoond. 

Dat ook de vrouw mee stemmen zal, leidt 
nog niet tot ''rouwenkiesrecht, want t geldt 
hier niet een stemming over regeeringszaken 
in · SL1atsreehtelijken zin, doch een uitspraak 
over een zaak die rechtstreeks met het leven 
der 'Touw in betrekking staat. 

Eindelijk werden verschlllende bezwaren 
door spreker weerlegd. 

1. Pl. Keuze randt de vrijheid aan. Dit argu-
1 

ment is van weinig beteekenis. Wie daarom 
tegen Pl. K. is, moest tegen alle wetten zijn, 
aangezien alle wetten de persoonlijke vrijheid 
aanranden. Bovendien hebben wij in de vrij
heid, om overal gelegenheid te heb'ben zich 
h' ~drinken, een vrijheid van een vreemd-

rig karakter, die wij heel best kunnen 

8. Wij verliezen te veel inkomsten door ver
mindering van drankaccijns. Maar vooreerst 
werkt het stelsel langzaam - dus eerst na \ 

, verloop van jaren zou de schatkist deze in
komsten derven - doch men bedenke dat de 
\litgave voor politie, gevangeniswezen, justitie 
e. a. veel minder zou worden. Op den duur 
worden wij er finantieel beter van. 

Nog verschillende andere bezwaren wer
qen genoemd en weerlegd. Ook de voordoe· 
len genoemd en een en ander met cijfers toe
gelicht en aangetoond. 

Van de gelegenheid tot het stellen van vra
gen werd nogal gebruik gemaakt en door 

1 den spreker werden deze welwillend beant
woord, waardoor hij nog eens gelegenheid 
had een en ander te verduidelijken. 

Spreker waarschuwde er ook voor, dat er 
geen partijzaak van gemaakt moest worden. 
ln het Centraal Comité waren dan ook alle 
richtingen vertegenwoordigd, zelfs de Katho
lieken, die .zich echter later op aanschrijven 
van Zijne Eminentie den Bisschop van Haar- · 
lem hadden moeten terugtrekken. 

In een slotwoord Wekte hij op om de lijsten 
te teekenen. 

1 
De Voorzitter dankte spreker en hoorders 

en voegde er nog een krachtig en opwekkend 
woord aan toe, waarna hij de :vergadering 

( sloot. 
• * * ,, . .,. 

u1~ rYr111Lf 

INGEZONDEN STUKKE~J. -
B.Uten fJermitwoordeltjkheid der Redactif. 

IN copi4 word# n~t terUf]gegeven. 
Geachte Redactie! 

, Mag het volgende in Uw blad worden opge~ 
~ nQffien ? Bij voorbaat onzen dank. 
'.l De lijsten voor ihan<ltee'keningen voor hel 
1 volkspetitionnement hebben door de gemeen" 

ten gecirculeerd. 

lr . ~1- ~·k· za
1
I geen gelegenheid zijn voor een be

)<'f IJ ogement. Ook dit is niet waar, 
!.." ·menten zullen en moeten er blijven doch 

; •' zullen meer en meer worden fatsoenlijke· ' -
1 koffiehuizen, voor het publiek verkeer. 

Voor hen, die modhten zijn overgeslagen, niet 
thuis waren, of om andere redenen niet in de 
geleg~rrheid zijn geweest hun naam te geven, 
bestaat daarvoor nog gelegenheid van Donder~ 
dag a. s. tot en met den 2en Paasdhdag ten huize 
van een der moderamenleden G. P. Roos, J 

Met beleefden dank voor de plaatsing, 
Hoogachtend, 

Uw dw., 

v c!t · •. Herbergiers e. a. zullen uit hun brood 1 

<' \Ï worden gestooten. Ook al in strijd met de i 
~ 1, waarheid, want volgens het verzoek aan de ( r 

T anis of onderjl;eteelcende. 
Ud dw., Met bel. gr., 

H. NIEUWENHUYSEN 
Zeg-waart, 7 Apri~ ·14, H. NIEUWENHUYSEN. 

Zegwaart, Z7 Maart '14. 

J'~;.;~111~ ..... 
z 0 e t er me c r- ze g w a art. '""" Plaa~se-1 

1ijkc Keuze. - Verslag van de vergadering,\ 
.·~chouden op Donderdag 26 :\laart, in het 
Spaarbankgebouw. l 

Door het comité voor "Pl. Keuze" daartoe , 
uitaenoodigd trad vo.or een goed bezette zaal \ 
op~ ds. B. c'. Koolhaas, Nede1:d· Herv. p;edi: ' 
kant van Zuidland, om alhier het ple1doo1 
voor de ~ctie <ler "Pl. K." te voeren. 

1 

u 
regeering te doen, zullen schadevergoedingen r t 
gegeven worden. 

4. Men krijgt een verplaatsing van de her
berg naar de huisgezinnen. Ook hier is de 
logica zoek, want vooreerst valt dit buiten 
bet publieke leven, doch ook zal het in het 
gezin niet zoo'n vaart loop.en met drinken, ' 
\lls eerst moet worden besteld of gehaald en ' 
dan nog wel onder de gunstige tegenwerking 
van huisgeno(}ten. 

5. Men zal naar andere plaatsen gaan om 1 
te drinken. Maar dat doen alleen de echte 
dronkaards, anderen zullen er geen reis voor 
maken, doch als de verleiding uit eigen omge· 
ving is verdwenen, zullen heel wat drinkerE 
wnrln moeite zich onthouden. 

* ... * Zoetermeer-Zeg waart. Het aanta1 
ingezamelde handteckeningen voor Pla3ltse- ~ 
Ji}ke keuze bedraagt voor Zoetermeer 146, en 
' ·oor Zegwaart 287, samen 43'.3. ' 

~--~~~,~ . - -
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1'an onze Lezers ! 
Zoo bereikt U dan ons blad voor 

- het eerst in zijn vergrooten vorm. We 
hebben zijne vergrooting langen tijd 
overwogen en zijn er niet dan na rijp 

1 
beraad toe overgegaan. Vanzelf toch , 
gevoelen we, dat ook het uiterlijk van 

~ 
een blad redactie en uitgever bijzon
dere verplichtingen oplegt. Van een 
blad in klein formaat zijn meestal de 
verwachtingen klein ; van een dat zich 
91·ooter gaat voordoen, worden de ver-
wachtingen grooter. En de toekomst 
zal moeten leeren, of we met Gods ' 
hulp en onder Zijn zegen eenigszins 
daaraan zullen kunnen voldoen. 

Steeds meer willen we er ons op 
toeleggen ons blad te maken en te 
doen zijn niet alleen een blad voor ons 
Westlandsche volk, maar ook van ons 
Westlandscbe volk. Misschien hadden 
we dit woord Westland~cbe volk maar 
niet moeten gebruiken, nu ook buiten 
bet eigenlijke Westland het getal be
langstellenden toeneemt en van Zeg· 
waart tot aan Maassluis we onze 
abonnés hebben. Indien ons dan ook 
de noodige gegevens verstrekt worden, 
zullen we volgaarne ook aan de plaat
selijke belangen van wat niet e_i.genlijk 
Westland is onze aandacht W!Jden en 1 
daarvoor ruimte besch:kbaar houden. 
· Met de uitdrukking van ons volk , 
bedoelen we dit. Reeds geruimeii tijd d 
hebben tal van vrienden ons blad ah; 01 

een soort brievenbns beischouwd. En n 
uit verschillende plaatsen correspon · 

eerde men met elkander en sto:~te 1 

zijn hart uit over allerlei plaatsehJke 
belangen en toestanden. Soms moest 
door den Redacteur in die brieven wel 
eens wat geschrapt, dikwerf eene 
gedachte wat juister of wat zachter 
uitgedrukt, een enkelen keer trok de 
betrokken briefschrijver dan wel eens 
een scheef gezicht, niettemin nam de 
ambitie in briefschrijverij e~.r toe dan 1 
af. En we blijven dt>-arop pnJs stellen. i 
Laten we ons daarbij echter nogmaals 
den regel herinneren, dat al wat per
soonlijk is moet gemeden, e~ dat zaken 
eu toestanden in broederhJken geest 
en uit antirevolutionair beginsel moe-

1 

ten besproken worden. Ook voor de 
altoos overvloedige ingezoede~~tukken 
geldt dit, al is daarbij natuurl.!Jk meer
dere vrijheid toe te staan, nuts al wat 1 

personen zelfs maar in de verte raakt, 
met den naam van den inzender word~ 
onderteekend. We dringen er daarb!J 
nogmaals op aan, al wat men inzendt, 
tijdig te zenden aan het adres. van den 
Redacteur en steeds het papier m~ar ' 
aan ééne zijde te beschrijve~. Wat ~,iet 
geplaatst kon worden, kan bmnen eene É 
maand bij den Redacteur wo~·den te· t 
ruggeh!l.ald ef zal na vergoedmg van 
portkosten worden teruggezonden. We 
geven al onzen lezers gelegenheid in 
ons blad met elkander van gedachten 1 
te wisselen. En zoo noodig de waarheid\ 
te zeggen . .Maar het bovenstaande ,~o~ 
eens anders uitgedrukt:. Bro,~der.s. als 
P" 1.~" ~""t'lia vi.ndt" vliee:t elkander 

~ru;t Ïnva";"'h~;;~,-·m9.ar "'i.:or:it cl kan- 7 /:f /,~ ·/y /// 
áer nooit aan den schedel. verwarde / / / l 
baren zijn met kam en borstel gemak- 29 
kelijk weer goed te krï gen; een v:r- •. • Aan 't werk. " 
wonde schedel echter zou heelkundige 
verzorging eiscben. En daartegen heeft We hebben allen met vreugde ons 
de redactie te waken. ==~J vergroot wPekblad lbegroet - en ieder t====== 

•t Ligt in ons plan langz~merhan? bij ons orgaan betrokken, heeft nu ~ 
de J·ubrieken rnn ons blad mt te brei- een zwaardere taak te vervullen : re-
-den Niet alleen, dat voortaan getracht dacteur, medewerkers, corresponden-
zal ·~orden meer geregeld het Buiten- ten, uitgever, zetter, corrector, druk-1 
landsohnieuws te vermelden,. maai: ook k.~r en zelfs de lezer - ieder naar i 
aan het Binnenlandsch, dat is Bmten- ZIJn aard. f 
Westlandsch zal een breedere plaats En de agenten? Die eveneens. 
worden gegeven terwijl thans ook het Zij zullen advertenties geven. 
Kerknieuws staat opgegeven te worden. Zij zullen lezers zoeken - als het 

Tevens is de Uitgever van plan van moet kweeken. 
tijd tot tijd voor onze je~gdige lezers Zij zullen zich daarbij toch niet be-
-een prijsvraag of een pnJsraadsel te l scbc..imu laten maken door hun toe-
plaatsen, terwijl bij . voor ben altoos l komstiae con?urrenten, de kinderen, 
eene belooning beschikbaar stelt, wan- : waarrnn de mtgever de vorige week 
neer zij hem nieuwe abo~nees aan- • , sprak. 
brengen. Eene nadere regelil!g ~an dat i blaar, zegt ge misschien, ik kan 
:alles zal hij later zelf wel b~ncbt~n. j geen abonné's meer vinden. · 

Dat voor dit alles eene kleme prlJS· . En zoo ! Zijt ge er 'ZOO vast van 
verbooging van slech~ tie~ent par l overtuigd, dat allén, die; Ned. en Or. 

' moeten lezen, het ook w<erkelijk doen? 
· Behalve de kleine man, voor wien 
Standaard, Rotterdammer, N. Haagsche 
Ort. te duur en te gel.eerd is, zijn er 

•nog wel anderen, diie geroepen zijn, 

-- () wï \>f'" t 
A ;l~ 1 ~ • '13. v "Bil 1nva.rt.l' ,uJ , • •o - ., ·" J " • • • 

voor n iemand onzer lezers een be-
zwaar zijn . 

Or-'.{ rekent de Uitgever va~t op nog 
mee rd i>re advertenties. Juist de adver-1 
ter.ities moeten de onkosten goed 

1 ·maken. 
Zoo ga ons blad zijn weg vervolgen. 

Moge ook in dit ruimer kleed voo~. ons 
·Jbristelijk volk de Heere het ten nJken 
zegen ::.tellen. 

DE REDACTEUR EN UITGEVER. 

§ § Ontrouw! 
Zoo is dan Woensdag j 1. bij de Ge

meen teraads verkiezing het onrecht 
bestendigd te Zegwaart. 

De raadsverkiezing bracht den heer 
A. J. Noordam (lib.) oo het kussen. 
l lDW pUlc.. r,.,di.Jlce· oei ...,1i· , ,; 

Een zetel met eere bezet door een 
R.-Kath. werd, na het vertrek van 
d~n .heer J. Duinisveld, door de vrij
zmmgen vermeesterd. Nog steeds zijn 
de R.-Kath. in onzen raad na dien 
tijd slechts door één man ~erteaen-
voordigd. 

0 

R.-Kath. en Autirev. zouden Woens
~ samen in bond trachten dit on
~ht te herstellen - doch 't mocht 

iet lukken. 
En de oorzaak? 
Die is hierin gelegen, dat de anti

rev. kiezers (of althans zij die zich 
met dien naam sieren) ontrouw zijn 
geweest. 

Wel waren er schaduwzijden voor 
onze mannen - al was het alleen 
maar, dat de R -Kath. niet gelukkig 
waren geweest met de keuze van 
hunnen candidaat - doch dat praat 
de ontrouw der onzen nooit goed. f 

Wordt de coalitie hier niet hechter è 
dan verliezen wij steeds meer terrei~ \ 

Sluite men toch de oogen niet voor 
het feit, dat de vrijzinnigheid hiör 
steeds vooruitgaat. 

Daarom is coalitie eisch van het 
OOJenblik ! C. 

ons blad te lezen. Weet ge wie? 
Ieder, die op .eeni{gerlei wijze geroe-

1 pen is leiding onder ons volk te ge-
' ven, dient daarbij toch zeker aller- . 
eerst ook op de ·hoogte te zijn van · 
het leven zijner orngeving, zoowel po- ! 
litiek als sociaal. 

Niet 't minst ook onze Anti- : 
revolutionaire gemeenteraadsleden. 

Wij kennen nog zulke edelacbtbaren, · 
die we 1 gekozen zijn, door een actie· 
medegevoerd in N. en 0. - doch die 
zeker weigeren het leven hunner eigen 
gemeente mede 'te leven en liever zich 

· vergenoegen met een lctcaal bla·a~ dat 
1 

niet vrij is van "vri'~innige smetten u. il 
Daarom, agenten, aan 't werk! 1

' 
.BJr ligt nog een rnim veld braak. ' 
Ook hierin gedaR.n, wat uw hand ' 

vindt om te doen. 
§ § 

- In de vorige week had alhier de 
"eerste·steenlegging "plaats van de 
Chr. School. 

Ds. E. v. d. Horst, Herv predikant 
alhier en eere-voorz. der schooh;ereen. 
opende deze plechtigheid, waarbij veel 
publiek tegenwoordig wa::;, met gebed 
en een gedeel tje uit den Bij bel, waarna 
hij een toespraak hield over de nood
zakelijkheid van chr. onderwijs. Ver
volgens werd de eerste steen gelegd 
door Piet van der Horst, jongste 
zoontje van Z.Eerw., waarmede de 
verlamelde menigte Ps. 72 : 12 zong 
en Ds. v. d. H. met dankzegging 
eindigde. 



3 · l * * * Van Beteekenfs. 
. Zoo heeft dan eindelijk het belang-

~=** De Toekomst rijke feit plaats gehad. 
~~a.,r aanleiding van ons st ukjl~ Een "eerste steenlegging". 

.Ont:.touw" . in nummer 443 van ons Va n een Christelijke School. 
~l:ld ver du verkiezing te Zegwaar t, 're Benthuizen. 
maakt men de opmerking, dat "ge- nHet is een wonder in onze oogen". 

JÎ1< À7 /~/ 1/1 

*.* Daar heb je 't al. l 
In het z. g. n. neu t rale "Nieuws 1 

voor Zoetermeer en Omstreken", be-
t==.__ __ rekent een politicus, in verband met -

de laatst gehouden Raadverkiezing te 
Zegwaart het volgende : 1 

Thuisblijvers 37, waar 4 "wilden" l 
4 R. K., 9 lib. en 20 Anti-rev. t 

Grappig gevonden. t ouvvbeid" toch geen succes ;t,OU n Wij zien het, maar doorgronden • 
, heblian geha'1, aangezien de candidaat •

1 

't niet' ' . 
der ·H.-Kath. er toch niet zou gekomen Wat heeft dat een moeite gekost, 
zijn. 1 .. . eer 't zoover kwam. 

Men zou zoo zeggen, hoe weet die / 
schrijver dat? i 

Men moet toch maar "politiek-fijn
gevoelig" zijn, omdat zoo netjes uit 
te cijferen - ofliever: men moet maar . 

H iártegen meenen w1J het volgende Wat een vóór-historie is daaraan 
te ku'nnen stellen: verbonden . 

Vooreerst, waar haalt ge ?e absol ute Wat is daar gestrcdAn en gebed en. 
zekerheid vandaan, .d~t de hbe~al e c~n- 1 Ma~r - · ook - wat een tegenwer- 1 
d idaa~ wèl, de coalitie-man met geko- king. 
zen zou zijn? Bestaat er dan niet meer Wat een laksheid! 
zoo iets, wat men wel eens stembus- 't Had ja ren eerder kunnen en moe-
verrn~singen noemt·? ten gi•beuren. 

Vervolgens voerden wij geen act ie 1 Vooral pijnlijk was juist da tegen-
om hat succes, doch om het ree ht. WP'"'·ing va n ,; vrome" zijde. 

Ook bij niet -verkiezmg k?.n ~~t '1 DGcb nu komt àe keuze, de strijd. 
stemmencijfer zoo hoog mogellJ k ZIJD En waar strijd is - daar is ook leven. 

i opge>·oerd. De vrijzinnigen 11.~b?en dat , 1 Vooral den laatsten tijd is er met 

!
u itstekend ver::~taan, toen ZlJ m hun kracht aan gearbeid, met vas theid 
::;trooi!biljet aan Zegwaart's k iezers! . doorgezet. Wij noemen geen namen -

• toeriupen : · Zorg niet alleen dat onze · 1 doch vol.doende bekend is in den om-
candidaat gekozen wordt, - doch O?k t rek, wie daar de stuwkracht, de 
oekazen wordt met het hoogst rnogeliJ k dr ijfkracht was. 
b ' 
aantal slemrnin. , • De ndrijver '' zegger: de vijand en! 

De vrijzinnigen hebben nu e~~ r eden t · En n u - een hoofd en onderwijzeres 
t,e meer om te beweren, dat ZlJ nume· is benoemd - en de eerste s teen 

1
. riek ae sterkste partij zijn en dus J reeds gelegd. 
techt hebben op 3 zetels. ' Ga er ook voor de toekomst kracht 

Ouze kiezers hadder, moeten zorgen i · van deze heuglijke gebeurtenis uit . 

!door »getrouw" te zijn, dat de vrij - i·I ·rot glorie Gods. § § 
1 zinnigtln nooit dat argument hadden f- J. 1 

!kun nén gebruiken. . • /}/~ ,P'I" - /~~ (~/(( 
1 De"ontrouw"der.~echtsche}uez~rs, t../f' l V'l'_.7 + \ 

'

heeft niet :slechts DlJ deze verkiezing ::=. 1 - "" thlli~en 10 Aug. We.gens omstan-
- d h h ft d ~ '°en • d d et den oorlog, schade berokkend, oc ee voor tl di!:fueden verband ihou en e m " de 

' toukomst nog ver strekkende nadeelige ': 1 is "'h eit metselwerk aan de ~n aanO:>ouw ziJn 

1 1 gevolgen. d \ Qlhl·. ~hool al!blier gestaaklt. . " 

,"Wie w ijs is, medr.kt die dingeR, n /} __ 0 / --~~ (tj//~ 
. :B~n geeft, verstan 1g acht" . e v/' r .,. , / / -1 

l __ -,., -----~-· § ~- " 

f~ f/1~/j/tf 
t BENTRUIZE:t<'. Recifttatie . . In Coh1 
bericht over de Eerste eteen~~g~wg s te 

. School alhier, sta~t abusievehJk Jong 
zoontje, dit mo~i zijn o u ~~te zoon. de 

1 
- . Dinsdag w erd in de Ger~f. kerk 

's morgens en 's a vonds een b1ds.~ond 
ebouden, in verbanJ met der tJJd e? 
~ood. D s. R. SytH"a.n.·~Y· pas t o: l?.c1, 
bepaELlde 's morgens ~IJ n geh,c_or . b1J 1 
Petr.? en 's avonds blJ Ps. 46. lZ. 

Beid e k eeren was er een flmke op-
komst der gemeente. 

' . ...,," 

Eveneens is in .het benen~ ~;ert te \ 
de grind ver{.'áchtrng een dru ou .. f 
vinden n.l. f 6·98 \ ~r MS moet 1lJll ' 

o.98 per M"'. l ~ ~ {fl !. 

:t: t?1~t7N 
- In de eerste week van Augustus 

zal hier de hoeiijz·erspeld te koo~ WOl" 

1 h f" verbond" den aangeboden. f et " oe lJZe: 
• stelt zich ten doel een Vacantie-herstel

lingsoord te s~icMen te N umipeet op de 
Veluwe en orgaoi >aeerd overal de "hoef· 

, ijzer week" Ook h ier heeft zich een da
mescomité gevorn.id om deze collecte te 1 
houden. 

- Evenals in de Geref. Kerk is ook -
in Herv. Kerk een bidstond gehouJen 
met het oog op den ernst der tijden, 
waarbij de pastor loci d'!. IJ Bootsma 
z~n aandachtig gehoor bepaalde bij Ps. 29 

. 1 ,. 

_ Als gevolg van den oo~log heeft 1 
men thanB ook moeten ophouden met 
den bonwC1n der Chr. School:.'t Is echter l 
no~ niet vast, dat niet op bJd zal kun-
nen worden geopend. 

" - n~ ' . .... t.ti , T 

durven. 
Maar nu de conclusie. 

j Uitgebracht wa.ren lib. stemmen 

1
1.34 er zijn. 9 thuisblijvers dus 143 

1 liberalen. Uitgebracht waren 106 coa
litie stemmen, 24 thui sblijvers en 4 
"wilden", maakt hoogstens 130 coa litie 
mannen. 

Ergo: liberale partij niet alleen de 
sterkte doch zelfs nog sterker dan 

1 R. Kath. met Anti-rev. samen. 
, Is het zóó te verwonderen , dat de 

ieeren geen 3 doch in de t oek omst 4 
r.etels opeischen . 

Wat wij voorspelden komt uit. 
Toch is er één factor, die vergeten 

;vordt en wel deze dat hij een gemeen
"eraadverkiezing nooit de partijen zui· 
1eren uitkomen, daar er zooveel af-
1angt van de candidaten. 

Men rekent met zeer vele persoon· 
'j ke zaken. En bij deze verkiezing was 
fit in hooge mate het geval. 

Heusch er is niet een andere betere 
rekening te makan. § § 

:WWWZ IW - -- ~ 

.JY ' b tfi 4 tt"_ 
·, 1 * * • Reotifioatie. 
8 In onze driestar "Daar heb je ' t al" 
; in nommer 447 van ons blad kwamen 
1 behalve eenige kleinere fouten ook 

deze voor: « 
Regel 6 waar• moet zijn "waarvan . 

, " " l" Regel 37 staat "niet" moet z1Jn "we . 
§§ 

r . -

Á~ & c) ~ 111" 
1 , 

•*• "Uni!-"• ,.HoefUzer". ,:;;;:, 
oant1e-Buiteo". 

Overee?komst en verschil spreekt 
U toe, Uit bovenstaande trio. 
Overee~~omst: want, zoowel "Unie" 

als " HoefJJzer" en "Vacantie-Buiten 
beoogen geluk en zegen te brengen ~ 
voor onze kmderen. De Unie" met 
zijn jaarlijksche colleete vo~r suppletie 
van schoolgaande kinderen wier 
ouders niet voldoende zelf het school
geld op onze scholen met den Bij bel . 
kunnen bekostigen. De geestelijke be
la~gen onzer kinderen van on- en 
mrnvermogenden, worden dus door de 
"Unie" behartigd. 



Het Hoefijze'i-v.erbond daarentegen 1 
beoogt bet lichamelijk geluk van tuber
culose kinderen van on- en minver
mogenden van alle godsdienstige ge
zindten, door het bouwen van een 
kinder-berstellingsoord. 
" ............... ·- -......- ~-J.....:: -..-..-.........".-

i 
Reeds rL: "Hoefijzer' symboliseert: 

dat geluk, aangezien een hoefijzer in 
vroegeren tijd in. de masten der i 
schepen werd Levestigd, waarbij men , 
dan gelootJe aan een voorspoedige reis 
en behouden aankomst. ! 

En eindelijk zendt" Vacantie-BuiLen" i. 
:,~wakke en herstellende kinderen uit, : 
in Christelijke gezinnen, vooral in ge- 1 

; zonde luchtstreken van ons Vaderlancl. 1 
J Hiermede is meteen het verschil 1 

aangegeven. "Vacantie-Buiten" en 1 
l "Unie" christelijk, "Hoefijzerverbondu I 
neutraal. 1 

Nu wil het geval, dat in dezen tijd' 
voor alle drie gaven worden gevraagd., 
Door "Unie en "Hoefijzer• zelfs op 
rnle plaatsen in dezelfde week. 

• 1 Wat moet onze houding zijn? 
f Behoeft het betoog, dat door onze 
! lezers voor de "Unie" het eerst en 
. het meest wordt geofferd. 
j 't I:s een oude bekende. 

1 
Wie veel heeft te missen offere voor 

"Vacantie-Buiten", vooral waar ook 

1

. in deze streken hier en daar kinderen 
zijn ondergebracht, terwijl als regel 
geldt, dat de onzen voor bet "Hoef
ijzerverbond" het laatst geven. 

Niet, omdat de "HoefijzertJes" zoo 1 
kostbaar zijn - doch omdat, hoe goed 
op zichzelf het doel ook zij, Christenen 

1

. 
~ nooit geen vrede kunuen hebben met 
' neutra.Ie inrichtingen, iu 't bijzonder 
: 1 niet wanneer het geldt inrichtingen, 

waar kinderen ook uit Christen-ge
zinnen, wPken of · ma'1 ·1den moeten 
vertoeven tot herste1, Ih aèn neutrale 

id. i. godsdienstlooze omgeving. 
Waarbij nog komt, dat er ook be-

staat een Chr. vereen. voor kinder
, en vacantiekolonies." Wie weet, wat 
1 die vereen. nog doet, om ons binnen 
: niet al te langen tijd te verrassen 
met "herstellingsoord-plannen". 

Nu echter geruchten gaan, dat het 
"Hoefijzerverbond" zich gewend heeft 
tot het hoofdbestuur van het Roode 
Kruis, met de mededeeling, dat qi,t
maal de opbrengst der Hoefijzer.speld- . 
jes ten voordeele zal komen van het 
Roode Kruis, dat sommen gelds be
hoeft om in ons land overal hospi- t 
taalgelegenheden in te richten, voor 
in den strijd gewonde militairen -
is er voor ditmaal geen overwegend 
bezwaar tegen, wahneer plaatselijk 
ook werkelijk voor nat doel wordt 

lgecollecLaerd, onze gaven af testaan: 
Hier is ern noodstand. 
Hier geen partijschap - doch eens

gezind de handen ineengeslagen. 
§ § 

Geachte Redactie! 
Gaarne voor onderstaand een plaatsje in 

"Het Nieuws." Bij voorbaat dank. 
= AAN HEEREN PATROONS EN WERKw 

GEVERS IN DE GEMEENTEN 
ZEGW AART EN ZOETERMEER! 

Namens de afdeeling ,,.legwaartwZoetermeer~ 
van het Nederlandsch Werkliedenverbond "Pa" 
trimonium" nemen ondergeteekenden de vrij" 
heid, U een drietal verzoeken te doen, waarbij 
het zeker overbodig mag heeten, eenige to!!~ 
lichting te geven : 

_ 1o. Indien van uw personeel één of meer thans 
onder de wapenen zijn, die tevens kostwinner!!' 

1 ~~ ~ezinnen zijn, zoolang dat ee!'Îgszins moge• 

I
l hJk is, aan hen het volle arbeidsloon uit te 

keer en. 
1 2o. De betrekking voor die militie- of landw 
j weerplichtigen open te houden, opdat na te.rug" 
1 keer voor hen ordelijk gere"'elde arbeid is te 
j vinden en dus, indien uw hedrÎjf het eischt, tharu 
; slechts tijdelijke werkkrachten aan te stellen. 
~ 3o. Niet dan in de uiterste noodzakelijkheid 
; uw personeel te ontslaan, of althans verminde• 
l ring van arbeid in uw bedrijf niet ten laste te 
: doen komen van één, doch gelijkelijk te verdee.r 
len over al uw ondergeschikten. 

De overtuiging, dat onze mannen niet voor 
hw pleizier, ook niet wleen in hun eigen be-. 
lang, doch voor ons allen, en dus ook voor uw 
belang, huis en haard hebben verlaten, geeft 
ons vrijmoedigheid deze verzoeken tot u te 
richten, in de hoop, dat ze door u in zeer er!\> 
~ge overweging zullen worden genomen. 

Namens de afdeeling bovengenoemd, 
H. NIEUWENHUIJSEN, Voorzitter• 
J. DE RIJK, Secretaris. 

Zf.Jwaart, Hl Auirustus 1914. 

/ 

------~~:.M-· ----· *. * Schending der Neutraliteit. 
Schrik niet lezer! l 
Noch Duitschland, noch Engeland, 

nog eenige andere Mogendheid hee~t t 
zich schuldig !gemaakt aan · neutrali
teitsschennis met betrekking tot ons 
landje. 

Wie dan schuldig mag staan aan 
overtreding van het neutraliteitsgebod? 

Wel .... een krant 1 

91 
Geachte Redactie! 

Onde1 geteekenden verzoeken bij 
dezen plaatsing van bijgaand "inge
zonden stuk" in uw blad. Bij voorbaat 
onzen dank. 

Aan Heeren Patroons en Werk
gevers in de gemeenten Zeg
waart en Zoetermeer! 

Xamens de afdeeling Zegwaart
Z etermeer" van h~t Nederlandsch 1 
werkliedenverbond "Patrimonium" 
nemen ondergeteekenden de vrijheid 
u een drietal vernoeken te doen waar-1 
bij het zeker overbodig mag heet 
eenige toelichting te geven. 

lo. Indien van uw personeel één of' 
meer thans onder de wapenen zij 11 
die tevens kostwinners van gezinnl! r 
zijn, zoolang het. eenigszins mogAlil/.r 
i , aan hen het volle arbeiJsloon u ; t 
te keeren. 

2o. De betrekking voor de militie _ 
of landweerplichtigen open te houden, 
opdat, na terugkeer voor beu dadelijk 
geregelden arbeid is te vinden en dus, 
indien uw bedrijf het eischt, thans 
slechts tijdelijke werkkrachten aan te 
stellen. 

3o. Niet, dan in de uiterste nood
zakelijkheid, uw personeel te ontslaan, 
of alt.hans vermindering van arbeid in 
uw bedrijf, niet ten laste te doen 
komen van één, doch gelijkelijk te 
verdeelen over al uw ondergeschikten. 

De overtuiging, dat onze mannen 
niet voor hun pleizier, ook niet alleen 
in hun eigon belang, doch in ons aller, 

, dus ook in Uw belang huis en haard 
hebben verlaten, geeft ons vrijmoedig
heid deze verzoeken tot U te richten, , 
in de hoop, dat ze door U in zeer 
ernstige overweging zullen worden 1 

genomen. 
Namens de Afd. bovengenoemd 

H. NIEUWENHUIZEN, Voorz. 
J. DE RIJK, Secretaris. 

Zegwaart, 13 Aug. '14. 
Jaheusch, een z.g.n "neutrale" krant. 
Oordeel zelf: 1 Het geschiedde m ~"het l'Htju w::; 
Omtrent de opening der Chr. school : wel eens, I?aar dan ook tegen het 

te Benthuizen vei meldt Het Nieuws 1 chr. onder.WIJS. .. . 
' " Doch - dat gaat alt1Jd 11 bmten ver-

van Zoetermeer-Zegwaart en Om- ;1 antwoordelijkheid der :i:edactie." . 
'treken'' nadat verslag van die plech- · Met bovenstaand citaat was dit 
tigheid is gedaan, het volgende: 1 echter niet het geval. Men vindt het 

,,Zeer te betreuren is het dat de onder de gewone nieuwsberichten en 
"leiders vaç. de Gereformeeràe Ge- van geen bijzonde1e onderteekening 
"meen te hunne medewerking nit:it of niet-redactioneel teeken voorzien . 
"betoonen ter zake van het cbr. Dit is nu de neutraliteit der neu
"onderwijs en hiermede bewijzen, traliteit ! 
"dat zij hunne roeping op dit ter- Men wake in onze kringen dan ook 
"rein niet verstaan." voor z.g.n. neutrale bladen. Men weet 

. Tot zoovar "Het Nieuw~." , toch waar dit op uitloopt. 
Als dit nu geen partij kiezen is Intussehen - ditmaal onzen dank: 

voor het chr. ouderwij!;, als dit nu ' voor de propaganda voor het chr. 
geen schending dec neutraliteit is, onderwijs gevoerd. 
dan zouden wij wel eens willeu weten 't Is echter heusch niet aan de pro-
wat het dan is. paganda van d i e zijde te danken, 

En wat nu gebeurt v ó 6 r, kan op dat de school te B. op 't oogenblik 
anderen t~d geschieden tegen het dat we dit schrijven van 45 tot 80 
Chr. Onderwijs leerlingen is geklommen. 

\ Dat zooiets in "ingezonden" stukken § § 
eschiedt, is begrijpelijk. 

• - - f")T ........ ,... 



• • • 
OranJ;:~·r;;~ÎgÏ~ge;. ·ieder weet, W<l1 

*. • Oaze Per• e• de orlala. 1 

D•. Ledeboe:r en het 
Chrl•tellJk OnderwlJ•· 
staat dan eindelijk de Chr. 
te Benthuizen te worden geo-met zulke vereenigingen ~ordt b~j-

d Id Ook al dracen ze met overa. 
Wij bedoelen niet een over~icb~. te 

geven van al wat in de ChnstellJke 1 

pers over de crisis wordt geschreven. 

Zoo 
school 
pend. oe , o 

denzelfden naam. 11 Jrt , 
Hiir is het: "Oranje-Vereen. ; e er: 

Wilhelmina-Vereen." en weer eider~ 
" bruikt men nog weer andere n~men. 
ge Doch de zaak is dezelf~e. 

Het doel is overal geliJk. . i 
Kort uitgedrukt: Het orgam.seeren 

van volksfeesten bij geleg.e~~~ tI:{;,. 
ver'aardagen van ons Komn lJ-
of Jbij groote nationale gedenkdagen. 

Ook in dezen tijd worden bestu~en 
va.n zulke vereeni~ingen geroepen, z1~h 
te verdiepen in de vraag of ~n ~oo Jat 
hoe er feest zal worden gev1er me 
31 Aug. a.s. d bi d n 

Reeds kon men in de ag .a e 
, ezen dat verschillende besturen bad· 
~~n besloten ditmaal geen fees~ te 
vieren met het oog op den ernst1gen 

' toestand. d · n 
Ook wij zouden gaarne a v~seere . ' 

dat thans dergelijke feesten met wer-
den gevierd. 

l Vooreerst ontbreken de noodige 
krachten door de mobilisatie. Vervol
gens is de stemming van on~ volk 
thans niet tot feestvienm geneigd -
veeleer passen biddagen en ook dank
dagen, omdat o::is land en volk nog 
niet rechtstreeks in oorlogsgevaar 
\·er keert 

Doch er is nog iets anders. 
"Zuinigheid'' moet thans aller leus 

ûjn. Er zijn in on~ land al heel w~t 
kapitalen verloren gegaan. De ftnan.t1-
eele en t>Conomische toestand laat z.1ch 
zeer ernstig aanzien. 

Overnl richt men dan ook steun
comité's op, overal werkt men voor 
bet Roode Kruis, of zorgt men voor 
militairen. 

Zouden wij nu de Oranjevereenigin 
gen in ieder district niet mogen ver
zoeken het uitgezuinigde bedrag, door 
niet-feestvieren, te storten in de kas 
van steucomité's of Roode Kruis af
decling 

Daar is het goed belegd. 
Da.t zou ook volkomen in overee!l· 

stemmin~ zijn met de wenscben en 
liol Sr'hitterend voorbeeld van H.M 
onze Koningin. 

Op die wijze vieren wij het schoonst 
haar jaardag. . 

En een ieder onder ons gebruike 
zijn invloed, opdat het in die richting 

Dit zou thuis hooren onder de ru· 
briek "Uit de Pers". 

Neen, wij bedoelen iets geheel anders. 1 

De ontwikkeling, de denkwijze en ook r 

de stemming van een volk in zijn 
geheel, zoowel als van de personen 
afzonderlijk, hangt zeer veel ar van, 
staat in nauw verband met den geest 
der couranten, welke men leest. 

Vandaar de schadelijke invloed 
der VriJ'zinnige", de nog kwader , 

ll ' 1 " invloed vandedusgenaamde "Neutra e 
en de gezegende invloed der Chris
telijke pers. 

Helaas wordt dit opvoedend element 
van de pers teveel uit het oog ver
loren want nog al te vaak vindt men 
in Christelijke kringen Vrijzinnige en 
Neutrale bladen. 

Ea nu weten wij zeer wel, dat aan 
onze pers gebreken kleven ; wij weten 
ook dat ons volk in een neutraal 

dubbeltjes-dagblad" veel meer ont
~angt in aantal pagina's," f~uillet?ns, 
voor de jeugd, raadselpnJzen, ge11Ju
streerde Zondagsdladen, enz., enz. dan · 
in onze eigen pers. 

Een misstand - die anders moet 
worden en die in de laatste jaren ook 
al zeer veranderd is. 

Doch wie overtuigd is van de waar
heid en' zegenrijken invloed der Chris 
telijke beginselen, leest onze Chris
telijke pers, ook al krijgt hij wat 
minder. 

Juist in de;i:e bange dugen van ang
stige spanning, kan onze pers zoo 
heerlijk werken, zoo tot kalmte en 
berusting, tot waakzaamheid, gebed 
en ootmoed stemmen. 

Dat doet de andere pers niet. Die 
spreekt slechts van finaptieële en l 
economische schade, van stilstand van 
handel en malaise in den arbeid, van • 
menschelijke plannen en berekeningen 
der krijgskundigen en diplomaten -
doch zwijgt van God Almachtig, die 
de oorlogen doet ophouden, de pijlen 
verbreekt en de spiezen in stukken 
slaat. Van God, den Getrouwe, <tie 
Zijn volk staande houdt in duren tijd 
en hongersnood. . 

Onze pers houdt de rechte stemmmg 
er in. 

Onze pers leert ons ook dezen strijd 
bezien als bestuurd en bestierd door 
God, den Heere der Heirscharen, als 

wor<le gestuurd. 
§ § een vervullmg der profetieën en drijtt 

Men gevoelt zich weer afhankelijk, dan ook uit tot de rechte gebeds-
men denkt weer aan God, men roept 'stemming en sterkt het geloof en 

1 
weer tot Hem. geloofsvertrouwen. , 

In zulk eev tijd is er plaats en in Daarom ijve~e ieder in zijn ~ring, 
gang voor Christelijke bladen. om onze pars mgang te doen vinden. 

Ook voor ons blad. 1 Ook. dit ons blad.... " 
Men smede ook hier het ijzer, terwijl t· Nu juist is de tJJd daarvoor rlJ~· 

het heet is. Er heerscht een algemeene godH-
Daarom een iegelijk gedaan, wat!' dienstzin,. dank zij den toestand en 

zijn hand vindt om te doen. 1 de vele b1dstonde . 
§ § i 

Onder des Heeren zegen is, onder 
veel moeite, tegenspoed en tegenwer-

1 kinf" ten slotte ook hier toch "de 
Mei __ ".m ;1; den kap" gekomen. 

Di "' t rg'~nwerking kwam en komt 1 

ook veel van menschen, die gaarne 
in de voel!->f·Oren van wijlen ds. Lede- 1 

boer wandelen. 
Doch - holua::i, 't moet. gezegd, op 

• 't. punt van Chr. onderwijs staan vele 
LGdeboerianen niot op 't standpunt 
van hun geestelijken vader. 

Hoor slechts wat deze schrijft over 
de o n en ba r e school. 

, WiJ slaan daartoe op het werk van 
zijn hand, get. "De Spiegel dezes 
tij d s" blz. 14 en vervolgens. 

Na eerst 't algemeen den treurigen 
toestand te hebben vastgesteld, gaat t 
ds. Ledeboer den ellendigen staat der o 
scholen beschrijven. < 

Ernstig vermaant bij de kinderen 
toch n i e t naar do n e u tra 1 e 
school te zenden. Hoor maar : 

"Hoe kunt gij, die met de gemeente 
voor uw kmderen gebeden hebt, 
dat de Heere ze met den Heiligen 
Geest altijd zou<le willen regeeren, 
opdat ze christelijk en godzalig opge-

• voed worden en in den Heere Jezus 
e wassen en toenemen, als den eenigen 

Leeraar der gerechtigheid en Koning 
' Zijner Kerke, hoe kunt gij het verant

woorden, ze op scholen te z~nden, 
waar de Gereformeerde leer met ge· 
leerd, de Bij bel geweerd, wereldsclle. 
schoolboeken gebruikt, de eerzucht 
aangeprikkeld~ do meesters en onder
wijzers niet verbonden zijn aan het 

, onderteekenen van bovengemelde ar
tikelen des Christelijken geloofä, van 
onder bet op- en toezicht der Kerken 
gerukt waar Roomschen en Gerefor· 
meerd~n te zamen vereenigd zijn, in 
kerken afgescheiden, in scholen ver
eenigd. Ja, een leer geleerd moet 
worden, welke noch aanstootelijk is 
voor den Jood, noch voor eenige an
dere tegen onze Gereformeerde lee, - 1 
str~jdende genootschappen en vereeni
gingen ". 

Tot zoovt1r het citaat. 
Ons dunkt, 't kan toch niet duide

lijker. "Onkunde doet do!fm" is ook van 
toer1assing op de vele Ledeboerianen, 
die tneenen tegen het Chr. Onderwijs 
te moeten zijn. 

Dat nu dit woord in Benthuizen 
vooral ook eens worde gelezen. 

Laten de mannen, die voorgaan, dit 
nu eens op groote schaal verspreiden; 
er propaganda mede maken. 

De uitgever zendt gaarne 6Xem· 
plaren van dit blad aan ben, die er 
om schrijven. 

Een krachtige act.ie worde voor 
deze zaak gc\·oerd - en onder Gods 
Zegen met succes bekroond. 

f § 

1 

· I 



*• • Hoofdelijke Omslag. 
Zoo i dan in Zoetermeers Raad een 

f~i van beteekenis gebeurd, 
Z. heeft nu met ingang 1Jan.1915 

ook "Hoofdelij k.en Omslag" te he:tfen. 

Z. beeft kapitaal op 't Grootboek. 
't Was tot dusver een van die weinige 

plaatsjes, waarin men van H. 0. niets 
wist. 

Doch helaa.13. Ook dit .l!Jldorado is 
uit ons goede Holland verdwenen. 

Wel is het nog niet veel, voor een 
gemeente, wier belastbaar inkomen 
geschat wordt op f 150.000. 

Maar f 1500 omslag; slechts 1 pCt. 
Doch dit kleine begin zal wel groeien. 
Is eenmaal de deur er voor geopend, 
dan zal het percentage wel stijgen. 

Nu verdiepen wij ons niet in de 
vraag, of geen andere uitweg mogelijk 
geweest was - door afschrijvingen a 
van 't grootboek, of door <Jpcenten op v 
de personeele belasting. b 

Evenmin stellen wij ons partij in 
bet geding of door vermeerdering van 
inkomsten op andere posten, of be
zuiniging op de uitgaven, deze heffing 
van H . O. niet noodig ~u zijn geweest. 

Toch meenen wij een zacht woord 
van critiek niet in de pen te mogen 
houden. 

Ons bezwaar gaat voornamelijk 
tegen de verordening, tegen de wijze, 
waarop het belastbaar inkomen wordt 
gevonden. 

Vooreerst dan is het percentage 
voor allen gelijk genomen, terwijl de 
Gemeentewet zulks niet eischt. 

Let men er nu op, dat in den Raad 
van Zegwaart reeds sprake is geweest, 
om de bestaande (verouderde?) ver
ordening te gaan wijzigE1n 1 o.m. door 
heffing van proportioneele belasting, 
dan maakt het toch al een zonderlingen 
indruk, dat men in Zoetermeer er nu 
niet dadelijk mede begon, doch de 
oude verordening Zegwaart althans op 
dat punt overnam. Waarbij dan nog 
dient opg; mer\tt, dat de anti-rev. 
raadsleden niet schijnen te weten dat 
in het gemeenteprogram, voor hun 
caudidaatstelling aanvaard, uitdrukke
lijk die proportieneele heffin" wordt 
gemaakt. 

Een tweede bezwaar achten wij de 
1 

aftrek van f 400 als onbelastbaar. Wel 
is Zoetermeor daarin Zegwaart een 
schrede vooruit (f 350) doch o.i. had 
het thans iets verder moeten gaan. 

Niemand toch zal met ernst durven 
beweren, dat een gezin zonder kinderen 
niet meer dan f 400 per jaar noodig 
heeft. 

Nog niet f 7.70 per week en dat 
bij de tegenwoordige hooge huisbuur 
en duren tijd, f 450 zou de uiterste 
grens geweest zi.in . 

l!..n dan tenslotte de aftrek voor 
kinderen f '25 voor een kind, als niet 
betaalbaar aftrekken, d. w.z, dat even
. Is f 400 de som is noodig voor huis-

ezin zonder kinderen, zoo is ook f 25 
noodig voor onderhoud van een kind. 
Dit bedràg is ook weer veel te laag 
gesteld. 

Niet alleen dat het leven dit zelve 
uitwijst - doch ook zijn er in andere 
wetten sporen te vinden van eene 
boogere taxatie voor onderhoud van 
kinderen. 

§ § 

Jf _,. D _ Lr /Jló 
ZEGW AART-ZOETERMEER. Door 

de Vrijz.innige Kiesvereen. is voor de 
tweede maal het BestuursvoorstA11 om ' 
het Besl1Iit te handhaven bij de a.s. 
raadsverkiezing, verworpen. Thans is men 
er ook in geslaagd een 2e candidaat te i 
stellen, en wel naast den heer Jac. Vos ' 
(aftr.) libéraal, den heer J. Sonneveld, t 
een man van conservatief onder liberalis
tische richting. 

" 
- In de Woensdagavond gehouden 

vergadering ?an de ant. rev. Kiesvereen. 
Nederland en Oranje" biJeengeroepen 
~m onze houding vast te stellen bij de 
verkiezing voor den Gemeenteraad ten 
gevolge van bet besluit der Vrijz. Kies• 
vereen. om met 2 eigen candidaten te 
komen werd met verpletterende meerder
heid besloten onze candidaat (E. H 
Ohardon) onv!'rzwakt te handhaven. 

--___ J 
Geen Bestandbrekers. ~ 

i Na ~-e . o~betrouwbare handelwijze lt 

l 
de~· VnJzmmgen, gingen ook in onze c 
knagen stemm en op, niet alleen in d 
Zegwaart, doch ook in Zoetermeer met g 
2 eigen candidaten uit te komen. c 

Zielkundig iliil dat volkomen verklaar· r 
baar - doch daarom is het nog niet [ 
gerechtvaardigd. g 

; Recht d ·~ or zee ! 'rrouw aan ons ' 
l ~?ord ! en ook aan don tegenstander 

1 z1Jn rechtvaardig deel 1 
i In Zoetermeer is het maar een klei
; nigbeid aan de vrUzinnigheid baar 

1 

eenigen zetel te ontllfimen. ' 
Doch terecht wilde de grootste meer· 

derheid diPn weg niet op. j Geen besta ndbrekers in deze moei
! lijke tijden. 
[ Laat de verantwoordelijkheid voor 
1 het ophitsen der partijen t egen elkan
, der dan maar komen voor rekening 
! der Vrijzinnigen. 

Wij doen aan zulk verantwoordelijk 
·gedoe niet mede. § § 

Bestandbreker•· .. . . ë 
In Zegwaar t stelden de VrJJzrnmgen 2..., ___ _ 

2 candidat en vol)r den Gemeenteraad, 
w~arvan 1 voor een zetel va~ Ree~ t~ . R 

De omstand igheid, ,v aaronaer dit is g• 

hl
.ed verzwaardt zeer de schuld 

. gesc , e• 
der Vrijzinnigen. " . h 

Van Antirev. z1Jde is alles gedaan 1, 
om deze breuk t e voorkomen. 

•t Mocht niet btLten. 
s 

En - het gemeenteb~lang zal de 
nadeelen daarvan ondervmden. 1.: § § 

._A--~ b ~·1;1s1 

\ 

L. th f'v AAR'f-~ . .lJ.l!}'rE.t{,M~b;.K. voor 
dP. R. K. kies\'e reen. is voor do komende 
raadsvergaderingen in hare vergade
r ing van 1faandugwond besloten, nu 

~
d e V rijz. het Bestand l1ebben gebroken 
met een eigen candidaat te komen en 
wel de heer L. M. v. We!l, 

\ 

Derhalve ~ij n J?insdag officieel als 
candidat en mgediend voor 2 zetels ·iae h.h. Steen .djk aft r. antirev (do~h 
niet herkiesbaar) e~ Jac. Vos aftr. l.1~. 

. de volgende 4 candldaten : E. 1:· Chai -
;- don (an ti-rev.) J. Sonneveld (hb.) Jac. 

Vos (Lib.) en L. M. v. Wbll (R. K.) 
· - Te Zoeterm eer zal geen stemming 
wezeu voor den Raad. De aftreden1le 

1 leclen, de heeren J. Sche?r (a. r.) K':· 
'1roenewegen (r. k .) en J. , v. Sta~ldm
.en (lib.J zijn bij enkele cand1daat-
1talling herkozen. 

- ~"' u .,.. ~ " - l t"; ...,.u 

- Ijl de gbternvond gel10uden ver- \~ 
gadering der :wt;rev\ kiesvereeniging. 
"Nederland en Oranj e" is besloten bij 0 

de raadsverkiezing in te gaan oµ bet ; 
voorstel van het m<:>deramen om met 
de R . K. samen op te t rekken en dan r 

hun candidaat met alle mhcht t e l 

steunèn. i ~ 

~ if; jµ,. 174-' 
Z e g w a ar t. Het is ons !-:·ebleken, dat . et 

raadsverslag in het nummer van îL \\' oens 
"dag opgenomen, nog de na\·olgende aanvul 
lii;lg behoeft: 

In de eerste pleats onder de mededeelin . 
'ilat is ingekomen een verzoek van "Pro P~ 

·ia" om subsidie, het verzoek v81\ den he 
.hardön om eenige voorwaarden aan 
ubsidie te verbinden en wel deze, dat · 
,itvoeringen in den vervolge geen geleg" 

neid meer worde gegeven tot dansen. 
Na eenige uiteenzetting door den Voo' 

sitter, op we!de wijze de laatste uitvoerine 

\ 

w~s verloopen, kon hij aan~ oen heer O iar· l 
don de verzekering· geven, <lat met zijn wen- j 
schenn rekening gehouden zou worden. l 

VPrvrJ o·.o.ne: u/ ,:t. C ' "' "''°' ""'U"°' ,...,.. ..... r,..J...__,:: •• - . 

1 
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Kans van slagen ? 

Is er nog kans van slagen met den 
candidaat der autirev, partij, den heer 1 
E. H. Chardon, nu de Vrijzinnigen & 
het. BPstand l·rakPn 2 candidaten 
stelden en de R. -K. ook met eigen 
candidaat uitkomen ? 

"Neen!" moet dan het besliste ant-
woord zijn. 

En toch - er 1s nog een kans. 
Er is veel kans zelfs. 
Mits onze kiezers den goeden weg 

bewandelen. 
Vooreer~t - behoeft het nog gezegd ? 

- vooreer&:t ook met gebed dezen strijd 
gewaagd. 

1\'faar dan ook - gewerkt . 
En dat werken bestaat thans \·oor

namelijk hierin, uat elke kiuzer niet 
alleen stemt op onzen candidaat , dhr. 

E. H. Chardon 
doch ook op dien der R.-K. den beer 

L. M.G. v. Well 

' J 

Naar wij uit vertrouwbaren bron g 
vernemen, is bet plan van samenwerking r 

gereed. 
Driemalen werd het reeds tevoren 

beproefd - doch altoos lieten onze 
man11en het er bij zitten. 

Dat nu gaat niet langer aan. Bedenkt 
dat wij daardoor eigen partij verzwak
ken en met recht het vertrouwen 
verbeuren. 

Laat ons nu geen spelbrekers, geen 
woord brekers zijn. 

"Weest getrouw!" mannenbroeders. 
Alletn getrouw, eerlijke samen werking 
k8n kans van slagen bieden. 

Voor één zetel, misschien voor twee 
Maar dan ook als één man optrek

ken voor 

E. H. CHARDON 
EN 

L. M. G. v. WELL. 

~~Jl;~~tk 
Aan <le ingezetenen ' 'an Zoetermeer· 

Zeg waart. 
DinsdaJ,! 11 Jan. a.s .. om 7 uur, zal de eerste 

z:1n aaYoncl nlaats hebben in uwe gemeente 
\'all de Nat. Ver. voor den \'olkszang, van! · 
welke ''erceniging Har~ :.Iajesteil onze ~\:0:1in-

in Beschcrnwrouwc i~. \an harte \\el.ken 
~·jj

1 

u op <lezen avond hii Le wonen om onzP 
mooie Hollandsche liedrTen te hooren en te i· 
leert'n. De ~1ee:r ~Tan Rams.hor:: die deze~ 1 
a' ond zal leiden, 1s geen onbct-.nde on di1 
gebied, getuige ziin ki<linit van de huldc~e- • 
tooging :rnn °'nze Koninginne op 31 Aug. 1.l 
De toerran" is zoo ht-ag gc.steld, dat dr nriis , 
voor n i~m;ml el'n ibclelsel behoeft te ziin. Wij , 
yerwarhten dan ook iedrreen. Laat de zaal 

1 
te klein blijken om allen te bevatten, die met 
on<> willen strijden voor onze mooie Holland· 
~cl1e taal en ons schoone Hollandsche lied l 

liet Bestuur \an de a1tl 
's Gravenha11c en Omstrclr" l 

oA"- ~ 11r1111"-" 
Kans van slagen? 1 

In onze vorige asterik "Kans vim 
slagen?" werd de <i raag, of or voor 
de rechtschen nog kans van slagen 
bij de gemeenteraadsverkiezing te 
Zegwaart was, bevestigend beant
woord, mits er goede, eerlijke samen r 
werking werd gevonden. 1' 

Wij schreven toen: Alleen getrouwe, 8 

eerl ij ke samenwt;rking kan kans van lt. 
slagen bieden. h' 

Voor één zetel. Misschien voor twee. jb 

Ook een r ekening! -
,Van Vrijzinmge zijde wordt ver

~u1~ dat de Gemeenteraadsverkiezing 
e egwaart, baar voor vrijz "d ' 

zoo teleurstellend en a.tloop t · ~IJt e; 
b ft d . e WIJ bn 

W~ren die -!naar opgekomen, dan 
was imrne~s een hunner candidaten 
~h:t ~tr. l.1d). b'ij . ~ers.te stemming ge-

• j , " 1 

En nu de uitslag. s ,e. 

ee aan e thuisblijvers 1 

kozen en bun tweede candfdaat in 
herstemming gekomen . Volgens onzen corraspondent (zie en 

vorig nummer) waren de cijfers op de zi.an 
candidaten uitgebracht als volgt ver- v. In 

Want_ ziet ge, die thuisblijvers wa
ren 26 m getal en grootendeels links 
Op~ de vrijz. candidaat zouden dan 
l~o en 140 stemmen zijn uitgebracht. 
Die van Rechts hadden 144, 136 ergo 
nr.- 1 gekozen en nr. 2 in herstem-

deeld: " :J, 

E . H. Chardon (a.r.) 144, L. M. G. 'n 
v. Wol! (r.k.) 136,"Jac. Vos(lib.aftr.) i· 
119 en J. Sonneveld (lib.) 114 stemm1m. 

Volledigheidshalve voegen wij er 
hier nog aan toe, de ctÀnbinaties op 
de stern briefjes : 

E. H. Cbardon (alleen) 12, Cbanlon
Vos 7, Cbardon-Sonneveld 8, Char
don-v. Well 117, Sonneveld (alleen; 
2, Sonneveld-Vos 102, Sonneveld-v. 
Well 2, Vos (alleen) 2, Vos-v. Wel : 
8 en v. Well (alleen) 9. 

Uit dit staatje blijkt dus, dat er aa" 
zu iver rechtsche stemmen uiLgebrach, 
zijn 117 + 21 = 138 en 1inks 102 + 4 = 106, terwijl 25 kiezers gemengd 
stemden. Op goede gronden mag aan- , 
genomen, dat daarvan de helft rechts o.' 
en links moet worden gbrekend. Neemt c 
men aan, dat de 2 briefjes van on- v: 
waarde van links waren (wij meenden b: 
tenminste op het stembureau, nat de b, 
Vrijz. candidaten op on wettfge wijze i 

waren zwart gemaakt) en weet men 
daarbij dat er na aftrek van overlede· 1 

nen, vertrokken personen, ernstig 
zieken en gemobiliseerde militairen 
nog 289 kiezers overbleven, dan zijn 
er 18 th uis blij vers geweest, .\'aaronuer 
8 van rechts. 'l'otaal krijgt men dan 
voor rechts in ronde cijfers ·160 en 1 

links 130. 
De uitslag was een prachtig succes 

van de samenwerking en een bittere r 
tegenvaller vour linl{s. De Vrijzinnigen 
hadden vast op de overwinuing ge-1 
rekend en dat ook openlijk uitge-
proken. 

De overwinning werd'::; avonds van 
den dag der stemming kalm eu waardig 
in zeer kleinen kring gevierd. 

De raad bestaat nu uit 5 recht schan 
en 2 iinkschen. 

Dat de linkerzijde de heer Jac. Vos 
uit den raad zag verdwijnen is haar 
aigen schuld . Het voorstel van rechts 
om hem te handhaven is door het 
ooghartig afwijzFJn door de Vrijzinni-

1an hen zelf te wijten. 

rnmg ~e~ den anti-revolutionnair. 
Nu 1s t vooreerst al jammer dat 

11 hadden" geen "hebben" is, ma;r af· 
gerl.acht da~rvan bl li ft er nog een 
k!eme fout .~n deze rekening zitten. 
\ ?.oreerst zIJ n er onder de 26 thuis· 
bl!Jvers menschen die theoretisch wel 
d~ch prac~tisc~ geen kiezers waren, 
blJ v. ernstige zieken, verhuisden. Het 
t()taa.l aantal 11 tbuisblij vers" daalt dan 
tot 17 - doch ook onder die 17 wa
ren no~ - jammer genoeg - recht-
scha kiezers. -
~~m e.n we ec-hter aan, dat er 26 

vnJzmmge thuisblijvers geweest zijn 
e~ dat d ~ stemmencijfers op de can
d1daten u1tgeb~achtbadden kunnen zijn 
zooals boven is aangegeven -- dan 
wordt ech ter vergeten, dat de vol
s trekte meerderheid dan niet, zooals 
nu 135 was geweest, doch gestegen 
was tot 149, waaruit volgt, dat ooi{ 
rlan ~?g geen der vrijz. candidaten 
zou z1Jn. gek~zen bij eerste stemming 
a.~ch b01den m herstemming zouden 
ZIJD gekomen met de anti-revol. 

. Hoe men het ook becijfere, 't valt 
n~et te .~ntkennen - dat de vrijzin· 
mgen b1J deze verkiezing eenvoudig 
verpletterend verslagen zijn. &~ 

. ... p • 
, ,..._.. .., . -------- "-

• • • 1 
Z e g w a a r t. Blijkens achterstaande ad

vertentie za.l de afd. 's Gravenhage van de' l 
Nat. Vereeniging voor den Volkszang. on" I 
der leiding van den heer van Ramshorst, • 
den laatsten zangavond in dit seizoen hou
den op a.s. \VI oensdagavond in het gyl'l\na" f 
stieklol,rnal alhier. Waar de vorige zangavon" Il 

den hier steeds een succes waren, twijfelen 
wij niet, of ook de zangavond van a.s. 

1 

l 
\'f oensdag zal slagen. Wij vestigen er nog I 
even de aandacht op, dat thans een uni~ I " 
forme toegangsprijs van 15 cent is vastge-1 · 
steld. 
~~~---~~-- 4__.~~~~..,_......--..__.-



1 
btalefl --t~de,t;kheid dw Red c!i11. 

De «J?U ocordt m~t 1Ar"!Jge91Jt;m. 

Geachte Redactie 

Als g trouw ezer van uw r aatselijk bbd, zou 1 
ondergeteeken ·e g-aarne eens een paor vragen 
doen, ·naar aan1eiding van een gedeelte van het 
ver eg, betreffende laat:.:t ~<'<ll rnamwe1." 

rradering van Zegwaart, zo:>a1 d!!t opgenomen is 
in het nummer van Woesàag 3 • Tov. 

Hij hedt la..""lg- geaarzeld u cleze vragen te stc-1-
!en ven ·ac te~de, dPt Uw vcr.;1ag-gever .of :en 
ander e~n correctie of een duidelijke toehchtmg 
zou h«:'hhen ge".('even. Nu dit echter tot nog· toe 
niet is geschied, zal hij de stottte schoenen maar 
eens afóntrekken en b:j u ean ·Joppen. Immers 
door vra<ren wordt men WIJS. 

" Duidelijkheidshalve zal hij eerst even ov<'r-
• schrij\·en uit het versla;r, dat gedeelte waarover s 

hi.i gaarne inlichtingen had. 
Pet verslag luidt aldus: 

Vervol<Tens vraagt de !:>eer C ha r d o n, waar, 
op" de be~ooting f 25 ~ uitgetrok~~n ~oor 
schoolfeesten, of dan ook met aan de ~11zon"~.re 
school een g-ratificatie voor eerebhJken b11v. 
kan worden gegeven. 

De V o or z i t t er antwoordt, dat de ge
meente, in welken vorm ook, geen subsidies aan 
het bijzonder onderwi,is mag geven". 

Tot zoover het verslag. 
En nu de vragen : . . • 
le. Aangenomen dat uw verslag Juist IS, 

vindt u dan niet dat de voorzitter van den Raad, 
er een wonderlijke wets-inte,..nretatie op nahoudt, 
waar er uitdrukkelijk in de wet staat in Art. 103 . 
al 3 dat ook aan de bijzondere scholen ter be- ! 
v~rC:~rin.,. van getrouw schoolbezoek, subsidie j' 
kan veri~end worden tot het uitreiken van be
looningen en eereblijken. 

2e. Aangenomen dat uw verslag juist is, vindt 
U het dan niet wonderlijk, dat de heer Chardon 
zich met het antwoord van den voorzitter liet 

1 te \Teden stellen ? 
1 3e. Zou het niet misschien kunnen zijn, dat uw 
verslag- op dat punt n i et juist is - aangezien 
toch van den voorzitter niet mag verondersteld 
worden, dat hij zoo slecht met de wet op het 
L. 0. op di> hoogte is. leder is eer van het tegen
deel overtuigd. 

4e. Zou het misschien niet kunnen zijn, dat 
Uw verslag op dut punt niet juist is,. aange" 
zien van een man als de heer Chardon, met mag 

. verondersteld worden, dat hij zich op zulk een 
1 wijze met een kluitje in het riet laat sturen. ' 
'leder is eer van het tegendeel overtuigd. 1

1 5e. Zou er wellicht kans zijn, dat Uw ver-
slarrgever er nog toe .zou kunnen besluiten over 

, dat punt het juiste licht te laten schijnen, daarbij 

1 
tevens erkennende, dat hij, waarschijnlijk "door 
beknoptheid van "Stijl, zonder het natuurhJk te 

j bedoelen zoowel den voorzitter als den heer 
1 Chardon' een brevet van onbekwaamh?id heeft 
uitgereikt, 't welk zij niet hebben verdien.cl. 
Nu ondergeteekende toch aan het vragen is om" 
trent de juistheid uwer verslagen, wenscht hij 
van deze gelegenheid gebruik te maken, ook , 
met betrekking tot het verslag van de laatste 

1 

uitvoering der gymnastiekvereeniging. 
Is dat verslag, omtrent die uitvoering wel , 

v o 11 e d i g? Is hij goed ingelicht, dan heeft de 
' voorzitter na het laatste nummer der 'turners, 
1 ook nog 'gelegenheid gegeven aan het publiek 
j om I~~n toeren te vertoonen in een "zekere 

!sport • 
Aangenomen dat dit zoo is, waarom heeft uw 1 

l verslaggever, daar dan geen melding v8:n g~- 1 

l maakt, daarbij tevens meedeelende, waarm d~e 1 

zekere sport" bestond en of men met die • 
! :~port" g-eslaaq-d is of niet. ' 

s rustig burg·er aan de,\ Molenweg, moet hij 
zijn l·ennis van 't g·een er in onze dorpen om
gaat, grootendeels putten uit ,,Het Nieuws", 
waarom w 1 dan ook door uw blad liefst zoo 
nauw'.,eurig c>n volledig mogelijk wordt ingelicht. 

Met vriendelijken dank voor de opname en 
1 beleefde zroeten, Uw dw. dn., 

1 Zegwaart, H .• ITEUWENHUIJSEN. . Molenweg, SL Caecilia, 1915. . 

* * * 
' l\lijnheer de Redacteur. 1 

Met genoegen voldoe ik aan uw verzoek om J 
op bovenstaand epistel van antwoord te dienen. · 

Voorop dient gesteld dat ons verslag juist is; f 
alléén, het had nog uitvoeriger kunnen zijn en ! 
daardoor rn!sschien vollediger, en misschien was : 
daardoor een eenigszins ander licht op de zaak 1 
gevallen. Ik wil trachten de vragen in volgorde 1 
te be:mh ·oorden. f 

le. De wetsinterpretatie van den Voorzitter· 
van den Raad vind ik volkomen juist. Subsidies 
in weüen vorm ook, mogen uit de gemeentekas : 

l niet '8I\ de bijzondere scholen worden verleend. ~ 
Art. 103 der wet op het L. 0. geeft wel aan het 

1 gemeentebestuur de bevoegdheid om door het 1 

j uitlon·n van openbare belooningen en eere
l blijken het getrou · schoolbezoek, ook dat op de 
bijzond~e scholen. aan te moedigen. Dit is ech

' ter, . . i. geen sub5idie-verleening. 
' De \' oorzitter geeft echter, zooals verder uit 
' ons •erdag blijkt, in o·.·erweging nu maar te 
wach en op cle resultaten van de ,,bevrediging-s
commis.sie··. 

Bli kens een toestemmende beweging van den 
heer Chardon schijnt hij hiermee accoord te . 
gaan. V erwonderlij.: vmd ik dit niet; de heer 

· Chardon volgt hiermee een bestaande traditie 
in onzen gemeenteraad. en die is niet zoo maar 
dire::t op te heffen; dat moet en zal ook ge
schieden lang- lijnen wn geleidelijkheid. 

Hiermee is tevens \Taag 2 beantwoord. 
3e. Zooals hierboven gezegd: het verslag is 

juist. 'i ij deelen echter de meening van 1 

,,ieder" dat de Voorzitter goed op de hoogte is 1 

\'an de Wet op het L. 0. 
4e. Zie het antwoord op vraag 3, in verband 

I""IC't dat op waag 2. Bij belangrijke kwesties zal 
·'e heer Chardon zich zeer zeker niet met een 
: !uitje in het riet laten sturen. 

5e. Het gaat bezwaarlijk om meer licht om
trent rut punt te verschaffen; de bewuste verga- ' 
<lering is een maand ge!eden gehouden, dus ik 1 

moet ti1-ns afgaan op gemaakte beknopte aan" j 
teekenmgen en op het geheugen. Dit laatste is · 
steeds een gevaarlijke basis. Zooals hierboven 
g-ezegà, zou door een uitvoeriger verslag mis
schien een eenigszins ancler licht op de kwe·;tie 

' zijn gevrillen, doch ik kan verzekeren dat het ver
sl8g zoo objectief mogelijk is gegeven. 

Het doet mij genoegen dat de geachte inzen
der e~kent dat noch de Voorzitter, noch de 
heer Chardon een brevet van onbekwaamheid 
hebben verdiend; ik hen dit roerend met hem l 
~ens, doch dit is hun m. i. ook niet in ons ver- 1 

lag uitgereikt. 
· He• verdere gedeelte van het schrijven van 
.den heer N. laat ik gaarne aan mijn collega 
V'Crslaggever tc-r beantwoording over. 

Met dank, 
Z. 25 Nov. 1915. Uw verslaggever. 

* ·X· * 
Mijnheer de Redacteur! 

95 
nauwkeurig onderzoek ingesteld, om uit te vin" 

' den waar de klepel kon hangen van de klok, 
___ dien de heer N. heeft hooren luiden. En daaruit 

1 
is on~ geb~eken dat d~ Voorzitter, na afloop van 
de mtvoenng der turners, dus ook na de slui" 
ting van de bijeenkomst, op verzoek, aan de 
nog aanwezigen heeft me<'gedeeld, dat er nog 
een poosje gelegenheid zou worden i:regeven 
tot dansen. 

Dat heeft een klein uur geduurd, toen ;11 eg-en 
piano en dansers; de dansers gingen h:.ri~v:aarts 
en de piano bleef staan: plaats-rust. 

Tot nu toe hadden we nog nooit gehoord, dat 
dansen ,.sport" was, maar aangenomen dat het 
zoo is, dan is het nog geen gymnastiek. Sport 
en gymnastiek zijn absoluut niet hetzelfde. Zoo 
is fietsen wèl sport, maar geen gymnastiek, ten
zij men er gymnastische toeren hij gaat doen, 
die meestal met een nat pak of een onzuchte 
aanraking met den grond eindigen. Het publiek 
heeft dus ook niet zijn to<'ren op het ~·ebied d~r 
gymnastiek,. zooals wij in ons vo;·itr n·r~l.ig 
schreven laten zien. 

De opll\erking, dat ons verslag niet volledig 
was, is Olljuist, zooals we reeds boven hebben 
aangetcon ' .'·Is toch een uitvoering afgeloopen 
is, gaat ee.\ verslaggever heen. Gesteld dat er 
na zoo'n uitvoering nog een souper komt, dan 

j 
blijft men als hongerigé persmuskiet toch niet 
wachten, tot de leden klaar zijn - en ze nog 
wat over laten, en zoo hebben we ook nu niet 
gewacht, tot de dans afgeloopen was. Van der-

1 
gelijke onbescheidenheid zal de geachte inzen
der ons toch niet willen beschuldigen. Trouwens 

J 
we zijn eigenlijk al onbescheiden genoeg gev:eest 
door een kort verslag te geven van een uitvoe
ring in een besloten gezelschap, maar dit deden 
we ter wille van den inzender en anderen, die als 
rustige burgers kennis nemen van de wereld
schokken in onze dorpen en die liefst nog wel 
zoo n a uw k e u r i g en v o l l e d i g mogelijk 
(voor slechts f 0.65 per kwartaal, 2 maal per 
week, lezer!) ingelicht wenschen te worden. Het 
1erslagje van "Pro Patria" was dus eigenlijk een 
toegiftje, waar de abonné's geen recht op had
den. Jn. plaats van niet tevreden te zijn over de 
onvolledigheid, moest men er blij mee zijn. 

We gaven 't verslagje echter om de belang• 
stellinu voor ,,Pro Patria" wat aan te kweeken. 
on~da 

0 

we hireeniginit onze volle sympatlti" 
heeft en wij hopen met onze verslagjes (aange" 
nomen dan dat zij niet volledig zijn) het nog 

1 
eens zóóver te brengen, dat ook de geachte in" 
zender, zoo niet als werkend lid, dan toch al11 

1 :lonateur tot de vereeniging toetreedt. 
Z., 25 Nov. 1915. 

U w g y m n a s t i e k-v e r s l a g g e v e r. 

. 1 

l 
Geachte Redactie ! 

Mag ondergeteekende langs dezen weg U\ 
verslaggever der Raadsvergaderingen vriendelijk 
dank zeggen voor de herhaalde betuiging, dat 

1 indien zijn verslag uitvoeriger was geweest er 
j wellicht een beter licht op de door hem beM 
doelde aangelegenheid zou zijn gevallen? 

r evens zijn dank aan uw gymnastiek-verslag
gever voor de mededeeling, dat na afloop der 
uitvoering aan de nog aanwezigen gelegenheid is 
gegeven tot dansen. 

Ter beantwooriling van het laatste gedeelte 
van het ingezonden stuk van den heer N., kan 
ik u berichten dat het verslag omtrent de uit
voering van de . Gymnastiek Verceniging 

"Pro Patria" natuurlijk uitvoeriger had kunnen 
zijn, doch het verslag is volledig, d. w. z. af. 

Na het laatste nummer van het programma 
heeft de voorzitter de bijeenkomst gesluten, is 
toen gaan zitten en vertrok het publiek. Ook uw 
verslagge>·er. 

Daar ondergeteekende steeds zeer veel belang 
heeft gesteld in sport en gymnastiek, en dansen 
noch tot ,,sport", noch tot "gymnastiek behoort, 
spreekt het vanzelf, dat hij een vereeniging, ili~ 
gelegenheid geeft tot dansen en dus tot ,,toeren 

l 
die veel gevaarlijker zijn dan zelfs de "reuzen
zwaai", onmogelijk, doch zee1 tot zijn spijt, als 
donateur zal kunnen steunen. 

~ Y

f 1 Met beleefde groeten en 
1
betuiginUg vand dank 

Nu ue ~ ~ 0r N. echter op eer.s zoo'n bel1rng be
~fot te st .kn in de spo.-t, hebben we een zeer 

' voor de opname dezer rege en, w w. 
H. NIEUWENHUIJSEN. 

, Zegwaa~ Molenweg, 29 Nov. '15. 
r / 
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Z eg w a a ·r t. Din:dagavond" 1~ ~;art, 1 
had hier in het Spaarbankgebouw de eerste 1 
zangavond plaats van de Nationale Veree- " 
niging voor den Volkszang, waarvan IL M. 
onze Geëerbiedigde Koningin Bescherm·\ 
vrouwe is. 

Het hestuur T8l\ de efdeeling 's Graven• 
hage en omstreken, waarvan dit uitging, 
kan met ftildoening op zijn aangevangen ar
beid terugzien 

Onder het groot aantal bezoekers (mim 
200 plaatskaarlen waren· verkocht, zoodat 
de zaal tjokvol was), mochten we ook de 
heeren Burgemeesters van Zegwaart en Zoe
termeer opmerken. 

De leiding berustte bij den heer J. D. 
van Ramshorst, "den zanger, die trekt door 
het land", wien het welslagen te danken is, 
Immers met zijn sonore, voortreffelijk ge-! 
oefende basstem beheerschte hij den zang 
Tan het publiek en hoewel zijn taak zwaar 1 
was, hleef hij tot het einde onvermoeid. Zijn 
meesterschap in den zang werd echter nog 
beter g-enoten in de enkele nummers, die 1 
hij alléén ten be"t" ~-r. 1 

In een kort openingswoord zette hij het 
doel der vereeniging uiteen: te zingen en te 1 
leeren zi. en. 

Aan het begin werd door de vergar"ring { 
c;tóande aanrreheven het "Wilhelmus van 
Nassouwe"; daarna vol!!den "Wij .leven vrij", 1 
"Wilt heden nu treden" en nog een zestal \ 
nummPrs, mooie Hollandsche liederen uit' 
den "Liederenbundel". 

Ook de wi.ize, waarop door het publiek is · 
meegerongen, getuigt, dat er velen on.der 
waren, die op muzikaéll g-ebied reeds min of 
meer ontwikkeld zijn. Dit kwam t,ovenal uit, 
toen een der dames verzocht werd, een in· 

1 
gestudee_rcl versje alleen te doen hooren. J 

De he~r C. !"~ .... t:jn begr1"~.J.J~ op lof· I 
wr 'rdige wijze met piano, en de aanwezi
gen hebben hun best ge~aan om mee te 
zing·en. 't Verdroot hun niet een enkelen re· 
gel. cHe minder goed uiMel, over te doen. 1 

~~(/'~ 
. m c e r· e g w a a r . Is s. :.:~1ts 

erk~l~ t.:,~ekcn gelcckn. dat de ::iîd~el!HJ.! l - Maan agavond werd hier weder 
, 'G ... ,_ neen Omstreken van de ,'ationale i · onder leiding van den heer J. P. v. 
s r ,enuu~ · • 11 t • , d h d 

'

. ni' ·
11

" ,-oor den Yolkszang, wa::irvan · 1 Ramsho11t een zangavon ge ou en 
ere - ~ . h·1•1r N l V . . "I d. Koningin Bc~chermvrouwe is. : ' van de ationa e ereemgmg voor 

" · · ·tl Dm~- · d ' G eer ten zancavond hier orgamseei e. · - den Volkszang, ~evest1g te s ra-
tiag j.l. ·erd <.lezl. door een tweeden gevol:!,d. venhage. / 

Dt' ,·rees, dat.. cie zaal van het Sp~arb~n"~- De avond werd gewijd aan de ge-
1<ebou,·. die den vorigen. keer ~e~rmkt ~,et.tl zamenl~jke instudeering van eenige 
en ,·o r 200 plaatsen nnmle bie.~t, 1~ 1~~:~ 1 volksliederen, afgewisseld door solo· 

ezen. bleek gegrond te z11n; urn t. 1 d h 
:c. nu 

250 
plaatskar<rlen verkocht. Daar- za.ng van en eer en mevrouw van 

. hel grootere gebouw der gymnasllck· 1 Ramshout en vioolspel van den jon· 
.: !!.:n~ Pro P::itria ::iangevrnaad. genheer S. van Leeuwen, die uitste· 

0 
... u weer !110chten we onder de bezoe-

1

1 

kend voor zijn taak berekend is. 
t~"f den Bun.1emecistc1• yan ~egwaart o_lJlnrr- In de pauze circuleerde een lijst 
ken en berustte de lcidin~ bn tlen heer J;,

1 
D. I om te teekenen voor het lidmaatschap. 

n h m horst. Tot het crnde toe behcc1 s~-1te ! Dadelijk traden 17 personen als hd 
~1 ·oÏko:nen met ûin hclder-~cli~kende slet~ toe, terwijl de gelegenheid tot teeke-
<i :zan!! van het publiek. Illerm werd "1~ii ning op de ledenlijst nog eenigen tijd 

1 
c.n 20-lal jonge dames trouw ~er zu.ne open blijft, aan het adres van den 

• • 1.' tcrwiil de hceJ C. Stotii°: met z:!n i heer P. van Herwijnen, boekh. De 
,-o nr -!ldiik spel op de pian9 Legeleidde. A_ai'.· j contributie bedraagt minstens f 1.-

e n. i..pn '·erd met het zingen '"an "o. -Oiri.- per jaar. Wordt het voorstel van de 
ar p'ekie grond." D~arna volgden een 1U· D H 1 d 

tal andere nu 1~s ui:t den Lieder?nbundl'l. 1 afdeeling en aag gevo g , die met 
't Bleek dat '.Y • die den -vongen kPer . 36 leden begon en er nu 1000 telt, 

· d' · b .r1onne11 11 dan gaat da ionge ~fdeeling zi;iker 'n in" tudcerd \'{aren, er al aar ig m e~ 
~i\tcn Leuk klo·nk de beurtzang "De grou'.e · goede toekomst tegen. 
~ok "a~ Ilaarltm''. Aan mei. C. Verw_ers. <l1c In hoeverre ook onze menschen 

" ,;eaoek eé'D. <lcr coupletjes van "Kmd ~an Il daaraan zullen kunnen de~lnemen, is 
Holland" alleen :i:et ho~ren, .werd door <;:~ ' nog niet met zekerheid te zeggen.! 
l:eer Xan Hamshorst de muziek van dat L' Veel hangt af van de inrichting van 

r hand eestcld. al het op te stellen rog lemen t en de 1 

Ook hadden we het 1PCnoegen het t ent '• keuze van het Bestuur. 
'Van den heer Van Ramworst te bewonderw. Wel kan alvast geconstateerd, dat 
dat zoowel uitkwam in de stukies. wa.arml'e onze pers" buiten alles werd ~ebou-

. f ·s elde als· " hii den zan.!! der aanwn1gen a w_i s • den. Nooit ontvingen we een of:ficieele 
. h d' . ~ enkele nummers. . . d d . 4!?k lil et ~~1.ieere~ ~s·choold dameskoor i aankond1gmg er zangavon. en, mm-1 

cue door zim goe. , , 1 j mer het verzoek tot plaatsmg eener 

1 &wecstemmill -aanf.(-cile\'*1 werden. Yo(>lll •' advertentie en de gebruikelijke toe• 
! gangskaart voor een verslaggever 1 

Va:n mannen in oorloi;(. \'an mannen in vree" I kwam evenmin in onze handen Dat 
klonk ·rachtill door de zaal.

1 
" • • 1 voorrecht viel wel de "neutrale" pers 1 

\,"el iammer. dat er altiid sclu1tien te zttn. ten deel - tot driema.len toe. " 

vretie ·1llcn b11v;-011en. N 1 op deze za.ak terug 
Af lutlied werd het "\\ïlhelmus vun as· r • : 

son ·e" i::ezonge.ii. 
11 ,l /'), 'J ~'! _,p 

Ook deze zangayoncl is. uitneme'1d gcslaa~d. • Jr e LY 4- ~ Vf.' 
·c ,·erncmen. dat een volgenden keer hier Il 

een araedin~ op1:.ierkht zal wc~<le!l. . ' . 
Dat ook dan niet tl! ~~anastelhn·~ ontbrf'»('. · * * * Wèl onders9heldeo. 1 

Hoewel geen kinderen beneden de 14 l 
jaar toegelaten werden, was het wel jam· j 
roer, dat de heer Van Ramshorst genood· 
uakt was de opmerking te maken, dat er 
toch nog 14-jarigen aanwezig schenen te 
zijn, getuic.:e htrn hinderliik gemompel en ge· 
brom tijdens de uitvoering. 

De Jongeheer Simon van Leeuwen wrgde 1 
met ziin voortreff Plijk vioolsT)el, begeleid op 

1!' 
'de piano door den heer Van Ramshorst, \ 
voor een uitnemende afwisseling. r 

De 7"..,""1"ond is een waar succes ge· 1 z 
weest. Deze perzik smaakt naar meer, en v 
wij geloo, ~·•, dat ?llen de slotwoorden van 
oen heer Van Ramshorst "tot weerziens" beH 

J~;;~J!d 
. * 

Z o e t e r m e e r-Z e g w a a r t De tegen 
1·1. Woensdag aangekondigde zangavond van 
de Nat. Vereeniging voor den Volkszang 
is wegens ziekte van den heer yan Rams
horst niet doorgegaan en uitgesteld tot na-

Men vraagt ons, of de berichtgever 1 
in een der vorige nummers van ons . 
blad niet te veeleis.·cllend is, als hij 1· 

at1.n 't slot van zijn bericht over den 
Zangavond var. de Nat. Vereen. voor 

1 den Volkszang, doet uitkomen dat 
niet slechts aan de "neutrale'', 

1

doch j 
ook aan "onz.::" pers, aankondiging 
advertentie en perskaart voor verslag 
ware aangeboden. • der order. 

aamd hebben. · r 
Ons dunkt, dat hier zeker een afdeeling I: 

opgericht zal kunnen worden. '(,, 
Naar wii vernemen was het de eerste ~ 

maal, dat de afdeeling 's Gravenhage een'~ 
:1angavond buiten den Haag organiseerde. 

•*• . 
o ~u ,;; ~ •. ",~ cA fi'v,J ti_v" 

- Voor do op te richten afdeeling .... ~ 
van de Nat10nale vereeniging vau den "'tl~ 
Vo!kszang hebben zich 21 personen J , 
voor het lidmaatschap opgegeven. '\ 

Oe kaarten blijven geldig. 

1 l 
- De op W l j gelrond. d oenst ag 8 Maart aan· 

V .1g. e zangavond van de Nat 
ereemgm.g van den volhzang, di~ 

wegens zwkte van den heer V a.n 
:a~ms~out was uitgestèld, zal tha.ns 
's • ou den 7worden op Maa.ndag 20 Maart 

"von s 30 · h · 
lokaal H t uur lil et Gymnastiek-

d .t' . · • zal de laat.to avond van 
· seizo " • 1 en Z~Jn, waarop tevens getracht 

~~ ;or~en ee~ afdeeling op te richten. 
to oor de v?.rigen avond aangekochte 

egangsbew!Jzen hl(iYen geldig ook 
voor dezen avond. 

't Gaat toch niet aan, zoo luidt 
dan de redeneering, op die wijze aan 
elk blad of blaadje, 't welk bier ge
lezen wordt, zijn attentie te bewijzen. 

Waar zou in dat geval het einde zijn? 
Oppervlakkig gezien is die redenee

qng juist en ook wij stellen dien eisch 
niet in 't algemeen. 

Toch - men onderscheide hier wèl! 
Ons blad wordt niet slechts gelezen 

i1:1; Z.·Z.,_ doch neemt ook 't belang
nJkste meuws op. 't Staat niet los van 

, deze gemeenten. 
' ~ .... ' 

1. 



t is ook niet een blad voor een 
l geheel andere omgeving, waarin dan 

1
1 
wel e11ns een berichtje over Z.-Z. 
voorkomt. 

l 
't Is z~l fs geen blad, ' t welk uitge

geven is voor andere plaatsen, doch 
door verandering van t itel en kop , 
voor Z.-Z. pasklaar gemaakt is. I'' 

Niets van dat alles ? Men let te slechts .' 
op de historie. · 

1 't Is nog steeds het blad voor 't 1 
district Loosduinen, waartoe ook z"z. 
behoort. ' t Staat dan ook zeer direct 

1

, 
in verband met Z.-z. - al langer dan 

1 lO jaren. 
Bovendien geaft het niet bet kleine 

aantal nieuwsberichten en als 't noodig 
is leiding en voorlichting, voor waL 
't leven in Z.-Z. aangaat. 

Daarin onderscheidt. het z; ich van 
alle andere "nieuwsbladen" die hier 
gdezen worden . 

De eenige schaduwzijde is, dat we 
slechts een onderdeel van "Loosdui
nen'' varmen. waarom we niet altijd 

' ~ f over voldoende plaatsruimte kunnen 
beschikken en waardoor we onze be- , 
richten en vooral onze verslagen dik- J 
wijls zeer moeten in krimpen. 

Maar als zoo de zaken staan - en 
dat valt niet te ontkennen - dan 
hebben we ook recht op publieke er · 
kenning, voor alle wat gepubliceerd 
kan, mag of moet worden. 

En wie dan iets publiek wil hebben, 
of iets wil oprichten, dat in ' t alge
meen belang heet te zijn, die heeft 
zich niet eenzijdig te wenden tot de 
later hier geïmporteerde "neutrale" 
doch ook tot "onze'' pers te wenden! 

Verzuimt hij dat - het is tot 
eigen schade! 

Neen, waariijk onze berichtgever 
heeft ni et te veel gezegd! 

§ § 

vf .. b. t ~· ,'J'.! 
* * N"iet in den haak. 

1 * . l 

1 
Is hE> t in 't algemeen alzoo eisc .~ 

van redelijkheid, dat ook met ".onze 
pers o-erekend wordt bij het oprichten 

. van i~ts wat tot nut van , ~ algemeen 
kan zijn, in 't bijzonder .1s dat van 

. " wa·tr het de mtroducee-toepassm"'' ' ,, ldt 
ring van "Volkszang ge .. · . 

Men zoekt toch zeker btJ de pr opa
•anda voor een zaak 't eerst aa.n
~l uiting bij hen, die getoond h~bben 

oor zulk een zaak symp~th1e .te 
~evoelen, en die belangstellmg met 
~et woorden slechts, maar met daden 
hebben bewezen. 

Wie een tooneelclub opricht laat f 
zich toch niet door een Kerkeraad 
voorlic~ten en wie een ~wemvereeni-1 
ging sticht, gaat toch met om mede
werking verzoeken bij een Zendings-
comité. 

1 

Waarom liet "Volkszang" zich nu 
niet hier inleiden door hen, die hun 
gaven, tijd en geld steeds voor zang 
Hsponibel stelden ? 

Hoe het in "het grijze verleden" 
geweest is, kunnen we niet zeggen, 
doch buiten kijf is bet, dat gedurende E

de laatste 15 jaren alle "zang" uit· 1 

ging, niet van vrijzinnige . of ~an 
neutrale zijde, maar v;:>n de chnstelJJke 
groepen in onze gemeente. 

Denk lecbts aan de gemengde 
zangvereeg1gmg "Oefening kweekt 
kunst" aan bet Mannenkoor "Exel
sior' \ het Chr. Dameskoor, het dito 
kinderkoor de Lofstem en bet thans 
nog bestaan.de "Chr. Gemengu Zang
koor." 

Door zich uitsluitend te wenden 
1t de neutrale'' pers, die in onze 
·ingen r. grooteudeels niet gelezen 

.ordt, heek men van meetaf ons 
iuiten " olkszang ' gesloten. 

Het I s ooed, dit met bet oog op 
de toekom;t reeds dadelij k publiek 
te con t.ateeren. 

Dezelfde fout, waaraan ook andere 
vereenigingen zich vroeger schuldig 
hebben gemaakt. 

Heeft men dan 11iemchen en geld 
noodig, dan mogen wij meedoen en 
ons spannen voor den zegewagen van 
andersdenkenden. 

Doch - daar bedanken we voortaan 
feestelijk voor. " 

En wee ons - wanneer WIJ ons 
onthouden. 

Dan zijn wij spel brekers ! 1 
Dan valt er met ons niet te ploegen 

of te eggen ! . 
Maar - eilieve, waar hgt dan .de 

schuld? Wie nu in het onderhavige 
geval de schuldigen zij n weten wij 
niet. We behoeven het ook niet te 
weten. 

Is het 't Hoofdbestuur van Volks
zang of 't Bestuur van de H~a~sche 
afdeeling, die zulk een scne1dmg 
voorstaan? 

Legt de oorzaak so~s ~ij de per· 
sonen die hier van voorllchtmg hebben 
gediend? . . 

Zeker is echter, dat het met m 
overeenstemming is meL de wenschen 
van de Hooge Beschermvrouwe der 
vereeniging, met de b~geer.ten en 
denkwij zen van Bare MaJeste1t, onze 
geëerbiedigde Koningin. 

De naam "Oranje" getuigt van 
andere van ruimere opvatting. 

, § § 

t; o e t e r m e e r-L e g w a a r t. l.Je on
k ngs hier opgerichte afdeeling der Natio
-nale Vereeniging voor den Volkszang heeft 
itene vergadering der leden belegd op Vrij-

1 iiag 15 September a.s" des avonds half 8, · 
In het "Spaarbankgebouw" te Zegwaart. L 

Punten van behandeling zijn: 
1. Opening en notulen. 2. Vaststelling 

reglement. 3. Regeling Zangavond. 4. Rond· 
yraag en sluiting. 

u1. &r·rd s' 
- Woensdagavcnd werd alhier op-/ 

gericht een afdeeling van de Nationale 
vereeniging voor den "Volkszang~'· 
Van de 21 personen die zicil als hd i======i 
hadden opgegeven waren er 15 aan-
wezig. De heer D. va? i;arnshout, 
secretaris van de afdeehng s Graven-
hage, leidde de vergadering. Bij accla· 
matie werd dt> edelachtb. heer C. L. 
J. Bos, burgemeester van Zegwaart, 
tot eere-voorzitter gekozen en tot 
voorzitter de edelachtb. heer F. S. G. 
Bos, burgemeester van Zoetermeer. , 
Voor ts werden nog. gekozen tot secr~-
taris de heer H N10uweohuysen, d~e~ 
zij ne bestuurslidmaatschap en -funct10 
voorloopig aanvaardde, de heer L 
Rekker, penningm., de heer. G. de . 
Rooij en mej . G. van Staal~?men. 

Binnen niet te langen tijd hopen 1 
we meer te kunnen berichten. 

'I • * • * Volkszang. 
Zoo is dan blijkens een bericb t in 

het vorig nummer ook te Z. Z. een 
afdeeling opgericht van de Nationale 
Vereeniging voor den Volks~ang. .. 

Op ' t oogenblik, dat we dit schnJ• 
ven zij n er 123 leden, dus r~eds 7 meer 
dan zich opgaven, toen bJJ den laat
sten publieken Zangavond, daarover 
gelegenheid werd gegeven. 

Staat de nationale" onder bescher· 
ming van H. M de Koningin, deze 
locale" heeft in den Edelacbtb. Heer 

C. L. J. Bos, Burgemeester van Zeg
waard haar natuurlijken "Bescherm
heer gevonden, onder den tit.el van 
Eere-Voorzi tter. 

Het Bestuur bestaat uit vogels van 
diverse pluimage, zoowel wat betreft 
hunne maatschappelijke positie, als 
wat aangaat hun politieke en gocls. 
diens tige richting. 

Dat nu is op zich zelf geen.bezwaar 
- doch kan juist bevorderliJk wezen 
aan den bloei der afdeeling - mits 
het dan ook vogels" zijn, die ieder 
zingen naar d~t zij gebekt zijn, en toch 
samen een liefelijk gekweel doen hoo· 
ren. . h. 

We achten het niet nood1g ier 
nogmaals de namen van het Bestuur. 
te vermelden. 

Moge de afdeeling een schoone toe
komst tegengaan ! 

Het veld, waarop gearbeid moet 
worden, ligt grootendeels braak en ook 
het bestuur staat voor een geheel 
nieuwen taak n.l. plaatselijk t~ pr?
pageeren, voor . ons. ~ationale hed . m 
zijn verschillende mtmgen en dat lied 
ingang te doen vinden bij onze mede
burgers. 

Eén ding staat al wel ~~s.t: de 
Haagsche buudal niet ongew1Jz1gd te 
gebruiken. § § 



Z o e te r m e e r·Z e g w a art. Volkszàng. 
:Als gevolg van de in den afgeloopen win· 
ter alhier gehouden VolkszangavoRden, van" 
, -ege de afd. 's.Gra\·enhage en omstreken; 
van de Nat. Ver. voor den Volkszang, had 
Woensdagavond j.l. te Zegwaart onder lei·~ 
ding van den heer J. D. \'an Ramshorst uit j 
Den Haag, een bijeenlêomst plaats van hen 1 

die reeds van hun sympathie hadden doen\ 
blijken. . _ l 

Besloten werd voor Zoetermeer~Zegwaart i 
e..n omstreken op te richten eene afdeeling 
van / de Nationale Vereeniging voor den 
Volkszang, nadat om finantieele redenen het 
niet wenschelijk geacht werd eene onder· 
afdeeling te vormen van de afdeeling Den 
Huag. 

Aan den Edelachtb. heer C. L. J. Bos, 
werd het eere-ovorzitterschap der a[deeling 
opgedragen, terwijl bij acclamatie de edel
achtb. heer F. S. G. Bos werd gekozen tot 
.voorzitter, welke beide heeren, mede ter ver
gadering aanwezig, hunne functien aanvaar
den. 

Bij de daarop gevolgde stemming ter ver
kiezing van 4 bestuursleden werden gekozen 
mej. G. van Staalduinen -te Zoetermeer en 
äe heeren H. Nieuwenhuijsen, L. C. Hekker 
en G. de Rooij te Zegwaart. 

Bij het vast te stellen reglement en de 
keuze der te zingen liederen, zal het neu
b ale standpunt, waarop de Vereeniging 
ikh heeft ge_plaatst, inacht worden genomen 
zoodat een ieder als lid kan toetreden en dP 
iangavonden kan bijwonen. 

Hoofdzaak is de schoonheid van wijs en 
taal naar voren te brengen, door de b~oefe-
1t.ing van het mooie Hollandsche lied door 
allen. 

Als secretaris treedt op de heer H. Nieu
"'enhui,lzen en als penningmeester de heer 
L. C. Hekker. 
- Wij hop.en dat de Vereeniging hier veel 

Jucces zal hebben en dat de oprichting tot 
.v~le gezellige winteravonden aanleiding 
;nag geven. 

Z o eter m e er. De lijst bevattende de na
men van in deze i;temeente op 1 Januari U. 
woouachtii:!e leerplichtii;!e kinderen bevat 270 
namen. Hiervan i;taan school op <le R. K. Jon
~ensschool 53 a ; op de R. K. Meisjesschool 1 
4S kinderen, op de openb. school 63 k. en op 1 
die chr. school 81 kinderen. 1 

Z e i;t w a ar t. De , opgemaakte leerplicht
liist beyattende de namen der leerplichtii.!e 
kinderen op 1 Ja.nuari 1.1. in de i;!emeente 
woonachtig bevat 398 namen. 

llierwn gaan school op de Chr. Sr.hool 129 
kinderen; op de openbare school 119 ; op de 
R. U:. Joni!ensschool te Zoetermeer 43 en OD 
de R. K. Meisjesschool ald_aar 41 kindenm. 

"---~~-~...,.'"-~~* .... * 

Geachte Redactie! 
Mag ik u s.v.p. eens een vraag doen!' 
Voor opname en beantwoording bij voorbaat 

mijn dank. 
In "Het Nieuws" van 5 Febr. j.l. komen eea 

tv·eetal berichten voor omtrent het aantal leer" 
plichti~e kinderen in de beid'! gemeenten. 

Ziin deze berichten, zooals ze -daar gegev<)n 
worden, wel geheel iuistf Ik meen eenige mv-
tieven te hebben, om de juistheid er van in 
tw ijfel te trekken - doch wellicht vergis ik mij. 
l\fi,>dUen wilt u ze eens aen een nauwk('urigo 
revi · onderwerpen. In afwachting. 

Uw dw., 
H. NIEUWENHUUSEN. 

Ze waart, 16 Febr. 1916. 
Wij hebben er onzen correspondent eens up 

nagelezen en laten zijn imtwoord hieronder vol" 
Red. gen. 

Mijnheer de Redacteur. 
~ 'aar aanleiding van bovenstuond stukje, 1 

waarbij de heer Nieuwenhuijsen de juistheiJ 
van mijn berichten betreffende de op 15 Ja~ 1 

nmui 1.1. in 'deze gemeenten schoolgaande leer• 1 
plichtige kinderen in twijfel trekt, kan ik u cl·~ · 
verzekering geven, dat de cijfers in bedoelde ' 
berichten ju i s t zijn. ~ ' l 

Het is nu de vraag of de twijfel van den in~ 1 
zender op ge;;onde motieven berust. 1 

Hoogechtend, 
U w C <> r r e s p o n d e n t. 

Z."z., 21 Febr. 1916. 

\_/t~ J~17t~ 
INGEZOBDEÎ. ti 1 uh. .... '" 
Buiten verantwoordelijkheid de;· Red«ctie. 

D1 _copil wordt tiiet teruggegeoen. 

G e 11 c h t e R e d a c t i e. 

1 Met dar.k voor de opname van mijn ,,ingez()ftl( 
den" en het onderschrift van uwen geachtea 

1 correspondent, moet ik u echter berichten, dat ill 
1 m e en "gezonde'' motieven te hebben, om 881\ 

<le juislheid van de bedoelde berichten voork<>" 
! mende Î1l uw nummer van 5 Febr. te t wij f"" 

l
' l en. 

!k zou daarom gaarnê in uw blad aantao-

1
, nen_: 
, lo. dat uw correspondent mijn "ingezonden' 
'j niet O"Oed heeft gelezen. 

2o~ Dat uw correspondent zelf met zijn eigeJt 
berichten, blijkens zijn onderschrift, niet meet 
op de hoo~te schijnt te zijn en 

3o. dat de berichten, zoóals ze g·egeven zijn, 
J b e s li s t o n j u i s t zijn - d o c h i k k a n m ~ 
N vergissen. 
·t' Daar ik echter een behoorlijke plaatsruimte 
~- noodig heb, meende ik u ~rst daarvan in ken• 
• nis te moeten stellen, alvorens de moeite te 

nemen bewijs te leveren en daarbij kans te 1000< 

pen, dat mi:n stuk niet geplaatst wordt, omdlll 
het wat lang is. 

In afwachtiÎlg van 

Zegwaert 29"2 '16. 

uw antwoord, 
Uw dw" 

H .. NIEUWENHlUJSENi 

Als de inzender meent te kunnen aantoon--._ 
dat bedoelde berichten on i u l s t zijn, will• 
wij hem de verlangde plllatsruimte afstaan; hiJ 
make het echter niet te bar, want er ligt nOlf 
heel wat copie, die op pl'\atsing wacht, en -
de inzender houde ons ten goede - rnisachi~ 
Vlll\ meer belani voor: de ~zers is. 

Reel. 

A~''~'fd 
lllGEZONDE• STUKKEN. 
Bui1en vwant111t>fH·tWt;üeiG dw Redacûf. 

Dl COi-.;. t110•-d' nie4 lenfggegeven. 

Mijn h c er de Redacteur. 
In verband met hel laatst "ing<'zonden" ven 

hcei- H. Nieuwenhltiisen. k!ln ik u ·mede·· 

deel~n, dat !"ij nader R'ebleken Is, dat de re" 
d~clt1: -van liedoel~e berichten eenige verande

~ ~g behoeft, in welk geval de cijfers j u i s t 
Zijn. De woorden "leerplichtige kinderen" moew 
tc~n .verv~.ngen worden door "kinderen van i tol 
lJ Jaren • · 

Hoogachtend, 
Uw Correspondent. 

Z.-z., 9 Maart 1916. 

De inzender kan zieh met bovenstaande rel:-
tificatie vcreenigen. · 

. H. NIEUWENHUIJSEN. 

--·-·-
Geachte Reda.ctte ! 

Beleefd verzoekt ondergeteekende een be-
scheiden plaatsje in Uw blad. -

Tot zijn verwondering kwam in nummer 
528 van dit Antirevolutionnair weekblad I 
"Nederland en Oranje" onder Zegwaa.rt-, 
Zoetermeer een neutraal bericht voor, dat op 
de gymnastiekvereeniging "Pro Patria" al
hier betrekki g had. 

Het bevatte slechts enkele me.:'.~J.eelingen 
die er geen schijn of schaduw van hadden' 
Olll op een aanbeveling te mogen gelijken'. 

Veeleer had de correspondent "wat op zijn 
hart". 

Wel jammer, dat we niet dadelijk ver
namen, wat dat is. 

Een woord van waarschuwing ware voor· 
zek r niet overbodi~ geweest. 

Te meer, omdat men zich niet schaamt, 
zelfs door "omkooperij" leden voor de gym
nastiekvereeniging te winnen. 

En valsch staat bet, dat we onze kinderen 
naar die vereeniging niet kunnen en mogen ~ 
zenden. · 

De namen der bestuursleden, de heeren 
Bodewes, Van Kampen, Tanis, etc. zeggen 
in onze kringen meer dan genoeg. 

UEd. dankend voer de verleende plaats
ruimte. 

Uw dw. dnr., 
ALB. BRA UCKMAN. 

Onderschrift van den Berichtgever. 

Onzen dank voor de belangstelling. 
Goed begrepen, dat ons bericht nog in 

't allerminst een aanbeveling inhoudt. De 
inzender hebbe nog even geduld. 

DE BERICHTGEVER. 

.............. '"'"' ........ --------........ ----------
J f~ 

INGEZONDEN STUKKEr~. 
Bui1en verantwoordelijkheid dei· Reductie, 

D1 copi6 u•ordt niet teruggegeve11, 
Mijnheer de Redacteur. 

Beleefd verzoek ik plaatsing van onderstaan• 
de in uw blad. 

In "Nederland en Oranje" van 26 Februa:i 
l.l. komt een bijzonder hatelijk slukje voor van 
den heer A. Brauckman, onderw;jzer te Zc;r
waart, over de gymnastiek·vereeniging "Pro ' 
Patria." 



INGEZONDEN STUKKEN. 
Bu.1en verantw0<>rdelijkheid dw Redactil. 

Meniireen Zé!l er zich zeker over verwonderd 
lif:'bben~ clat ~en~emd~ h~er, ,Pic altijd wroet ir 
"de et e pvrnp1eren, die feeft in de gravc,1 
van het \·corgeslacht, zich plotseling hee:ft we"· 
ten te or.tworstc'.E-.1 aan Let stof der '!et<wcn, 
om zich op het actuecle leven te \\erpen er, 
zijn wam:schuwende stern te verheffen tegen de 
gymnastiekvereeniginrr. 

Hij zegt, dat hij "zijn kinderen niet mrnr de 
ll"Vrnn:!stiekvereeniging kan sturen. 

JW cqp;. 111ortll niet uruggegeoBlf. 
l\iijnheer de Redacteur. 

1 
Het antwoord van den heer Brauckman op 

mijn ingezonden van 25 Maart is al zeer onbe· 
vredig end. 

, 
1\I ij n he e_r d e R e d a c t e u r. 1 

Beleefd verzoeken wij een bescheiden plaatsje 
in uw blad. Bij voorbaat onzen dank. 

't Schijnt, dat de heer Van Kampen zijn pen· 
ne -cuchten niet onder de oogen der lezers van 
..Nederland en Oranje" d u r f t brengen. Dit is tamelijk gemakkelijk te ·begrijpen cP. 

geen groot verlies. 

. ~at ~-chter nie_t zoo gemakkelijk te begri,ip .~n 
1s, is zrn l:ewermg, dat er omkcwr.e;·;j worrlt 
gcpkegd on. le<len voor "Pro Patria" te wen'fü' 

. Verder g~eft hij op als reden Wllllrom hij zijr 
kinderen met naar de gymnastiek kan zendel\. 
dat o.a. mijn naam in zijn kring·en meer dm\ 
g-enoeg zegt. 

Nu weet ik niet welke kringen hij hiermede 
bedoelt, maar toch zou ik het ten zeerste Oll 
prijs stellen, als de heer B. eens mede wi!rfo 
deelf'n, wat mijn naam in die kringen. dan wl'i 
zegt, en als hij zijn eventueel antwoord wilde 
plaatsen in uw blad, dat hier alth1ms meer g·e4 
lezen wordt de.n "Nederland en Oranje". · 

1 

De heer Bcauchman toont toch iedere w.~e~ 
wee~ dat hij er niet afkeerig van is, te schrij
n~n meen blad, ook al is dit niet spei:ifiek chr"·· 
lelijk. . ." 

U, M. d. R" dankend ' 
I ' 

l G. J. VAN KAMP.Ql. 
Zoetermeer, Maart 1916 - .. , 

Geachte Redactie ! 
Beleefd verzoek ik een bescheiden plaatsje 

in Uw blad. Blj voorl!iaat mijn dank. 
1 On• ingezonden voorkomend in dit blad 
van 26 Febr. werd Zaterdag .i;L in ~~rijd met 
alle ptrsmanieren in "Het Nieuws beant

I woord. 
1 De inzender gelieve he~ ons echt~~· ten goe.de 
te houden, dat wij op ZlJn ge1chr1Jf dus niet 
ingaan. 

Mocht hij zich evenwel tot dit blad wenden, 
''we twijfelen niet, of de Redactie zal on& toe• 

,taan de polemiek .,.oort te zetten. 
liet de meeste hoogachtin~, 

Uw dw. dnr" 
ÄLB. BRAUCKMAM. 

Zegwaar*, 23 Maart 1916. 

l•GEZONDEN STUKKEN. 
B,,. ai urantwoordelijkheià dw Redac#if. 

D• ccfa 111ordt niet üruggegeHlfe 

M i n',rer d• ll.:dacteur ! 

Beleefd verzoek ik een bescheiden plaatsje 
blad. Bij voorbaat mijn dank. 

Zij d ie belang mochten stellen in ons ant
op het ingezonden stukje, voorkomende 1 

ïeuws" van Zaterdag j.l" worden 
·erwezen naar bet Anti-Revolutional _ 

\Y/ onderlijk wordJ de zaak echter als men in 
aanmerkin:;:- neemt. dat het antwoord van den 
heer Branckman van een vroeger datum is dan 
rnîin stukie. 

De ~eer B. ~eeft dus geantwoord op iets, wat 
nog niet gescnreven was. 

Daar een abuis bij menschen als de heer B • 
na~lijlt uitgeslot~n is, is maar één oplossing 
van dit raadselachtige geval mogelijk, n.l. deze : 

· De heer Brauckman is helderziend. 
_Ten slotte zou ik den heer B. in overweging 

willen geven eens na te lezen, ook in verband 
met e\·entueele verdere studiereizen van Z.Ed. 
wat er geschreven staat in Efez. 5 : 15. 

U, Mijnheer de Redacteur, dankend voor de 
verleende plaatsruimte. 

G. J. VAN KAMPEN. 
Zoetermeer, 6 April mm. 

.__+. -/t? H-F7vt 
1 M.lJnheer ae .JJ.cdacteur" I 

Beleefd nrzoeltm. wij een bescheiden , 
·plaatsje in Uw t.;,ad, Bij voorbaat onzen , ,_ dank. . 

· 't Schijnt, dat de heer Van KampED zijn 
pennen-achten niet onder de oogen der lezers • 

! van "Nederland e.a Oranje'' durft brengen. 
1 Wij begonnen met in dat blad te schrijven. 
; Eiach van fat1oen was geweest, dat de heer 
1 V. K. ook in die courant schreef. Hij l'er-
1 kooi dat niet te doen en plaatllte, hoewel 
1 we hem er op wezen, dat hij in itrijd met 

alle persmanieren handelde, zijn laat1te in
! gezonden weer in "Het Nienws". 
1 Dergelijke onbeschoftheid achten we geen 

ntwoord waard. 
\Jingen we op z-!ïn stukje in, we zonden 

den heer V. K. het recht ontzegd hebben, 
on1 aan een uitspraak van Gods Woord te 
herinneren. Of is dat Woord een regel voor • 
zijn geloof en leven ? ' 

We zonden hem gevraagd hebben, · of hij ' 
lGms kennis had aan het laagstaand individu, · 
dat zich niet ontziur, gebruik te maken van 1 

_een valsch!\. hanc.'t. ·1 ... "J11.,. r 
1 Had de heer V. K. bif het schrijnn van ' 1 
zijn ingezonden un de waarheid van dat 

; Bijbelwoord gedacht, hij zou zijn eigen onge- -
· rechtigheid niet uitgestald hebben. 
• Den lezers van dit blad willen we opmerken, 1 

1 dat dt> datum onder ons ingezonden abusieve- • 
lijk 23 Maart vermeldt. 't Moei.t wezen BO 

1 Maart. Door de schold van den zetter sloop l 
er nog ten fout in. Zegwaart moest wezen: 
Zegwaard. / 

Me* het aanhalen van dien Bijbeltekst . 
heeft de heer Van Kampen zijn eigen vonnis 1 
geveld. Den Bijbel hebben we nie~ gekregen 

' om er elkander een hak mee te setteu. Dat 
misbruik maken van het heilig Woord des 
Heeren is spotten. 

En aan een spotter mo&'en en kunnen 
Christenouders de zorg voor de opvoeding 

1 hunner kinderen niet toevertrouwen. 
In "Neder-land en Oranje" zal dit nader 

toegélicht worden. 

Wij begonnen met in dat blad te schrijven. 
Eisrh van fatsoen was geweest, dat de heer 
\'. K. ook in die courant schreef, Hij . verkoos 
dl>t niet te doen en plaatste, hoewel we hem 
er op wezen, dat hij in strijd met alle persma• 
nieren handelde, zijn laatste ingezonden weer in 
"}fet Nieuws··. 

Dergelijke onbeschoftheid achten we geen 
!illtwoord waard. 

Gingen we op zij.n stukje in, we zouden den 
heer V. K. het recht ontzegd hebben, ons aan ~ 
een uitspraak van Gods Woord te herÏIU1eren. / 
Oi is dat Woord een regel voor zijn geloof e1> 
even ? . 

We zouden hebben gevraagd hebben, of hij 
soms kennis had aan het laagstaand rnclividu, 
dat zich niet ontzag g·ebruik te maken van eev J 
valsche handteekening. 

Had de heer V. K. bij het $Chrijven van zijp 
inrrezonden aan de waarheid van dat Bijbel~ 
w;ord gedacht, hij zou zijn eig·en ongerechtig~ 
heid niet uitgestald hebben. 

' De lezers van dit blad willen- we op;nerken, 
· dat de datum onder ons ingezonden abusievelijlr 
• 23 Maart vermeldt. 't Mo~st wezen 30 Maart. 

l Door de schuld van den zetter sloop er nog een 
fout in. Zegwaart moest wezen Zegwaard. 

Met het aanhalen van dien Bijbeltekst heeft 
, de heer Van Kampen zijn eigen vonnis geveld: 
• Den Bijbel hebben we niet gekregen, om er 
l elkander een hak mee te zetten. Dat misbrui1' 

maken van het heilig Woord des Heer en is 
)Spotten. 

En aan een s p otter mogen en kunnen 

1 
Christenouders de zorg voor de opvoeding hunw 
ner kinderen niet toevertrouwen. 

In het redactioneele gedeelte van ,,Nederland 
en Oranje" zal dit nader toegelicht worden. 

f 
1 

Voor de gyrnnastiekvereeniging- "Pro Patria" 
blijven we dus waarschuwen. 

Met de meeste hooitachting. 
Uw dW; dr., 

ALB. BRAUOGIAN. 
Zegwaard, 13 April 1918 

~~ '.t< ± /tff' 
- - .ir • . " - " .... " ,Pi> .-,., f4}1:J" "'""-

1v1 ij n heer de Reda~.teur. , . 
lieve dit stukje, kan het z11n een .hoekJe m 

,olommen aan te wiJzen, want o, ik hunker 
kennis en snak naar licht. . 

·t klimmende belangstellin~ gejaagden, ze-
tChtigen spoed, met brandend ver~angen en 

;et oog loopend ongeduld, rende ik heden• • 
1d.:ig den postman tegemoet en vroe!!f he:? 

"ederland en Oranje'', No. 534. 
Met de meeste hoogachting, 

u~ dw. dnr. 
ALB. BRAUCKMAN'.. 

aart, 23 aarL 1916. 

.i 

./oor de gymnastiekvtreen. "Pro Patria" 

1 

blijven we d;:;ii waarschuwen. 
" Met de meeste hoogachting, 

Uw dw. dnr" 
_ A.M. BRAUCKMAN. 

.... Zegwaard, 13 April 1916. 

- en greep tegelijk naar "Het Nieuw~ . 
111.r, o, wree<le, wreede teleurstelling 1 geen m• 
1.onden stuk. Neen l niet van den ~ouw~unw s 
,re en, helaas,. ook niet van den chr1steh1ken ~ 
\d"rwijzer van ..bijstand. . • . . 

1
" 

,,Hoe is het mogelijk, hoe is. het mogeliJk " 8 
ik luide in verbijsterinll Uit, "hebben WIJ 

,;pal genoeg genoten van die verfrisschende, 
recht verkwikkelijke, harmonische pennevruch• 

l d' ?" , ten groote mystieken waar 1g hi 
•U Ik kan er niet over uit. daar 1 det <>:<>k er 

wederom blijkt, dat het reine, sm11kelli~ 0~ 
bouwende, op het oadermunache zoo v 



40 • 
." J"heer de Redacteur, verzoekt toch s: v. P• 

diE' heere~ opnieuw eti\ cursus te ~penen m po
lemiek tot stichtinJ en opbouwmg vnn ons. 
abonné's op ,,Het Nieuwstt. Druk hen dan vooral 
ernstig· op het hart, vro<>rden of t~~sten aa~ ~~ 
halen uit "die Benige, Heerlijke, Heilige, Sc!lr~ft • 

n· "de Genestet I" Wij 1\orsten naar bes~havmg, 

\n 

naar "Cultur". · 
Zoetermeer, 19 April 1916. 

-·-
N, 

._"., 
M ij n h e e r d e Re d a c t e u r 1 , '· 

In verband met het laatste ingeionden stul 
van den heer Brauckman het volgende : 

Om redenP, dle dea teer B. zelf het best . be• 
1 k?nd. zijn. &al ik op bovengenoemd scht'•JVeli 
1 met ingaan. ' 

Met dank voor de plaatsing. _ 
G. J. VAN KAMPLN. 

Zoetermeer, 21 April 1916 

f-<&h~tjd 
· * * • Uit stel geen afstel. ! J 

W!'l.nneer" vraagt men "krijgen we ' 
cle" aangekondigde beschouwingen Pro 
Patna te lezen ?" 

Antw. Als de kruitdamp der "in· 
gezonden stukken" is opgetrokken en 
stofwolken het noodige licht niet ver· 
duisteren, om deze "kwesLie" recht 
te kunnen beschouwen. 

We hopen dan "zakeiijk" onze ge
dachten daarover te geven en ons te 
te onthouden van "persoonlijkheden". I 
Een aangen):l.me bezigheid in den : 
"komkommertijd", als andere meer . 
,actueele" zaken de revue hebben ge- -
passeerd. Wil P.P. ons dan van ant
woord dienen, - hoogst aangenaam. j 

Doch - men zende dan geen rid
der van de droevige figuur ! 

Eet ware te bejammei en, als er 
nog meer zandruiters vielen 1 

§§ 

Wat de inzender hiermede bedoelt, • 
is ons onbegrijpelijk. Red. 

1 
• * Belukt. ,, 

. • . Uitstel geen afstel van 
Onder ons " t onze hoogge-

. ~~~l:ed~oo'lciere:a,ac~~~s ~e ~erzuchting 
laatsen : OnbegrvpeliJk 1 

p Wij verheugen ons daaro~~r. dat 
Ons doel was zóó te schrJJven, 

. . . Z Z die met den pennen-
iedeJ m . N'euws'' en Nederl. 
strij d tusschen " lh t i·s '~mtrent 

0 . · " op de oog e , 
en ranJe. " volkomen zou ver-
"Pro Patna ~- ons meenden voor 
staan, terw!Jl we k voor West· 
buiteni:;taanders, dus ~o en ons te 
landers, in bedekte trm onze tegen· 
moeten uitdrukken, opdat b otteliJk 
standers niet in ~~n ,~1 te esp1

1 da~}icht zouden 

wuraen gestei"'. 
vooral, omdat we ons onthouden 

wilden van het noemen van namen. 
De gemoederen moeten eerst tot 

kalmte zijn gekomen - dan gaan 
wij onze houding tegenover P. P. 
uiteenzetten. Hier heeft men dat zeer 
wel begrepen en onze toeleg is dus 
gelukt. § § 

tA ... .û.JJI~ lj.1/ 
• * * Progressieve Belastb 

heffing. ! 
Door den raad van de gemeente 

Zeg waart is eene nieuwe regeling ge-1

1

. 
troffen met betrekking tot dfl plaat
seliJke inkomstenbela::;ting of den z.g. 
Hoofdelijken Omslag. 

Reeds lang was er sprake van een 
heff ng in te voeren met progressie. 

Het Gemeenteprogram der Anti
rev. Kiesvereen. te Z. Z. heeft deze l 
zaak 't eerst officieel en publiek aan 
de orde goste:d. : 

Gedurende de winters van 1905- . 
1908 is aan dat programma op de 
Kiesvereen. gearbeid. 

Eet waa voornamelijk de arbeid 
van enkele leden, die in inleiding na ! 
inleiding de verschillende putiteu van j' 
gemeentebelang en gemeentepolitil:'k 
hebben aan de orde gesteld en ten 
slotte eenheid van gedachte en. for-j 
muleering in de Kiesvereen. w1stea ' 
te verkrijgen, waardoor het gemeeo-
teprograw ontstond. t 

Nog steeds wachtte het op uitwer· j 
kiog in den Raad. 

Onze raadsleden van "rechts" ston· I 
uen óf te veel op zichzelf ót misten I 
blijkbiii.ar de kracht, om het initiatief 

1 
te nemen tot voor~tellen, welke de 
uitwerking van ons program konden 
bevorderen. 1 

Zóó hebben we tot 1916 moeten f 
wachten alvorens één der punten n.l. 
progres::;ieheffrng van den H.O. in ver
vulling is gegaan. 

Zelfs toen voor enkele jaren terug 
in Zoetermeer H.O. moest worden 
ingevoerd was er niemand, die destijds 
progressie bepleitte. 

LatH is in Zegwaarts raad projires
sie aan de orde gesteld door den heer 
C. Noordam. 

We waren voor eenigen tijd in de 
gelegenheid bet ontwerp in te zien 
- en zeer tot ons genoegen. 

Door bet lage percentage op de 
mindt>re inkomsten en een behoorlijke 
stijging bij de grootere ;nkomsten kan 
een mooie regeling worden vastgestdd. 

Om een voorbeeld te noemen. 
Wie volgens het bestaande tarief 

f 6 betaalde, daalde op f 4, f 13 ver· 
minderde tot f 8 .50 enz. 

Wel jammer dat dit ontwerp geen 
genade kon vinden in de oogen der 
vroedschap. 

Sinds verliepen weer enkele jaren 
en thans is dan met algemeenE" stem
men een voorstel van B. en W. er 
door gegaan, waardoor ook hier pro
gress_ieve belastin~heffiag kwam. 

* * * "Nood:i:akell,t 
onderhoud". 

In de onlangs aangenome.1:1 nieuwe 
verordening van de plaatbeliJlre hela.s-

i ttng te Zegwaart, is ook opgenomen, 
dat van het inkomen een som voor 
noodzakelijk levensonderhoud mag 
worden afgetrokken, om het belastbaar 
inkomen vast te stellen. . 

Volkomen dus in overeenslemmrng 
met Aat 243rn der Gemeentewet. 

In de oude verordening was dit 
bedrag gesteld op f 350,- voor onzon 
tijd dus veel te laag. 

In Zoetermeer was dit bl~kbaar 
al aevoeld toen bij voorstel van B. en 
W.

0

in de r~adsvergadering van 1 Sept 
1914 een bedrag van f 400,- werd 
in overweging gegeven, welk bed~ag 
den 1 Oct. 19U: in de verordenrng 
werd vastgelegd. 

Reeds kort daarop is door ons er 
op gewezen, da.t dat bedrag, hoewel 

_, hooger dan dat in Zegwaart, toch 
niet als het meest juiste kan worden 
aanvaard. . 

Sedert Sept.-Oct. 1914 1s ech~er 
het noodzakelijk levensonderhoud met 
goedkooper geworden. De duurte ~er 
eerste levensbehoeften stegen gemid
deld met ruim 30 proetmt. 

We ha.dden dan ook de hoop ge
koesterd dat bij de nieuwe verorde· 
nin et in' Zegwaart dit bedrag hooger 
da.n° op f 400 zou zijn gesteld. 

In dien geest spraken de mannen j 
nn Nederland en Oranje'' zich op · 
da v~rgadering hunner Kiesvereeni· 
ging dan ook uit. 

En aan onze raadsleden werd dan ' 
ook in overweging gegeven. bij de. te 

1 komen beraadslagmg ernstige pogm· 1 

gen in 't werk te stellen om ee_n af
trek van minstens f 450 te verkrIJgen. 

Er is dan ook van "rechts" een 
voorstel ingediend, om de f 400 door 

- ~et coll~ge van B. en W. voorgesteld I 
t m te ruilen voor f 450,-. 

Doch - de uitslag beantwoordde j 
- niet aan de verwachtingen. 1 

f 400,- wàs hat en f 400,-- moest 
- het blijven! 
a BeBtrijding ondervond het voorstel . 
, niet. 

1 Slechts de mededeeling, dat Gedepu· 1 
·t teerde Staten een zoodanig bedrag niet · 
t zouden goedkeuren. : 



I 
Maar de gronden, demotievèn, welke 1 

Ged .':>taten daarvoor zouden kun non/; ~m;,1: in de nieuwe belastingwet op 'I aanvoeren, "vernamen wij althans niet. : Bedrijf en andere inkomst'g, van Rijks-1 
Gaan .wy. de levtilns!tandaard hier 1 · 1 wege een bedrag van f 5U voor kin- i 

- na, dan is die tamelijk hoog. 1 der-aftrek werd vastgesteld. 
1 - - -=! Had nu tie Raad van Z. zich ook 

En vergelijken wij m~t an~ere ge· 

1

• ni~~ a~n dat_ bedrag kunnen houden ? i 
meentPn: dan worden we m onze WJJ zien met in, waarom het .!:{.ijk l 
meening gesterkt, dat men althans f 50 noodig oordeelt en de Gemeente , 
het er wel Pens op hnd kunnen wa.- i kan beweren dat f 40 voldoende is. 
gen. Daar i" b.v. Rijswijk. 1 Om nu de vergelijking met andere 

Rijswijk nam onlangs aan f 600 gemeenten weer eens te laten spre 
voor noodzakelijke levensbehoeften. f ken, steekt zijn r egeling ook wef: -

1 _'11 i;, de levenstoon in R. zeker hoo-
11 slecht af. ,r 

! ger da.n in. Z - doch tussche~1 f -100 We nemen weer Rijswijk tot voo ! 
: en f 600 hgt ook nog wel een1g ver- 1 beeld. r- 1 

' schil. 1 En als men ons dan tegen we; i \ 
Nemen we de tabe.len der Kieswet ' dat het ook aaar toch op f 40 is i·pt, j r 

als maa.tsta±, dan vraagt R. f 400, Z, steld, dan is dit juist, doch d<1n ge·, 
; f 300 voor uitkomen als loon kiezer. geet men, dat hier dit bedrag to• ver: 1 

'Z d~s 3/i deel. van R. Naar die ver- jaar en in R. tot 16 jaar mag t lo 
houdmg zou hier een bedrag van 3

/ 4 den afgetrokken, waarvoor we fe~or-
1 van f 600 of f 450 zeer zeker niet te • - lijk voor R. en bedrag van f 640 t ,ite-
hoog zijn geweeat. Z. f 600 krijgen, of wat. hetzelf• egen 

1 Dit punt zal in de toekomst her· Z. f 40 en R. f 42.66 per jaar. Je IS, 1 

I ziening eischen. En voorts dat de Vtrunleninf·. l 
§ § 1 , rechtgeeft dat voc,r inwonLnde fa~ te R.' 

- ~ ---~ - - ~-- "._ .-
1 
~ leden, die geheel of gedeeltelijb. !Dille 

//_ A. ~ ~ J/ . I / zorgd moeten worden (0.V. ouu:!.~- i 

v/r < V' .(..$ ~ 1~t1' '. 100 van het inkom~n mag w. orden 1 
/ afgetrokken - te1w1Jl hwr een der-

*. * klnller-attrêk. 
Da nieuwe verordening op den 

HoofdeliJken Omslag voor Zegwaart 
· :Jtaat toe behalve aftrek van f 400 
voor noodzakelijk levensonderhou l, 1 
·1ok voor ieder kind beneden den 
:eeft1jd van 15 jaar een aftrek van 
f 40 van het inkomen, om het belast· 
oaar inkomen te bepalen. 

De ouJe regeling noteerde f 25. 
Een verouderde regeling dus. ~ 
In Oct. 1914 werd dit bedrag voor 1 

Zoetermeer bepaald op f 35, eenige : 
vf:'rbete1ing alzoo, doch - we sprn-
l· -n ,:i"Stiid<> •. ,prl.·· ""'" ""r.-10..,1 ,.,"" __ , 
'"v1 Uo ...., ..... ...., _\..l.,. JU..:i V\r1Uo\':/J. Ut..1.ocu.-

1 
0·1er uit - bij lange na niet vol
doende. 

Er is dus werkelijk vooruitgang te 
constateeren, nu er f 40 voor elk kind 

1 k~n worden afgetrokken - en wij 
i1Jn <laar zeer erkentelijk voor -
doch eerlijk gezegd ook op dat punt 
niet voldaan. 

Zot-ke11 we naar de nrnti Jven waai -
door men aau dat bedrag is gekomen 
dan tasten we vrijwel in 't donker'. 

; 't Spreekt vanzelf, dat f 40 -niet het 

1 
bedrag kan ziJn, wat wer~elijk voor 

.i onderhoud van een kind noodig is. 
1 Maar naar welken maatstaf bepaalt 
1 men dan dat bedrag'? 
' De Anti-rev raadsleden hadden in 
. opdracht µogingen aan te wenden van 
1f50 aftrek te verkrijgen. 

Nu is ons niet gebleken, dat zij 
zuiks hebben gedaan. 

Ook kunnen wij het tegendeel niet 
- bewijzen. 

, gélijk bepalrng niet is OJ;genomen. 
1 En t.och zou uit in vele 5ezinnen 
,1 H:rlicfiting geven. §§ --
v~!i 14r ;y1t 

1 
* * * Dare Kaatre1elen t 1 
Maar, als nu de in de vorige aste

risken genoemde wenschen nl. f 4501 
aftrek voor noodzakelijke levensbe
hoeften f-n f 50 voor ieder kind in 
vervulling waren gegaan zouden dan 
de inkomsten van den Hoofdelijken 
O:nslag niet veel lager zijn geweest, 1 

waardoor het to he:tfen percentage in 
de nieuwe verordening te Zegwaart 
weer aanmerkelijk hooger had moeten 
worden gesteld ? Zou het dan ten 
slotte niet op hetzelfde zijn neerge
komen? 

War;. het dan niet zoo lang als 
't breed is? 

Of waren er wellicht andere midde
len geweest om bet te kort daardoor 
ontstaan, weer te dekken? Laat ons , 
zien. 

Rekenen we met "ronde" getallen, 
dan bedraagt de bevolking 2200 zielen. 
Het aantal kinderen tot 15 jaa.r wordt 
gewoonlijk gemiddeld geschat op I/6 
der totale bevolking, dat wordt dus l 
ongeveer 450 kinderen. 

Gegevens ontleenrl aan de kiezers
lijst zeggen ons, dat het aantal be

' Iastingbetalers voor de Gemeente 50 
bedraagt. }-

Waren dus onze wenschen in \'er-p.oe 't zij, zij hadden dan iu ieder 
geval geen succes - want niet f 50 
doch slechts f 40 werd vastgesteld. ' 

Welken grond had nu de Kiesver. 
1 voor de vaststelling van een bedrag 

van f 50.? 

{ vulling gegaan dan zou er 430 X f 10 r 
l en 250 X f 50 of f 17000 minder 

rn belastbaar inkomen zijn geweest. Het 

\' ooreerst <le buitengewone <l ure 
tijd - doch hoofdzakelijk, omdat 

-· gemiddeld gebruikeli;k procent op 21 

1 

stellende, zouden we dus een ver-; 
mindering van H. 0. hebben verkre
ge~ van ongeveer f 350. 

Een be;lrag 't welk nu juist niet 
reusachtig groot kan worden genoemd. Al 

Een sommetje dat men op andere • 
wijze wel in de gemeentekas kan 
doen vloeien. 

Doch - wie zal dat betalen ? 
Een volgend maal zullen we dc.urop 

antwoord trachten te geven. 
We veroorloven ons thans nog dui· 1 

delijkheidshalve eene opmerking en 
, wel deze: 

De door B. en W. voorgestelde 
verordening is met de tarieven wel 1 
door den Raad aangenomen, doch nog 
niet als goedgekeurd van Ged. Staten 1 
terug ontvangen. 

Daardoor bestaat in theorie de mo
gelijkheid dat een <,f ander punt 
wijziging zou moeten ondergaan. 

Ook is daarom de verordening in 
haar geheel nog niet voor publiciteit 
vatbaar. 

Van de meest officieele zijde is om; , 
echter toegezegd, in de gelegenheid 
te worden gesteld, wanneer de stukken 
terug zijn ontvangen, ze behoorlijk j 
te kunnen bestudeeren. 

Daarvoor ook publiP.k ons woord 1 
van dank. 

We schrijven dus alleen nog over 1 

de dekking d•Jr f 350 en wachten 
voorts de officieele stukken af, om r 
daarna het eigenlijke progressieve 1 
tarief te be:>chouwen. 1 

Intusschen kunnen we andere zaken 
onder handen nemen. l 

§ § 

._,,/~ouf? <f'} + ifï4 
• * :!< Wie zal dat betalen. 
Waren nu een f 350 uiet nog te viu

den geweest, waardoor èn f 450 voor 
aftrek eeri:.te leveneonderhoud èn f 50 
voor kindergeld zou kuunen worden 
toegestaan ? 

Op een totale omslag van f 5500, 1 
zouden we dan een gemiddelde verhoo
ging hebben gekregen van 0.12 1/~ %, 
of in plaats van gemiddeld f 2.- peri 
100 ·zou het f 2.12 1/ 2 geworden ZlJn .i 
Eer;. klein venchil aldus. 

o ,_arbij waren de gezmnen met niet 
te groote inkomeus en een b8hoodijk 
kindertal toch nog eenigsûns gebaat 
geweest. 

Neem 0 en gezin, mat f 1000 inkomen 
en 5 kinderen, da.n kan ieder narekenen, 
dat bij de vastgestP,lde aftrek en 2 % 
heffing betaald zou worden f 8.-. 

Kan <::chter de verhoogde aftrek wor
den toegepast en 2.121/2 % heffing, dan 
wai e in dat geval slechts f 6 371;2 te 
betalen. 

't Zou dus reeds te vinden zijn ge
weest in eeu zeer kleine verhooging van 
het gemiddelde percen ta.ge. 

Maar ook a.l had men dezen weg niet 
op willen gaan, dan stellen we toch de 
vraag ot niet meer personen zouden 
kuunen werden aange~lageu? 

Daar zijn b.v. de volwassen meerder
jarige inwonende zoot•B. Hebben deze 
feitelijk geen inkomen, dat de f ±00 te 
boven ga<tt? We vragen slechts. 

Il":r J,..n rl" Jn1·•» "",, U. 
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Naar wij meenen te weten zijn slechts 
• enkele per&onen aange11lagen als forens. 

=- Zijn er niet meer personen, die iu 
Zegwaart geheel of gedeeltelijk hun in· 
komPiten m~ken en niet in de gemeente 
wonen, die in aanmerking komen voor 
een aanslag in de forensen bela.sLing ? We
dtirom, we vragen slécbts. 

En buiten de belastingen gaande, zou 
er op geen enkele post bezuiniging :-..iju 
toe te passen? Of g _en enkele post Vf>D 

inkomsten voor vermeerdering vatbaar 
sijn? Brengen de schoolgelden b.v. wel 
zooveel op, als mogel~k zijn zou ? 

In de toekomst hopen we gelegenheid 
te vinden ook d::.arvoor eens wat breed
voeriger ons oordeel te geven. 

Boe 't zij - we twijfelen er niet aan 
of een f 450 waren wel te vinden se
weest, zonè.er dat voor de burgerij het 
belastingjuk v~el verzwaard behoifde te 
worden. 

Re11t ons nu nog het eigenlijk tarief 
der progreBsieve heffing. 

Doch da.armee wachten we, zooals we 
reed11 schreveu, tot ons de goedgekeurde 
officieele beilcheiden t.en dien&te 1ta11u. 

§ § 

V e r b e t e r i n g. 
In het vorige nummer staat 50 in 

plaats van 250 belastingbetalers. De op
merkz!l.me lezer beeft zeker wel ~ezien, 
dat eenige regels lager bij de berekening 
gelukkig bel. juiste getal is genoteerd. 

§ § 

* • • "Kiezers of 8ekozeaen". 
Bij het lev•n van onze asterisken 1 

over het nieuwe stelsel van H. O. te ! 
ZPgwaart is wellicht een enkele lezer · 
gestuit. op uitdrukkingen ah;: 1 
. "Arn onze raadf;leden werd dan ook 

1

. 
- ll1 .e 1· n s t 1 g e overweging ge~even 

pogingen aan te wenden, om een af
trek van mi n s te n s f 350 voor 1 
eerste levensbehoeften te verkrijgen " 1 
(no. 632) en ' 

"De ant-rev. raadsleden hadden in 
opdr~cht pogingen aan te wenden " 
enz." (no. 538). 

Men heeft zich de oogen dus uitae 
wreven en herlezen en zich zel v

0
e1, 

afgevraa~d, of dàt nu anti-rev. is, ja, l 
j of ~et 111et meer gelijkt op revolutiJ 
1 ?na1r. Of het niet een vooropitellei- ' 
: 1s van den V o l k s w i 1. 
1 Oppervlakkig bezien heeft het 
; allen schijn van. ' 
. En zij, di1'. niet voldoende zi., 
1 doorgedrongen rn de beginselen v:: 
, h~t A.·R stantsr&cht, zijn heel spo 
1 d1g k~aar met hun oord c,el, 't wel 
dan hierop neerkomt, dat uit boTen 
staande uitlatingen blijkt, dat de A. 
R. raadsleden niet vrij zijn doch ge-f 
hi>ol :,ifn·~nlr-lii' -

1 

- " rq flfA 

·•vvr ". ''"''"P,c..iK van hun \deze,.,,, ~ 1 '-' r 
zich dan uitspreken in de Ki~~ve!een. 1 

· Toch is het in do ~erkelJJkhe1d al-

zoo ni<-.t. 
Het stelsel der totale vrijheid is het 

conservatief-liberale, waartegen onze 
partij zich steeds, en met klem he:ft 
verzet waar onze Groen ,-ari Pnn
sterer' steeds den strijd tegen beeft 
aangeboden. We zijn niet tevreden met 

mannen "Van Tertrouwen", <1ie in goed 
" k d vertrouwen op het ussen wor en 
gebracht - om zich dan voorts aan 

1 niets of niemand te laten gelegen 
krijgen, maar in politieken zin leven 
naar het goeddunken van hun hart. 

Voor zulke mannen gaan A.-R. Kie· 
zers niet in 't vuur. .. 

Zij hebben een ideaal,. 't w~~k .zlJ 
najagen en daarom overtuigen ZlJ zich 1 

van te voren of de man hunner keuze 
ook mede wil werk.tn om dat ideaa~ 
te benaderen. 

Met mannen van vertrouwen" zij 
-zij dan" ook steeds bedro~en uitgekt 

men. 

vj, ~ ~.A,;1,? 
*•* H. O. 
We ontvingen van den heer Bur e

meeste.r van Zegwaart, de volledf e 
bescheiden omtrent den Hoofd 1··kg 1 
Omslag z 1 ct· e IJ en , ooa s ie thans is ingevoerd 

S
nta tgoedkeuring door Gedeputeerde 1 

a en . 
. d 't Zijn de Verordening op de Heffing 
1 em op de Invordering en de tarieve~ 
voor de heffing van den H 0 ' 
. We kunnen dus thans .na~wkeu i 

nger van voorlichting dienen. • t 
Daar de zaak echter toèh reeds is ~ 

".astgesteld, kan de verdere behande- ~ 
lmg nog. wel wat uitstel dulden. t 

Er ZlJn nog wel enkele andere i. 

on~erwerpen, ?ie ?P afdoening wachten k 
n de proyrnciale Staten verkiezing 

1 

mag zeker In een blad, 't welk in . 
de hoofdplaa~s van ons district Zoeter- ! 
meer verspreidt wordt ook 'IV l ' 
onder ~t oog gezien w~rden e even 2 

Ter gelegener tijd . kome~ we dus~~ 
op H. 0. terug. § -'1. ij: 

~· ! ' 

\

. In a.rtikel 8 van het progrnm va.r· 
beginselen staat dan oo~ duidelijk, d 

•er moet zijn oen zedelJJke band tu 
\ schen kie~ers ~~ g_ekozenen tot rec~t 

v1~ .t'(~ !fvl 
·~ ---·· \ 

~\:~~!~.~~~;:~;;; ~;~~~~; ;~~:~;~\ 
0 m~ndat impératief" {dwangbevel) de 
r. b . l . 0 
éousekwentie van ons egrnse is. ~ 

.A.ls er ielegenheid voor bestaat, 
'g"an we wel eens dieper op die ver- , l tlC • ~ • 

schilpunten rn. \ 
i Thans "Nas het slecht~ ons. doel, ~e 1 

\doen uitkomen, dat de besprekmgen m; 

1 

do Kies vereen. met de A .-R. raads- · 
leden gevoerd, over zake.n ~an ~~- \ 
mcentepolitiek, volstrekt met m s~r~d 
ziJn met onze beginselen, doch Juist\ 
da.arvan een uitvloeisel. . .. 

We zijn nu eenmaal ee1~.chnstelJJk- \ 
demo c rat is c he part IJ. . 

. Opnieuw werden we gest~rkt m ). 
deze oTertuiging, d0or de lezmg van 

\

een hoofdartikel in "De. Standaard" 
van 1 April 1916, waaruit we deze 
enkele zinnen citeeren: .. 

\ 

"Op poli~iek gebied is het blJ de 1 
stembus met de gekozene, ~aar. de 1 

kiezer, die uitVfijöt, in welke richting \ 
zich de staatkunde h~eft te bewegen. , 
Aldus en niet anders, was steels ~~ l 

\

politieke overtuiging der A.·R .. partJJ. I 
- Ook thans weer, dient onzerz1JdS ge· i 

waakt dat een insluipend conserva- \ 
tisme 1niet nogmaals do richting ver- 1 
va.lsçht." En voorts: · 

z e g w a art. De nieuwe belastingverordeM ; 

aûng met tarief. 
Bij Koninklijk besluit van 31 Maart 1916, no. 1 

t/O is goedgekeurd de door den Raad dezer 
se:Ueente op 21 Januari te voren vastges!~lde' 
•erordening op de heffing van een Hoofdeh1ken 
t)mslag met progressief tarief. . 

De opname in haar geheel van deze verordeM 
11.incr bestaande uit 27 artikPls, vordert te veel 
pla;~sruimte en is voor onze lezers van niet ge" t 
noegzaam belang, waarom wij hieronder in het l 
kort het belangrijkste naar voren brengen. 

Artikel 1 bepaalt het volgende : 
"Ten behoeve der gemeente ml jaarlijks wor" 

clen geheven een hoofdelijke omslag tot een \ 
1t1.aximum van f 7500, onverminderd het bedrag 
!l'an den suppletoiren omslag te heffen van hen, 
die na het opmaken van het primitief kohier be" 
lastincrplichtig worden . · 

De 0 grondslag der bela~ting j.s het jaarlijksch 
zuiver inkomen der belastirgplichtigen.' (Dit . 
jaar zal pl.m. f 5500 geheven worden)... • 

Uit artikel 2, dat · hit'rondN volgt, bh1kt wie 
ef in de gemeente worden aangeslagen. 

"Met inachtneming van art. 245 der Gemeen" 
tewet worden in den hoofdelijken omslag aanM 
g"slagen allen, die zoodanig inkomen heb~e~ 
dat zij daartoe in de termen vallen, onversch1lh 
of zij op zich zelf wonen, dan_ wel bij anderen 

inwonen. · 
Bereikt iemands inkomen eerst in den loop 

•an net belastingjaar bedoeld bedrag, dan ont~ 
staat geen belastingplicht, indien dit het gevolg 
is van het overli.iden van een gehuwde vrouw, 
voor wier inkomen de man in deze gemeente is 
aangeslagen, zoolang de man voor dat inkomen 
in deze gemeente belastingplichtig blijft. 

"~~. democratische trek is uit het 

1 
Calv~n~sme niet we~ te nemen, of het 

1 Calvm1sme heeft afgedaan." ~ 
! § § 

Bii den aanslag van het hoof:l eener echtver" 
eenicrin,,. wordt onder het inkomen begrepen het 
inko':ne~ der huwelijksgemeenschap, alsmede 
het eigen inkomen der vrouw, indien zij in deze 
gemeente belastingplichtig is en niet valt onder 
de bepaling· van het volgend lid. 

De g-ehuwde vrouw wordt zelfstandig aange-
5}a,"en indien het hoofd der echtvereeniging in• 
ge;olg'e art. 245 der gemeentewet in deze ge
meente niet belastingplichtig is, of indien de 
.vrouw kr:ichtens art. 195, tweede lid, of art. 241 
van het Burgerlijk \VI etboek zelf het beh~er van 
ltaar goederen en het vrije genot van haar in" 
ioms en heeft." 



rtikel 20, handelende over bedrag van nood" 
za c îk levPnsonderhoud, kinderaftrek, enz., 
luidt: 

"Van het zuiver inkomen van iederen belas" 
· gplichtige wordt als onbelastbaar een som 

1 
ven f 400 voor noodzakelijk levensonderhoud. 
ttf,<etro1·ken. 

Voor ied"'r eigen of aangehuwd, kind en voor' 
ie':!ert>n pupil vnn den belastingplichtige bene" 
<len den leefti.id van 15 jaar, mits zij geen eigen . 
inkomsten hebben en hu)\ onderhoud geheel · 
voor rekening van den belastingplichtige komt, · 
iwordt dit onbelastbaar bedrag vermeerderd met 
IJ 40. 

\'oor ieder persoon, die door ziels" of 
lchmimsg-ebreken niet in staat is in . zijn eigen 

on erhou1 te voorzien en die ten laste van den 
helasti.i ,plichtigc is, wordt dit onbelastbaar be" 
drai:r nog- \'ermecrderd met f 40. 

Ingeval ffiC'C'rd,0 re personen, die ieder een eigen , 
hel tbaar inkomen hebben, samenwonen en een 
gezin vormen, wordt de aftrek in het eerste lid 
vnn dit artikel, geregeld als volgt : 
' 2 personen voor ieder f 300 ; 

3 personen voor ieder f 250 ; 
4 C''l meer personen voor ieder f 225. 
'Artikel 24 geeft aan hen, die een bezwaarM 

schrift hebben ingediend, de gelegenheid, om 
l'.un bezwaarschriften voor een uit den Raad beM 
noemde Commissie van 3 leden mondeling toe 
te lichten, indien het verlangen daartoe in het 
bezwnnrschnft is uitgedrukt. 
"' . our het belastbaar inkomen, d. i. het geschat 
inkomen na aftrek van het bedrag bepaald voor 
noodznkelijk levensonderhond, kinderaftrek enz., 
prt'm:ën voor levensverzekering, lijfrente of pen" 
sioen enz., wordt ieder belastingplichtige_ g·erang" 
schikt in een der klassen van het bij de verorde" 
ning· bPhoorende tarief. 

Krachtens het bt>p11alde bjf de eerste alinea 
Vim artikel 22 wordt ieder jam belasting gehe· 
ven naar het verhoudingsci_ifer, als voor elke 
\1<lasse is aangewezen in meerg·enoemd tarief. 

Om te komen tot het werkelijk door iemand 
.te betalen bedmg, is het dus noodzakelijk, eerst 
het verhouding·scijfer te berekenen. 

Hoe dit ci.ifer verkregen wordt; zal blijken uit , 
dr hieronder vermelde toelichtin.,. van het tarief. 

Jl woordC>n "progressieve "'heffing" wilfen •. 
.:r.. g'~t.n, "dat <"en stijgend percenta~e wordt ge" 1 
h<ven van to<"nem:n~en ~·an het be1astbaar in- ; 
t ".nen op het tarief' . 1 

l 

1 
Volgens het vastgestelde tarief nu, wordt een 

belastbaar inkomen van f 50 vermeni"vuldi"d 
met 2.2 % ; de daaropvolgende toene~ing v;n } 
het belastbaar inkomen van f 50 o'ok met 2.'2 % 
en de daaropvolgende toeneming van J 50 met • 
2.3 %. 1 

r De verkregen uitkomst wordt dan het "ver-
lt houdingscijfer" genoemd. 

1 Dit moge hier met een v0orbeeld worden toe" 
gelicht: r 

Iemand heeft een inkomen van f 450. Het 
belastbaar inkomen is f 50 (dit na aftrek van , 
f 400 voor noodzakelijk le-vensonderhoud). 

Deze f 50 wordt volgens het tarief vermenig" 
vuldigd met 2.2 %;i s gelijk aan f 1.10 (ver" 
houdingscijfer). 

Het belastbaar inkomen van f 500 bedra~gt 
f 100. 

De eerste f 50 wordt volgens het tarief verM · 
: menigvuldigd met 2.2 % = f 1.10; de tweede 
1 f 50, ook met 2.2 . % = i 1.10; het verhoudings" 
cijfer van f 100 is dus f 2.20. 

Het belastbaar inkomen van f 550 bedraagt ' 
f 150; overeenkomstig het bovenstaaµde wordt 1 

de eerste f 50 vermenigvuldigd met 2.2 %, de 
de tweede ook met 2.2 %, doch de der(!}e met 1 

2.3 % = f 1.15; zoodat het verhoudingsci.ifer ' 
van f 150 is f 1,10 + f 1,10 + f 1.15 of 
! 3,35. 

Na deze voorbeelden keeren we terug to~ het 1 
tarief. t 

Van belastbare inkomens van meer dan f 100 
en niet meer dan f 500 wordt iedere f 50 

'----"--verm_". enigyuldigd met 2.3 %. 

van .t>ëlasthare inkomens van meer dan f 500 
en niet meer dan f 1600 wordt iedere f 50 ver"~ 
menigvuldig·d met 2.4 % . 

' Van een belastbaar inkomen van meer dan 1 
f 1600 en niet meer dan f 1700 wordt de 
laatste f 100 vermenigvuldigd met 2.45 % ; ter• 

- wijl vervolgens tot een belastbaar inkomen van 
niet meer dan f 4000, het percentage der verM i 
menigvuldiging bij iedere toeneming van J 100 • 
stijgt met 0.05 l 

Van een belastbaar inkomen van meer dan 1 
' f 4000 en niet meer dan .f 4100, wordt de 1 

" laatste f 100 vermenigvuldigd met een percen" I 
1 

tage van 3.7 ; terwijl vervolgens tot een belastM I 
baar inkomen van niet meer dan .f 4800 het 1 

1 

percentag. e der verme~gvuldiging bij iedere · 
toeneming van f 100 stijgt met 0.10. 

Van belastbare inkomens van meer dal). 

l 
f 4800 wordt iedere toeneming van f 100 ver" ; 
menio-vuldigd met 4.6 %. 1 

1 Be;ekenen wij nu hieronder iemanas inkomen 1 

1 

van f 2000. 1 
Het belastbaar inkomen is alzoo f 1600 (aan" 1 

genomen dat deze aangeslagene geen recht kan : 

1 
doen <Telden op kinderaftrek enz). 

v;; de eerste 2 x f 50 is de berekening· zoo
l als hierboven is gezegd f 2.20. 

1 

Van meer dan f 100 en niet meer dan f 500 
wordt iedere f 50 vermenigvuldigd met 2.3 % , 
= 1.15, dus 8 X f 1.15 = f 9.20. 

Van meer dan f 500 en niet meer dan f 1600 
wordt iedere f 50 vermenigvuldigd met '2.4 % 
= f 1.20, dus 22 X f 1.20 = f 26.40. 

Van genoemd belastbaar inkomen is alzoo 
het verhoudingscijfer volgens het tarief f 2.20 
+ f 9.20 + f 26.40 of f 37.80. 

Van de belastbare inkomens boven de f 1600 
gaat de ~aststelling van het verhoudin1r:scijfer 
met een zeer ingewikkelde berekening ge\)aar1 

1 omdat van iedere toeneming met f 100 het pe 
~ centage der vermenigvuldiging sti.i~t. 

i De Gemeenteraad nu bepaalt jaarlijks w• 
percentage van de verhoudingscijfers gehev 

1 zullen worden, tot vaststelling van den we 
i lijken aanslag der belastingschuldigen. 
: Gin" de Raad toch van de aangeslage.nen v 
houdingscijfers heffen, dan zou tooh m tot 
aan belasting veel meer worden geheven d< 
werkelijk noodig is. 

Dit percentage zal voor het belasting·jaar 1916 ; 
bedragen 70 %. 1 

1 Zoodat dit jaa~. van een belastbaar inkomen 
van f 50 werkelijk betaald worden 70 % van 

'1 f 1.10 (het verhoudingscijfer) of f 0.71. ; 
Van een belastbaar inkomen van f 100 moet! 

dit jaar betaald worden 70 % f 2.20 of f 1.54. 
1 Van een belastbaar inkomen van f 150 70 % 1 

van f 3.35 of f 2.34 Y.. -
Van een belastbaar inkomen van f 1600 

70 % van f ~7.80 of f 26.46. 
Ter bepB..ling van den aanslag make men dus 

J eerst een berekening volgens het hierboven ver" 
melde tarief en neme dan van de verkregen 
uitkomst het percentage van 70. 

Wij mogen dit overzicht niet sluiten. alvorens 
1 lezers een duidelijk overzicht van de nieuwe be-
lastingheffing in deze gemeente te hebben geM 

1 geven. 

1 
Wij mogn dit overûcht niet sluiten alvorens 

onze waardeering aan het adres van het Ge" 
i meentebestuur, inzonderheid aan dat van onzen 
1 Buro-emeester te hebben uitgesproken, ten op" 
1 ûchte ·van de tot standkoming dezer verordeM 
: ning. 

Ook de uitvoering daarvan, wij denken slech.ts 
aan het opmaken van het kohier, zal een niet 

• 1 geringe toewijding· en arbeidskracht. vorderen. 
l Wij willen hopen, dat de progressieve heffing 

aan haar doel - een. billijke verdeeling der las" 
ten naar d,raag·kracht, - zal beantwoorden. I 

1 En billijk lijkt zij ons zeer zek~e~r~. ~----~~-

Verordening en Tarief. 
Voor eenigen tijd schreven we over 

den Hootdel1jken Omslag in Ze ,w:i,ard . 
\Ve ontvingen toen ook van offici

eele zijde de beide veron.leningen en 
hec tarief der progessie, beloofde een 
en ander daarover te sch1~jven 
doch én de verkieziHg voor L!e prov. 
~Haten én de scnoolbouw was oorzaak 
dat dit punt moest blijven liggen. 

Daar alles reeds zijn beslag heeft 
verkregen, de kohieren zijn vastge
steld, ue lJiljetteu zijn· uitgerei~t en 
gedeeltelijk reeds de belasting is vol
hetft het geen zin er thans nog breed-
voerig over uit te weiden. . . 

Toch willen we er volled1ghe1ds· I 
halve nog iets over zeggen, al was 
het slechts om tr. doen zien, dat we 
toezending van dergelijke ::;_~ukken l 
zeer up prijs :,tel ien en onzer:?.1Jds ook i 
worden gebruikt voor het doel, waar- j 
voor ze zijn toegezonden n,l. voor be· 
spreking in df~ pers. 

De verordeuing op de .,,invordertny" 
heeft geen wijziging van beteek8nis 
ondergaan on ~;J uit aan bij de a rL. 
258-262 en 261-266 der Gemeente
wet. 

Anders staat het met de vordering . 
op de "heffing" va,n thm Hoofd. ~ms1. 

Daarin zijn nog al veranderingen 
gekomen en o.i. verbeter?:ngen. 

De maximum heffing bedraagt 
f 7500 d.w.z. dat met hooger zoxider. 
goi;àkeuring van Geel .. SLaten mag 
worden gegaan. Daar ditmaal sl~chts 
ruim f 5000 noodig is, betaalt ieder . 
dus slechts 0 .7 deel van het totale 
bedrag bij de volle heffing. Uit de 
verschillende bepalingen blijkt, d~t er 
van gehaald is, wat voorsha~ds 1s te 
verkrijgen, man, vrouw .en krnd met 
eigen inkomsten vallen m rte te~men 
voor betaling en al wat maar n in ko· 
men" kan heeten moet saam gevoegd ' 
om het ,,zuiver" inkot~en als belas-. 
tinggrondslag te verknJgen. ~~echter 
het iniçomen zoo hoog mogehJk opge· 
voerd, daar staat tegenover d~t . er 
mag afgetrokken ál wat, ~aar eemgzms 
dat inkomen noodzakelIJk doet dalen 
kosten bedrijf, belasting, verplichte 
pensioen bijdragen enz. 

Be bal vc de vermindering voor eerste 

levensonderhoud Pn kinderen beneden 
15 jaar (zie vroegPr artikel) mag nug 
f 40 afgetrokken voor pernunen, d.ie 
men wegens ziekte, ouderdom enz 
tot verpleging in huis heen. ' 

Dit bedrag achten we, r-werwb we 
vroeger schreven over het kinàergeld 
beslist veel te laag. 

Gneft men toch zulke personen over 
aan de publieke weJdadig!Je1J (burger
lijk armbestuur) dan is de gemeente 
haAI wat inl:'f'r kwijr. 



44 L1t:1 1 'men1i is ae bepaling dat a~· 
1 trP k voor eerste levensonderhoud b~r 
meerdere pPrsonr·n 1Jîe één gezin vor
men niet voor ieder f 4UO is doch 
daalt op f 300, f '2GO of :l25, al naar-. 
dat er ~' 3, 4 l t OH:ur J>er::;o nen sa
mPnwonen. All Pen w::i.1 e misschien 
w<inschelijk geweest hr>t begrip néén 
gezin" wat nauwkeungç;· te ornschriJ· 
ven. Zijn dit alleen inwonrn<ie vol
wassen of vok ander tamilideden <Jf 
ook "kostga1.t:er::;·:. JJnaromtrnrlt zo u 

· wel eens tnisver;:,tand kuunen ontxtaa n 
Wat nu het tari<'{ Letreft, z~i op

gemerkt ciat er öö klassen z(in aan
~egPven. 1De laagstP klasse betaald 

• ~. ~ µt-rc(;r r, l>tJ r1e rnttxi111urn-11dting, 
cfo hoogste nadert 4.6 percent, <ioch 
ulijft er in ieder geval iets onder. 

r Dat. komt ornrlat men niet van alles het . 

1
, hetzelfde J;erceutage betaald, doch , 
voor de eer.,;tc· f 50 en f 100 minder 

ida n van de laatstE: fóO. Staaterbijv. 

l bij f HiOO inkomen 2.4 percent, dan 
beta::ilt men gePn f 24, doch slechts 
23. 4:0, omdat slecht· van de laatstö 
f500. daL p ·~ rcen~age (2.4) wordt be
taald, terwijl de vorige f 350 slechts 
2.3 eischen en de f 100 ::i lec hts 2.2 
percent. Er ?.ij n op deze wij ze 2 klas
sen van 2.2, 8 klassen van 2.3, 22 
klassen van 2.4 µercrjnt. O.i. had men 
de 11oug:,te groepen va11 2,4 percent 
wel op 2·5 kunnen stell en en ook 
wat apoediger het maximum-pei·cent 
4.6 kunnen 11oteeren. Over 't.. geheel 
echter zij erkend, dat de~ kkine in
komens wel wat ontlast zijn g1~wo r· 
den - voor 11 als men dRarbü be
ctenkt, dat or meer omslag geheven 
is dan verlede·n jaar. We zullen dat. 

· met lwn v.Jorbeeld :tantouaeti. Iemand 
met J 1000 belastbaar inkon:wn (zon
der kinderen) betaalde vorleden jaar 
f20 (2 pct ,). Tliu.11s betaalt hij echter 
maar van f 950 (verhoogi'.Jg ~1-lft.rek 
(~etste levensrid10efte van r 350 op 1 

f"-!00) 0.7 van f2 '120=f 15.54. Dat is 

1 

dus een vermindering _ van f 4.46.; 
Doch die rt:kening i~ niet get1eel iu-l
ver. a;iogezien mPn moet. i:l acht 
nemen, dut door de \'t:• 1:uogdo orn -
~:>lag, (van f 4500 op t 5250) het. per
cenlëLge niet me.er 2 doch 21/'J. zou 
geworden zijn, z1iodat i ~i dat geval 
men dit janr bij het oude stelsel f25 
had moeten betalen - een bespi:i.ring 
alzoo van f 9,46 

Bij de lagere klassen komt dat 
·voord;)el nog ~;terker uft . vVe kunneu 
èn B. en "vV. èn den Raad dankbaar 
zijn voor deze regeling. 

Mogen we nog een wen~ch uit
spreken , dan zou het deze zijn: Laten 
voortaan de aanslagbiljetten waarop 
he; Beli:l.stbaar inkomen is aangegeven 
(een verbetering bij vroeger) in ge
..Zot,en couvert worden bezorgd. Wel is 
het kohi er publiek, doch dat is n og 
g~heel i8ts anders, of ieder het rech t 
heeft te gaan onderzoeken of dat 
zolfs. aan minderjarige kind0ren en 
dienstpersoneel, die zulke biljetten 
vaak nannemen openlijk het inkomen 
\'an het houfd des gezins onder de 

1 oogen wordt gebracht. § § 

v+~ l~ J;-11~ A ... IP 1--/... + /!,t 
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Zoetermeer-Zegwaart. De" N.V "'*"' Onze Burgerllke St.•11. ! 
Mr.atschappij "Zegwaart-Zoetenneer tot In een blad als het onH komt : 
Exploitatie van Onr. Goedere.n, heeft de vanzelf iedere 'week een B. S. voor 1 
ja::irliJksche algemeene vergadering van aa~ uit verschillendi iemeenten. Dat i~ /. ·. --, 

1 deelhot1ders belegd op Donderdag 27 Apnl niets bijzonder11. 
' a.s., des avonds te 7 ~ uur, in het Spaar· Echter wel iets buitengewoons is 1 
bar.kgebouw, te Zegwaart. het, om ove~ een B. S. te schrijven. 1 

De a&enda luidt: Da.t geschiedt dan ook alleen bij : 
1. Mededeelingen. uitzondering. ; 
o. J11Prverslag. Zoo schrevin we ruim 10 jaren ' 
3. fütans. Winst en Verliesrekening. . • geleden onder het pl. nieuws van 
4. Vaststelling en Uitbetaling van het di- Zegwaart-~oete;meer het volgende : 

vide"'d . BurgerliJ.~e ~tand. "Indien eenigs- • · 
5. Verki(zing van drie Commissarissen. s1ns mogelgk r;al den lezers in 't ver-r 
6. RondvrPng. , volg eene opgave worden verstrekt 
Voor de Aandeelhouders ligt de balans 1 van den burgerlijken stand, zoowel · 

ter inzage op 1 >irn:dag en .Woensdag a.s. I voor Zegwaard aJs Zoetermeer. Po·/ 
varr 5-·7 uur 's nam. ten huize van den ad-1 gingen daartoe zijn reeds gedaan". 
ministrateur. ' ' (le Jaarg. no. 10, 1 Juli 1905) 1 

, · De pogingên de1tijd1 aangewend J 
1ue\c1 ~ r1 + / ~~~ werden evenwel niet met 8UCCes .be'. 1 

" • " & • kroond. 1 z g waart. - De N. V. MaatschapptJ " We hebben echter nooit gemeend · 
Zecr:aart-Zoetermeer tot explo'.tatie van don- c over deze kwestie publiek ons oordeel 
ro:rende goederen hield j.l. Donder ag- te moeten uitspreken. r 

avond hare jaarvergadering in het Spaar- · Over de motieven, welke toenmaals 1 
bankgebouw. d .. · tr ' ·aanleiding gaven tot het voor on11

1

1 

Uit het jaarverslag door den_~ m~ms a- ' blad niet gunstig resultaat, zijn ver· 
teur den heer G. J. Verwers, mtge~r~ch.t, schillell:de gissingen üi maken. ! 
ble:k dat de vennootschap, die opgenc ~ IS ' Welhcht werd gemeend, dat ona j 
· 1Q12 thans de kinderjaren achter en ·blad toch geen R • ~·· .,_,_, __ ·. 1 ·, ( 

~~g heeft, en gestadig in bloei toen~e~t. ~r had doch slechts een tijdelijk karak1 l 
k-n thans voor de eerste maal tot dlVlden - i ter 'droeg met 't oog op de verkie-
uitkeerincr worden overgegaan. Nadat over ' zing~n ill 1905 en het niet verschij-

I het onve~plicht gestorte bedrag e~~ .r;nt~ nen van Augustus tot 23 December 
nn 4 pct. is uitgekeerd, kan een iv1 en : van dat jaar. .. ! 
nn ~ pct. worden uitbetaald. . . 1 Ook is mogel~k, dat het plaaueliJk 

De balons en -winst- en verl~esrekening 1 karakter te weinig '.litkwam in een 
werden goedgekeurd. . blad van W e1tlandsche herkomst. 

· Aan <ie beurt van aftreden als commi~· l Wellicht hebben nog andere OTer- . 
snris ·was de heer. J. W. van Hamer~velt, die , wegingen invloed geoefend. 1 
'~erd herko!<?n en de herbenoemmi 4an- Toch namen we een B. S. op, die 
~11m, echter nooit offiicieel kon heeten, al 

deden wij al ons be~t. (en met g~.eden f 1 In de-vacature G. P. Noo_rdam werd ge.. uitslag) om zoo officieel mogelIJk te 
kozen de heer A. J. Noordam en in de vaca- ~ijn. 1 
ture Jac. Vos, de heer Joh. Vollebregt Czn., Thans kunnen we tot onze bl\id- 1 
die zich beiden de benoeming lieten welge- schap mededeelen, dat ook aan d~n l 
vallen. · vertegenwoordiger van ons blad m 

Waar cle N. V. beoogt in den bestaanden Zegwaart-Zoetermeer een officieele 1 
woningnood mede te helpen voorzien, mag a opgave over de B. S. rechtstreeks 1 
zij ongetwijfeld op de sympáthie der inge-

8 
van de Secretarie wordt verstrekt. 1 

zetenen aanspraak maken. En wij danken dezen gunst aan; 

V
·~ · * · L de bereidwilligheid van den tegen- 1 , , f J !fJ ~ '/ tj ~ woordigen ambtenaar van den B . S. I 

'-.../ ' / voor Zegwaart en Zoetermeer, aan 1 
den Edelachtb Heer T. S. G. Bos, 1 

1

1 

- De Bouwvereeniging (de volledige burgemeester van Zoetermeer. 1 
, naam is N.V. Maatschappij Zegwaart- Zonder eenig bezwaar werd ons 1 
· 1 Z oetermeer tot exploitatie van on- v-er~oek daartoe met de meeste be· i 

roerende goederen) heeft weer. een j reidwilligheid ingewilligd. ; 
1jaar bestaan. Men deelt ons mt de H et nrheugt ons om het feit, dat f 
j gehouden jaarvergadering mede, dat voortaan onze B . S, juist op tijd, ; 
1 er voor 't eerst dividend kon worden zonder leemten kan worden geplaatst, ! 
; uitgekeerd. De zaken schijnen dus maar niet minder hierom, dat thans 
nogal te loopen. Ook mceten tot be- - ook het publiek-rec~.t _ van, "onz~" • • 
stuursleden gekozen zijn de heeren pers plaatselijk erkend is. Als t nood1g 

1 A. J. Noordam en Joh. Vollebregt, is schromen wij niet, zoowel jegens 
terwijl als commissaris herkozen werd Ivoor· en teienstanders ons afkeurend ! 
de heer J. W. Bamersvelt. oordeel uit te spreken, - doch thans . 

1 
past een woord van welgemeend en 
dank. 

§ § 
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VERORDENING op de invordering van 

den HOOFDE)#KEN OMSLAG, in de 

gemeente .. ~·/C/..a./L--t 

ARTIKEL 1. 

De goedgekeurde kohieren worden aan den Gemeente-Ontvanger ter invordering 

gezonden, met opgave van de termijnen van betaling, die bij de vaststelling van elk 

kohier door den Raad worden bepaald. 

ART. 2. 

Het aanslagbiljet wordt door den Gemeente-Ontvanger kosteloos uitgereikt, volgens 

bet model door Burgemeester en Wethouders vast te stellen. De termijnen van betaling 

worden daarop vermeld. 

ART. 3. 

De betaling geschiedt in de volgende orde: 

a. de kosten van het zegel; 

b. de kosten van vervolging; 

c. de oudste der vervallen termijnen. 

Van elke betaling wordt onmiddellijk kwitantie gegeven. 

ART. 4. 

Wanneer een belastingschuldige zijn hoofdverblijf naar elders overbrengt, is de 

verschuldigde belasting dadelijk en in eens invorderbaar. 

Overigens wordt ten opzichte van de invordering dez9er belasting gehandeld ove:r

eenkomstig de bepalingen van art. 258 tot en met art. 262, benevens art. 264 tot en met 

art. 266 der Gemeentewet. 

ART. 5. 

Deze verordening treedt te gelijk met die op de heffing der belasting in werking. 

Aldus v;/tfJ/steld in de openbare vergadering van den R.a.ad der gemeente 

'Y r! 
/"'\.~~ uan den J!I ~1916. 

De Burgemeester, 

L'juJ € E/ ~d>I 
De &~~~~ 
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JY-"- tR .tt r 1 t--b J I~c. ... ~e Dinsdagavond geho~den 
1 
Bestuursvergadering van de ant1rev. 

1 
·· . . · · kiesvereeniging is (de partijverhouding 

- BJJ de ko~ende ver~1e~mg voor 1 
0 

de nieuwe kiezerslijsten vastgesteld 
1 de prov. Staten ID het district Zoe· 1 P d h d' g bepaald welke blJ .. de 
l t . " d b t f en e ou m , 
: ermeer ZIJ n aan e eur van a tre· = ' candidaatstelling voor de Staten in 
den de heeren D. J. G. Baron van 1 d t 1 door ons zal worden aan· 
~alandt (c.h.) en W. B. van Liefland \ g:n~':::e~~ tok werd geconstateerd, dat 
,r.k )_. ~en deelt ons meda, dat. de , de liberale kiesvereen. verzuimd beeft 

. verk:1ezmg zal plaats hebben op Dml!!- 1 b h l"'- offi"i'ee'1 1·n kennis te d 6 J · d · ' ons e oor lJö. , . 
1 ag u~1, e stemm~ng op 15 e~ 1 stellen van bet optreden van een spre-
• herl!!t~mn~mg zoo nood1g op 23 Jum. · k t elegenheid tot debat. 
: Het d1stnct telt ongeveer 8500 kiezers. 1 er me g J 

JA c. !/ t ~·1/4'·-· ; - Maan~agavond vergaderde de j · • R. Ka.tb K1esvereeniging alhier, met 
het oog op de Statenverkiezing en de 

: agenda voor de R. tKath. Centrale. De 
• Centrale · "Recht en Plicht" zal te 
i Voorburg gehouden worden op Zondag 
' a.s. , alwaa r een bestuursvoorstel aan 

ZEG WAART-ZOETERMEER. 
Woensdag a.s. 10 Mei n .m. te half 

drie zal er eene vergadering gehou:1en 
worden van de Centrale A.-R. kies· 
vereeniging "Nederland en Oranje'' 
in het Statendistrict Zoetermeer. Deze 
samenkomst is van huishoudelijken 
aard en toegankelijk voor alle leden 
van de aangesloten An ti-Rev. kies
vereenigingen in het district en wordt 
gehouden in de Geref. kerk van Zeg
waart. 

De agenda vermeld o.m. verkiezing 1 
van een penningmeester en bespreking 1 
van de kom end e verkiezing voor de 
Provinciale Staten. Er zullen belang-,. 
rijke beslissi ng~n genomen moeten 
worden. 

- Naar men ons van welingelichte 
:t.ijde bericht zijn de Vrijzinnigen 
(liberalen en sociaal-democraten) reeds 
gereed met de candidaatsstclling voor 
de komende Pro\1 , Staten verkiezing 
in het district hOdtermeer. 

Dt: centrale Vrijzinnigen stelden 
den heer Mr. D. A. Kleij van 's Gra
venhage, terwijl de S. D. A. P. wil 
c~rndideeren de heercn J. H. Schaper 
te Rijswijk en W . Dijkgraaf te Schoon
hc•ven. 

Al deze candidaten wonen dus 
buiten het district, wat op zit;h zelf 
nog geen bezwaar is, al is 't minder 
wenschelijk. 

De beer Kleij was ook reeds i11 
1913 canddaat. Hij ve : kreeg toen 
2048 van de 6227 geldige stemmen. 

Aan de bus van Zoetermeer baalde 
hij 22 van de 187 geldige stemmen 
en te Zegwaart 94 van de 281. 

De heer J. H. Schaper was even· 
eens in 1913 candidaat voor de 2e 
Kamer. H~i verkreeg te Zoetermeer 2 
van de 189 en te Zegwaart 13 va.n 
de 283 uitgebrachte geldige stemmen. 

- Naar wij uit zeer vertrouwbnren 
bron vernemen is het Staten-lid Baron 
van Pallandt zeer ernstig ziek en op 
geneeskundig advies naar Bern (Zwit
serland) vervoerd. 

l 

de orde komt, om de beide aftredende 
Statenleden (de heeren Liefland en 
van Pallandt) opnieuw candidaat te 
stellen. 

J 
- In de Woensdagmiddag gehouden 

l vergadering van de Centrale Anti· 
1 Rev. kie3vereenlging in het district 
Zoetermeer is tot penningmeester 
gekozen in de vacature de Ruijter, 
de heer G. van Ginkel van Leidschen
dam . 

Een afgevaardigde der R.·Kath. 
Centrale was mede aanwezig. Weder· 
zijds werd overname van candidaten 
toegezegd, of dat de al of n iet aftreden
den weer gecandideerd zouden worden. 

Omtrent de candidaatstelling werden 
met de afgevriardigden besprekingen 
gehouden met dit resultaat, dat, nadat 
eerst de kiesve reen igingen nogmaals 
hadden vergaderd , over 14 dagen een 
definitieve beslissmg zal worden ge
nomen 

JY ,., Ûl ·1.(/ ~ t;t ~ 
1 

ZEGWAART-ZOETERMEER. De 
plaatselijke Anti-Rev. kiesvereeniging 
"Nederland en Oranje'' hoopt .Maandag 
a .s. 's avonds 71/2 uur een ledenver
gadering te houden in de Chr school. 
Op de agenda komt o.a. voor: ver
kiezing van eeu bestuurslid voor de 
Centrale, dist'rict Zoetermeer en ver
kiezing van een voorloopig candidaat 
voor de Prov. Staten. Eerst op de 
centrale kan de definitieve candidaai
stelling plaats vinden. 

· 1 
- Door de Centrale R. K. kiesver. 

Recht en Plicht'' is Zondag te Voor
~urg candidaat voor de Pr ov. Staten 
gest.eld de heer B. Lieflan~ (R. K. 
aftr.) te 's Gravenhage, terw!Jl tevens 
besloten werd steun te vragen aan 
de A. R. en tevens dien steun toe 
te zeggen, welke candidaa.t dan ook 
door de Anti-Rev. gesteld mag worden. 

_ w ~ensdag a.s. 24 Mei zal in de 
Geref. kerk alhier weder eene .verga
dering van de Centrale A.-R• kiesver. 
Staten-district Zoetermeer, worden 
gehouden. De agenda vermeld bo~a~ve: 
ingekomen stukken, de . defi.mt eve 
beslissing over den cand1daat voor 
de verkiezing voor de Prov. Sta.ten • 

- De Libe1 ale Kiesver. alhier or
ganiseerde een openbare vergadering 
met debat. Als spreker trad op de 
heer J. van Kleef, secretari! van den 
prov. Bond van Unie-liberale kies
vereenigingen. 

Er was een zeer treurige opkomst. 
Ongeveer 30 hoorders, De spreker 
verdedigde de "linksche" politiek der 
linkerzijde en drong aan op omzetting 
van de le Kamer, door middel van 
omzetting der Staten. 

De ouderdomsbedeeling van Treub, 
het algemeen kiesrecht, het rapport 
bevredigingscommissie omtrent het 
lager onderwijs en nog meer actueele 
zaken passeerden de revue. 

Aan het eind werden door een paar 
rechtsche toehoorders eenige ..-ragen 
gesteld en door den spreker beant

' woord, voor zoover dat mogelijk was. 
De Anti-Rev. kiesver. die tegen 

de hier bestaanfo usantie in, geen 
, kennisgeving had ontvangen, was 

door geen harer bestuursleden ver
·n11woordigd. 

f . -!. ~ (f.'11 ~ ? il 
Maandagavond verga.derde de L R. 1 

L· Kiesvereeniging, om haar houding vast tA 
stellen op de Woensdag te honden verga 
dering van de "centrale". In het Bestuur der j 
Centrale, district Zoetermeer, werd afgevaar-1' 
digd ds. R. Sybrandi, terwijl na breedvoerige 
besprekincen werd besloten, i n d i e n de 
Centrale van . oordeel mocht zijn een anderen 
candidaat in plaats van Pallandt te stellen 1 
dan voor te dragen Mr. J. P. Chardon, ad
vocaat en wethouder te Delft. Op de~' oshjst 1 
stonden nog de namen van A. Seeling. dr., 
ten Hoor, Mr. J. A. de Wilde, A. Verhenl 
en J . A. Nederbragt. 

1 
- In de Woensdagmiddag gehouden ver· l' 

gadering van de Centrale Antirev. Kiesver. , 
district Zoetermeer, te Zegwaart, is opnieuw 
candidaat gesteld het aftredend lid baron 
0. J. G. van Pallandt, van Wassenaar. 

', '\.'' l ·•rr , ... ~ .... ·,..4-.,.. •• ~f.,..1~ ,... ... "_ 

Jr._ (; } r, 1(/. 
1 

- Voor het district Zoetermeer is in 
de vacature v. Pallandt, door de plaat• 
selijke Chr. Rist. Kiesvereen" ~ndidaat 
gesteld de heer J. R. Snoeck Henkemans 
Tweede Kamerlid. 

'T"t .,... "' 



De RAAD der gemeente 4U/cu:z.JL/j. 
BESLUIT / 

vast te stellen de volgende verordening: 

VERORDENING op de HEFFING van 
een HOOFDELIJKEN OMSLAG in de 

gemeente A 7Lva..a.IT. 
AR'l'lKEL 1. 

Ten behoeve der gemeente zal jaarlijks worden geheven een hoofdelijke 

omslag tot een maximum van f ... '/"'::> 0 0- , onverminderd het bedrag 

van den suppletoiren omslag te heffen van hen, die na het opmaken van het 

primitief kohier belaRtingplichtig worden. 

De grondslag der belasting is het jaarlijksch zuiver inkomen der belasting

plichtigen. 
ART. 2. 

Met inachtneming van art. 245 der gemeentewet worden in den hoofde

lijken omslag aangeslagen allen, die zoodanig inkomen hebben, dat zij daartoe 

in de termen vallen, onverschillig of zij op zich zelf wonen, dan wel bij anderen 

inwonen. 

Bereikt iemands inkomen eerst in den loop van het belastingjaar het be

doelde bedrag, dan ontstaat geen belastingplicht, indien dit het gevolg is van 

het overlijden van een gehuwde vrouw, voor wier inkomen de man in deze ge

meente iR aangeslagen, zoolang de man voor dat inkomen in deze gemeente 

belastingplichtig blijft. 

Bij den aanslag van het hoofd eener echtvereeniging wordt onder het in

komen begrepen het inkomen der huwelijksgemeenschap, alsmede het eigen 

inkomen der vrouw, indien zij in deze gemeente belastingplichtig is en niet valt 

onder de bepaling van het volgend lid. 

De gehuwde vrouw wordt zelfstandig aangeslagen, indien het hoofd der 

echtvereeniging ingevolge art. 245 der gemeentewet in deze gemeente niet 

belastingplichtig is , of indien de vrouw krachtens art. 195, tweede lid, of art. 241 

van het burgerlijk wetboek zelf het beheer van haar goederen en het vrije genot 

van haar inkomsten heeft. 

ART. 3. 

Onder zuiver inkomen wordt verstaan de som van hetgeen in geld of gelds-

waarde zuiver wordt genoten als opbrengst van: 

1 °. onroerende goederen: 

20. roerend kapitaal; 

3°. onderneming en arbeid; 

40. rechten op periodieke uitkeeringen van het leven afhankelijk. 
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ART. 4. 

Als opbrengst van om·oerende goederen worden beschouwd de voordeelen 

die, anders dan door de uitoefening van een bedrijf of beroep, van gebouwen 

en gronden worden getrokken, zooals: 

huur- of pachtsommen en verdere prestatiën van huurders of pachters; 

vruchten waarvan het genot bij verhuring of verpachting is voorbehouden; 

de huurwaarde van gebouwen, gedeelten van gebouwen of gronden bij 

eigen gebruik voor woning of tot huishoudelijke doeleinden; 

uitkeeringen ter zake van opstal, erfpacht, beklemming of vaste huur; 

uitkeeringen ter zake van grondrente of andere op onroerend goed geves

tigde schuldplichtigheid. 

ART. 5. 

Als opbrengst van roerend kapitaal worden beschouwd de vruchten van 

kapitaal. dat niet in onroerende zaken of in een eigen bedrijf of beroep is belegd, 

zooals: 

rente van inschrijvingen op de grootboeken der nationale of buiten

landsche schuld, dividenden en rente van aandeelbewijzen, obligatiën of 

andere effecten; 

uitkeeringen op geldschieting en commandite; 

rente van andere schuldvorderingen, uit welken hoofde ook, onverschillig 

of van de schuld een bewijs is afgegeven en of de b~taling door hypotheek of 

op andere wijze is verzekerd; 

rente begrepen in de aflossing van schuldvorderingen; 

altijddurende rente . 

ART. 6. 

De opbrengst van onderneming en arbeid omvat de niet onder art . 5 val

lende voordeelen. die als winst , honorarium, traktement, salaris, arbeidsloon, 

vrije woning, aandeel in winst of overwinst, vacatie- of presentiegeld of onder 

welken naam en in welken vorm ook, verkregen worden uit bedrijf of beroep 

(ambt, waardigheid, bediening en betrekking daaronder begrepen) en uit hande

lingen, werkzaamheden en diensten van elken aard. 

Tot de opbrengst van een bedrijf wordt mede gerekend het eigen gebruik 

van in het bedrijf voortgebrachte of verkregen vruchten in den ruimsten zin 

of van waren die in het bedrijf worden vervaardigd, bewerkt of ten verkoop 

ingeslagen. 

De betaling, die de leden eener coöperatieve vereemgmg of de aandeel

houders eener naamlooze vennootschap van de vereeniging of vennootschap 

ontvangen voor geleverde goederen of verrichten arbeid, wordt tot haar volle 

bedrag als prijs der goederen of als arbeidsloon beschouwd. 

ART. 7. 

De opbrengst van rechten op periodieke uitkeeringen van het leven af

hankelijk, omvat de verlof- en nonactiviteitstraktementeri, wachtgelden, pen-
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sioenen, lijfrenten, alsmede de verschuldigde verstrekkingen van levensonderhoud, 

huisvesting of andere zaken en, in het algemeen, alle verschuldigde uitkeeringen 

en verstrekkingen, niet aan de vervulling van een ambt of dienstbetrekking 

verbonden, die bij overlijden van den gerechtigde, of van een derde, eindigen. 

Periodieke uitkeeringen, die genoten worden ingevolge een verbintenis, 

waarvan de naleving niet in rechte kan worden gevorderd , worden niettemin 

als verschuldigd beschouwd. Deze bepaling geldt niet , indien de persoon , die 

de uitkeering geniet, met den gever samenwoont. 

ART. 8. 

Als inkomen of deel van het inkomen wordt niet beschouwd: 

a. ten aanzien van minderjal'igen, hetgeen zij van hun ouders voor onder

houd en opvoeding genieten; 

b. winst ontstaan enkel door speculatie m fondsen of goederen, anders dan 

in de uitoefening van een bedrijf. 

ART. 9. 

De opbrengst eener bron van inkomen wordt, ter berekening van haar 

zuiver bedrag, verminderd met de kosten tot verwerving, inning en behoud der 

opbrengst en met de op de opbrengst rustende lasten, zooals: 

de bedrijfs- en beroepskosten, waaronder worden verstaan de kosten noodig 

voor de uitoefening van een bedrijf of beroep of rechtstreeks daartoe betrekking 

hebbende, met inbegrip van kosten van onderhoud, verschuldigde renten en 

belastingen , die op het bedrijf of beroep drukken; 

de volgende kosten, voor zoover zij me reeds als bedrijfs- of beroeps

kosten in aanmerking komen: kosten van verzekering en onderhoud van on

roerende goederen, uitkeeringen wegens opstal of ander zakelijk recht krachtens 

hetwelk de belastingplichtige het genot van onroerend goed heeft, op 

onroerende goederen rustende belastingen en uitkeeringen wegens daarop 

gevestigde schuldplichtigheid, kosten van verhuring of verpachting van 

onroerende goederen, kosten vallende op de verzilvering van coupons, kosten 

van beheer. 

Van de onzuivere opbrengst van een bedrijf of beroep worden bovendien 

afgetrokken de afschrijvingen op zaken, die voor de uitoefening van het bedrijf 

of beroep worden gebruikt, en de afschrijvingen op schuldvorderingen, een en 

ander volgens goed koopmansgebruik. 

Traktementen en andere belooningen alsmede verlof- en nonactiviteits

traktementen, wachtgelden en pensioenen worden verminderd met verplichte 

bijdragen voor pensioenen en fondsen. 

ART . 10. 

Uitgaven voor aankoop, stichting, verbetering of verandering van gronden, 

gebouwen, werktuigen, gereedschappen of andere zaken, die voor de uitoefening 

van het bedrijf of beroep worden gebruikt, uitgaven voor overneming, uitbrei-
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ding, verbetering of verandering van het bedrijf en andere uitgaven van dien 

aard, worden niet als bedrijfs- of beroepRkosten beschouwd. 

Uitgezonderd zijn: 

1°. de uitgaven noodig ter vervanging van zaken, waarop niet wordt af-

geschreven, gebouwen niet daaronder begrepen: 

20. de uitgaven tot aanschaffing van voorwerpen van geringe waarde, voor 

zoover die uitgaven gewoonlijk tot de dagelijksche onkosten van het bedrijf 

of beroep worden gerekend. 

Voorts is geen aftrek toegelaten ter zake van het vormen of vergrooten 

van een reservefonds of voor interest van eigen kapitaal. 

ART. ll. 

Voor de heffing der belasting wordt de opbrengst bepaald van de bronnen 

van inkomen, die bij den aanvang van het belastingjaar voor den belasting

plichtige bestaan. Bedrijven, beroepen, handelingen, werkzaamheden en diensten, 

die voor dat tijdstip door hem zijn uitgeoefend, verricht of bewezen, worden 

als een bestaande bron van inkomen aangemerkt, indien zij niet voorgoed zijn 

gestaakt. 

Ten aanzien van personen, die op een later tijdstip belastingplichtig worden, 

treedt dat tijdstip voor den aanvang van het belastingjaar in de plaats. 

ART. 12. 

De opbrengst van iedere bron van inkomen wordt gesteld op het bedrag 

dat zij voor den belastingplichtige zuiver heeft opgeleverd over het laatst ver

loopen kalenderjaar of, voor zooveel rle opbrengst van onderneming of arbeid 

betreft, over het laatst verloopen boekjaar, indien dit niet met het kalenderjaar 

samenvalt. 

Voor zoover het inkomen genoten uit de opbrengst van onderneming of 

arbeid niet vast is, maar afhankelijk is van deze opbrengst, zal genomen worden 

het gemiddelde van het volgens de regels van het eerste lid van dit artikel voor 

de laatste~~ belastingjaren berekend inkomen. 

ART. 13. 

Is de opbrengst van eenige bron van inkomen nog niet over een vol ka

lender- of boekjaar door den belastingplichtige genoten, dan wordt zij in rekening 

gebracht tot haar bekend of te begrooten jaarlijksch zuiver bedrag. 

Op dezelfde wijze wordt gehandeld, indien door het ontstaan, vervallen 

of wijzigen eener gemeenschap verandering is gekomen in de verhouding naar 

welke de belastingplichtige gerechtigd is tot het genot der voordeelen van eenige 

zaak, en sedert die verandering nog geen vol kalender- of boekjaar is verstreken. 

ART. 14. 

Bevordering of verplaatsing in een anderen werkkring, bij een tak van 

openbaren dienst of in dienst van een bijzonder persoon of lichaam, wordt niet 

beschouwd als het ontstaan eener nieuwe bron van inkomen. 
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Daarentegen wordt het ontstaan eener rneuwe bron van inkomen aan

gt'.nomen bij aanvaarding of hervatting van eenigen dienst binnen het rijk na 

dienstverrichting in het buitenland of in een der koloniën of bezittingen van 

het rijk in andere werelddeelen. 

ART. 15. 

De jaarlijksche zuivere opbrengst van tijdelijk niet belegde gelden wordt 

bepaald naar de wijze, waarop zij zullen worden belegd, of, indien aan de gelden 

nog geen bestemming is gegeven, op vier ten honderd berekend. 

ART. 16. 

v\T anneer ten aanzien eener bron van inkomen bij toepassing der regelen 

omtrent de bepaling der zuivere opbrengst een verlies wordt verkregen, komt 

dit in mindering van de zuivere opbrengst der verdere bronnen van inkomen. 

ART. 1 ï. 

Op zich zelf staande werkzaamheden blijven bij de toepassing der artt. 11 

tot en met 16 buiten aanmerking. 

Heeft de belastingplichtige in het laatst verloopen kalenderjaar een op

brengst van op zich zelf staande werkzaamheden genoten of een uit zoodanige 

werkzaamheden voortgesproten verlies geleden, dan wordt het volgens de ge

noemde artikelen bepaalde inkomen met het zuivere bedrag dier opbrengst 

vermeerderd of met dat verlies verminderd. 

ART. 18. 

Van het volgens artt. 11 tot en met 17 bepaalde inkomen worden, ter 

berekening van het zuiver inkomen, afgetrokken de door den belasting

plichtige verschuldigde en niet met een bron van zijn inkomen in verband 

staande: 

a. lijfrenten, pensioenen en andere periodieke uitkeeringen en verstrekkingen 

als bedoeld bij art. 7, met dien verstande, dat daartoe niet gebracht worden 

verschuldigde periodieke uitkeeringen, die genoten worden ingevolge een ver

bintenis, waarvan de naleving niet in rechte kan worden gevorderd; 

b. altijddurende renten; 

c. renten van andere schulden; 

d. premiën voor levensverzekering, lijfrente of pensioen; 

een en ander tot het jaarlijksch bedrag bij den aanvang van het 

belastingjaar of bij het ontstaan van den belastingplicht in den loop van 

dat jaar. 

Voor de premiën, bedoeld onder letter d van het vorige lid, kan niet meer 

dan vijf ten honderd van het inkomen en niet meer dan f 100,- worden af

getrokken. 

Ter zake van onderhoud en opvoeding van minderjarige kinderen is geen 

aftrek toegelaten. 
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ART. 19. 

Bij het opmaken van de kohieren wordt door Burgemeester en Wethouders 

en bij het vaststellen van de kohieren wordt door den Raad met inachtneming 

van het bepaalde bij de artt. 3 tot en met 18 dezer verordening het zuiver in

komen der belastingplichtigen geschat. 

ART. 20. 

Van het zuiver inkomen van iederen belastingplichtige wordt als onbelast

baar een som van f .. ./j 0 LJ . ~ voor noodzakelijk levensonderhoud afge

trokken. 

Voor ieder eigen of aangehuwd kind en voor iederen pupil van ·den belasting

plichtige beneden den leeftijd van / S jaar, mits zij geen eigen inkomsten 

hebben en hun onderhoud geheel voor rekerung van den belastingplichtige komt, 

wordt dit onbelastbaar bedrag vermeerderd met f /,IO . .;. . 
Voor ieder persoon, die door ziels- of lichaamsgebreken niet in staat is in 

zijn eigen onderhoud te voorzien en die ten laste van den belastingplichtige is, 

wordt dit onbelastbaar bedrag nog vermeerderd met f QD. . . . 

. Ä-::r-vo.-L ..z-c.-....~c..f, CY<-4 ~~, c;:L._:.i_ '-~ '2..Cc..-tr C!..L'~ ~-
~!/~ ~~~ '4!.e-66~ q~~ ~~ ~ ~ y<Z_,-

,fr-u.,, ~~"4-#, ~dL d.c- a~cz.;c.. ~ .L e.~4.-L.c.. ~ ~ 
oÜ ~ûA:.d.., ;z_~7~~ bu-L-=y;-: ~ 

,Il~ ~~Q.A.'%.. , /b-o-ov L~c.cb..1'1 ~OC. _ 
~ ~ o--t..-c...~, Vuv-.1 L~ .de~ ·. ~ ~'1. -

~ a.-...... ~"--e...v-"-'foC!/LLO-<-L.-~, Ü-LJ-cJV L'è...~ ~ Me.~ 
ART. 21. 

Naar het overeenkomstig de vorige artikelen berekend belastbaar inkomen 

wordt ieder belastingplichtige gerangschikt in een der klassen van het bij deze 

verordening behoorende tarief. 

ART. 22. 

Van elk belastbaar inkomen wordt ieder jaar belasting geheven in de ver

houding, als voor elke klasse aangewezen wordt door de bedragen, vermeld 

m de laatste kolom van het bij deze verordening behoorende tarief. 

Bij de vaststelling van het primitief kohier wordt het getal bepaald, 

waarmede de in het vorig lid bedoelde bedragen zullen vermenigvuldigd 

worden, ten einde den aanslag in den hoofdelijken omslag te verkrijgen. 

Dit getal zal ook gelden voor de suppletoire aanslagen over het betrokken 

belastingjaar. 

Dit getal zal zoodanig bepaald worden, dat het totaal bedrag van het 

primitief kohier, behoudens het bepaalde m het volgende lid van dit artikel, 

ongeveer voldoende is om te komen tot de som, welke op de goedgekeurde 

begrooting voor het betrokken dienstjaar als opbrengst van den hoofdelijken 

omslag is geraamd. 

Het totaal bedrag van het primitief kohier zal het bedrag, waarmede volgens 

het vorig lid van dit artikel kan volstaan worden, met ten hoogste vijf percent 
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mogen overtreffen, ook als daardoor het m art. 1 genoemde maximum wordt 

overschreden. 

Bij het bepalen van den aanslag worden gedeelten van centen ver

waarloosd. 
ART. 23. 

Het belastingjaar loopt van / 1~~ tot~. B.JJS.}~hJ'". 
Het primitief kohier, dat zoo sp~; mogelijk na den aanvang van het 

belastingjaar wordt opgemaakt en vastgesteld, bevat de aanslagen van hen, die: 

a. bij den aanvang van het belastingjaar in de gemeente hun hoofdverblijf 

hadden; 

b. na den aanvang van het belastingjaar doch voor het opmaken van het 

kohier in de gemeente hun hoofdverblijf vestigden: 

c. in de termen vallen, om krachtens art. 245, voorlaatste lid, der gemeente

wet voor vier twaalfde gedeelten van den aanslag over een vol jaar in de be

lasting bij te dragen. 

Op suppletoire kohieren worden gebracht zij, die: 

a. bij de opmaking van het primitief kohier mochten zlJn overgeslagen of 

--b. na de opmaking van het primitiet' ioni~, · i"!'l de termen zïn evallen om 

bij te dragen in den omslag. 
ART. 24. 

Aan hen, die bij den Raad bezwaarschriften hebben ingediend tegen hun 

aanslag, wordt de gelegenheid gegeven hun bezwaren voor een uit en door den 

Raad benoemde commissie van c:V-Li...14 leden mondeling toe te lichten , indien 

het verlangen daartoe in het bezwaarschrift is uitgedrukt. 

De leden dezer commissie zijn verplicht die toelichtingen geheim te 

houden. 

Zij dienen den Raad op de bezwaarschriften van bericht en advies. 

ART. 25. 

Voor belastingplichtigen, die wegens overbrenging van hoofdverblijf naar 

elders recht op ontheffing hebben, wordt het bedrag daarvan vastgesteld door 

den Raad, na opgaaf door den belanghebbende van den tijd, waarop deze over

brenging heeft plaats gehad. 

Voor belastingplichtigen, die overleden ZIJn, wordt het bedrag der ont

heffing door den Raad vastgesteld op verzoek van de erfgenamen of rechtver

krijgenden, na opgaaf van den datum van het overlijden. 

ART. 26. 

De invordering der bij deze verordening geregelde belasting geschiedt 

overeenkomstig de heden vastgestelde verordening op de invordering van clen 

hoofdelijken omslag in deze gemeente. 

ART. 27. 

Deze verordening op de heffing van een hoofdelijken omslag wordt voor 

de eerste maal toegepast over het belastingjaar 1916 . 
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De thans geldende bepalingen omtrent de heffing en de invordering van 

den hoofdelijken omslag worden niet verder toegepast dan over het belasting

jaar 1915 , waama zij zijn vervallen. 

D e B11rgemeester, 

De $~<-LdUL ~"(/ 

{ 'j"/ t!/ ~k44'cJ. . 

,. 

" 



TARIEF voor de HEFFING van een HOOFDELIJKEN OMSLAG 

~ ~ d t In e gemeen e '?LU;. . . ······· -

= 1 /" 
Q) 

BELASTBAAR PERCENTAGE BEDRAG rn rn 
TOENEMING o:i BELASTBAAR INKOMEN geheven van :;;:: 

1 

BEDRAG. geheven van de BEDRAG 
.... 

(Het hoogste de Q) VAN HET toenemingen DER BELASTING. "O 
.... 

r ~'" don 

li bedrag van het toenemingen I 
Q) van het (Verhoudings-s belastbaar BELA8TBAAR van het j s belastbaar 
;:l tot en met inkomen van 

BEDRAG. belastbaar ! 

Il 

getallen.) 
~ 

,$J elke klasse.) inkomen. inkomen. 
0 

t:> 

1 
1 

11 

1 f 50,- f 50,- f 50,- 2.2 f 1,10 1 f 1,10 - 1 

2 
" 

50,-
" 

100,-
" 

100,-
" 

50,- 2.2 
" 

1,10 
1 " 

2,20 

3 
" 

100,-

1 

" 
150,-

" 
150,-

" 
50,- 2.3 

" 
1,15 

" 
3,35 

1 
4 

" 
150,-

" 
200,-

" 
200,-

" 
50,- 2.3 

" 
1,15 

" 
4,50 

1 1 

5 
" 

200,-
" 

250,-
" 

250,-
" 

50,- 2.3 
" 

1,15 
" 

5,65 
1 

6 1 250,- 300,- 300,- 50,- 2.3 1,15 

1 

6,80 1 

" " 1 " " " " 1 

1 

! 1 7 300,- 350,- Il 350,- 50,- 2.3 1,15 7,95 

1 

" " " " Il " " 
1 

8 
Il " 

350,-
" 

400,-
" 

400,-
1 

" 
50,- 2.3 

" 
1,15 

" 
9,10 

1 

9 1 400,- 450,- 450,- 50,- 1 2.3 
11 

1,15 '1 10,25 
" " " Il " " " 

1 
450,- 500,- 1 500,- 50,- 2.3 

1 
1,15 10 

" " " " 1: " 1 " 
11,40 

1 

Il 
" 

500,-
" 

550,- 550,-
" 

50,- 2.4 
" 

1,20 
" 

12,60 

12 
" 

550,-
" 

600,- 600,- 50,- 2.4 1,20 
" 

13,80 

13 
" 

600,-
" 

650,-
" 

650,-
" 

50,- 2.4 
" 

1,20 15,-

14 
" 

650,-
" 

700,-
" 

700,-
" 

50,- 2.4 1,20 
" 

16,20 

15 
" 

700,-
" 

750,- ,, 750,-
" 

50, - 2.4 
" 

1,20 
" 

17,40 

16 750,-
" 

800,-
" 

800,-
" 

50,- 2.4 
" 

1,20 
" 

18,60 

17 
" 

800,-
" 

850,-
" 

850,-
" 

50,- 2.4 
" 

1,20 
" 

19,80 

18 
" 

850,-
" 

900,-
" 

900,-
" 

50,- 2.4 
" 

1,20 
" 

21,-

19 
" 

900,-
" 

950,-
" 

950,-
" 

50,- 2.4 1,20 
" 

22,20 

20 
" 

950,-
" 

1000,-
" 

1000,-
" 

50,- 2.4 
" 

1,20 
" 

23,40 

21 1000,-
" 

1050,-
" 

1050,-
" 

50,- 2.4 
" 

1,20 
" 

24,60 

22 
" 

1050,-
I' 
11 

" 
1100,- 1100,-

" 
50,- 2.4 

" 
1,20 

" 
25,80 

23 
" 

1100,- 1 " 
1150,-

" 
1150,-

" 
50,- 2.4 

" 
1,20 

" 
27,-

11 

24 
" 

1150,- ,,, 1200,- 1200,-
" 

50,- 2.4 
" 

1,20 
" 

28,20 

25 
" 

1200,-
" 

1250,- ,, 1250,-
" 

50,- 2.4 
" 

l,20 
" 

29,40 
1 

26 
" 

1250,- 1 ~' 
1300,-

" 
1300,-

1 

" 
50,- 2.4 

" 
1,20 

" 
30,60 

27 
" 

1300,-
" 

1350,-
" 

1350,-
" 

50,- 2.4 
" 

1,20 
" 

31,80 

28 I:H\0.- 1400.- 1400.- 50.- 2.4 1.20 33.-



29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

BELASTBAAR INKOMEN. 

meer dan 

j 1400,-

" 1450,-

1500,-

" 1550,-

" 1600,-

" 1700,-

" 1800,-

" 1900,-

" 2000,-

" 2100,-

" 2200,-

2300,-

" 2400,-

" 2500,-

" 2600,-

" 2700,-

" 2800,-

" 2900,-

" 
3000,-

" 3100,-

" 3200,-

" 3300,- 1 

" 3400,-

" 3500,- 11 

" 3600,-
1 

1 

" 3700,-

" 3800,-

" 3900,-

" 4000,-

" 4100,-

" 4200,-

tot en met 

f 1450,-

" 1500,-

" 1550,-

" 1600,-

" 1700,-

" 1800,-

" 1900,-

" 2000,-

" 2100,-

" 2200,-

" 2300,-

" 2400,-

" 2500,-

" 2600,-

" 2700,-

" 2800,-

" 2900,-

" 3000,-

" 3100,-

" 3200,-

" 3300,-

" 3400,-

" 3500,-

" 3600,-

" 3700,-

" 3800,-

" 3900,-

" 4000,-

" 4100,-

" 4200,-

" 4300,-

BELASTBAAR 

BEDRAG. 

(Het hoogste 
bedrag van het jl 

belastbaar 
inkomen van 
elke klasse.) 

f 1450,-

" 1500,-

" 1550,-

" 1600,-

" 1700,-

" 1800,-

" 1900,-

" 2000,-

" 2100,-

" 2200,-

" 2300,-

" 2400,-

" 2500,-

" 2600,-

" 2700,-

" 2800,-

" 2900,-

" 3000,-

" 3100,-

" 3200,-

" 3300,-

" 3400,-

" 3500,-

" 3600,-

" 3700,-

" 3800,-

" 3900,-

" 4000,-

" 4100,-

" 4200,-

" 4300,-

TOENEMING 

VAN HET 

BELASTBAAR 

BEDRAG. 

.f 50,-

" 
50,-

" 
50,-

50,-

" 
100,-

" 
100,-

" 
100,-

" 
100,-

" 
100,-

" 
100,-

" 
100,-

" 
100,-

" 
100,-

" 
100,-

" 
100,-

" 
100,-

" 
100,-

" 
100,-

" 
100,-

" 
100,-

" 
100,-

" 
100,-

" 
100,-

" 
100,-

" 
100,-

" 
100,-

" 
100,-

" 
100,-

" 
100,-

" 
100,-

" 
100,-

PERCENTAGE [1 BEDRAG Il 
geheven van · geheven van de 

1 

de toenemingen 
· toenemingen il 

van het van het 

belastbaar 
inkomen. 

2.4 

2.4 

2.4 

2.4 

2.45 

2.50 

2.55 

2.60 

2.65 

2.70 

2.75 

2.80 

2.85 

2.90 

2.95 

3.-

3.05 

3.10 

3.15 

3.20 

3.25 

3.30 

3.35 

3.40 

3.45 

3.50 

3.55 

3.60 

3.70 

3.80 

3.90 

i 

. [ 

Il 
1 

1 

belastbaar 

inkomen. 

f 1,20 

" 1,20 

" 1,20 

1,20 

" 2,45 

" 2,50 

" 2,55 

" 2,60 

" 2,65 

" 2,70 

" 2,75 

2,80 

" 2,85 

" 2,90 

2.95 

" 3,-

" 3,05 

" 3,10 

" 3,15 

" 3,20 

" 3,25 

" 3,30 

" 3,35 

" 3,40 

" 3,45 

" 3,50 

" 3,55 

" 3,60 

" 3,70 

" 3,80 

" 3,90 

BEDRAG 

DER BELASTING. 

(Verhoudings

getallen.) 

f 34,20 

" 
35,40 

" 
36,60 

" 
37,80 

" 
40,25 

42,75 

" 
45,30 

4ï,90 

" 
50,55 

" 
53,25 

56,-

5 ' 0 

" 
61.65 

" 
64,55 

" 
67.50 

" 
ï0,50 

73,55 

" 
76,65 

" 
79,80 

" 
83,-

" 
86,25 

" 
89,55 

" 
92,90 

" 
96,30 

" 
99,75 

" 103,25 

" 106,80 

" 110,40 

" 114,10 

" 117,90 

" 121,80 



~-I: ~ 
Q) 

"' BELASTBAAR PERCENTAGE BEDRAG 
"' d BELASTBAAR INKOMEN BEDRAG. TOENE~UNG 

:!2 geheven van geheven van de BEDRAG 
.... (Het hoogste 

1 
Q) VAN HET de toenemingen DER BELASTING. "O 
.... ----.,-- bedrag van het toenemingen Il 
Q) 

s belastbaar BELASTBAAR van het 
van het (Verhoudi ngs-

s inkomen van belastbaar getallen.) ;; meer dan tot en met belastbaar 
s:: BEDRAG. 
bil elke klasse.) inkomen. inkomen. 
ö 
;::. 

61 f 4400,- f 4500,- f 4500,- f 100,-- 4.10 j 4,10 f 129,90 

62 
" 

4500,-
" 

4600,-
" 

4600,- 100,- 4.20 
" 

4,20 
" 

134,10 

63 4600,- 4700,-
" 

4700,- 100,- 4.30 
" 

4,30 
" 

138,40 

64 
" 

4700,-
" 

4800,-
" 

4800,- 100,- 4.40 4,40 
" 

142,80 

65 4800,- 4900,-
" 

4900,-
" 

100,- 4.60 
" 

4,60 
" 

147,40 

66 4900,- 5000,- 5000,-
" 

100,- 4.60 
" 

4,60 " 
152,-

Enz. -' 

1 

Blijft voor alle volgende klassen Voor elke 
Voor elke volgende klasse f l 00 ,- meer. 

f 100,- 4.60 f 4,60 volgende klasse 

percent. f 4,60 meer. 

Behoort »Verordening op de heffing van een HOOFDELIJKEN OMSLAG in de 

gemeente / A L~ C-Vcz_~ , zooals die door den Raad is vastgesteld in zijn 

vergadering van . .. '1-:! !a,,,,_,u..~ 1916 . 

De Burgemeester, 

fJC< J ~ J1Y/ IAdd 

Ded/e~ f-:if cri €/ ~~,,,,..,,. 



Bij het Bestuur van de ûentrale 
A.ntire Y. Kiesvereeniging in het Staten
district Zoetermeer is bericht ingekomen, 
dat het aftredend Statenlid, baron D. 

l===llO. G. van Pallandt, van Wassenaar, die 
opnieuw was candidaat gesteld, voor die 
ca.ndidatuur heeft bedankt. Daar tegen 
V rijdRg 2 Jur i ee.J vergadering van de 
Centrale is uitgeschreven om een anderen 
e.tndidaat te stellen, is er dus als ouze 
lezers dit bericht onder de oogen krij· 
geu, waarschijnlijk reed11 een keuze ge· 
da.an. In ieder geval moet op Juni de 
ca.ndidateulijst worden ingediend, waarom 
net ::iemen van een beslissing oiet lang 
moer kan worden uitges teld. 

~·//u~· 'J' f 
_i!_ _ __.~-

PLAATSELIJKE BIERICf!TEN. 
Zoetermeer. J.l. Dinsdag zijn candi

daat gesteld v.oor twee zetels der Provinciale 
Staten in dit district de heeren mr. A. J. L. 
van Beeck Calkoen (a.-r.) te 's Gravenhage; 
A. Dijkgraaf (S. D. A. P.) te Schoonhoven; 
mr. D. A. Kleij (Unieliberaal) te 's Graven· 1 

hage; W. B. van Liefland (R.-K. aftr.) te l 
_'a Gravenhage en J. H. Schaper (S. D. A. P.) j 
te Rijswijk; mr. S. J. Hogerzeil (chr.-hist.) J 

te 's GrJW""" loai:re pn \V. J Tnchi>n"ic; . (lib.\ tt~ 1 ' 
... ~... • .... • " " _, Co ... " " ....... " •• _" ' ·- ,, " J 

\Vassenaar 1 

De stemming zal plaats hebben op Don" ' ' 
derdag 15 Juni, de herstemming zoo noodig · 
op 23 Juni. 

Zo e termeer. Wij ontleenen aan de i 
(antirev.) Rotterdammer het volgende: 1 

"Met 34 stemmen is door de Centrale An" 1 
tirev. Kiesvereeniging tot haar candidaat , 
voor de Prov. Staten in het district Zoeter" 
meer gekozen mr. A. J. L. van Beeck Cal" 
koen, sous-chef van de afd. Onderwijs bij het 
ministerie van binnenlandsche zaken te 
's Gravenhage, tegen 33 stemmen uitge- 1 
bracht op mr. J. P. Chardon te Delft. Breed" 
voerig werd besproken of deze zetel aan de 
Chr."Hist. toekwam, omdat de heer Van Pal" 
lar..di zich bij de Chr.-Hist. Statenclub had 
aangesloten. Dit werd ontkennend beant· 
woord, omdat de heer Van Pallandt als anti" 
revolutiunnair is gekozen en herkozen · er:. 
nog tot heden lid der A.-R. Kiesvereeniging 
te \1t' asse:\8ar is. Immers, indien een als a.-r 
gekozen lid der ~taten zich bi.1 de vrijii11nige 
partij aamloot, <'an zou h.11 daardoor tor~ 
dien zetel nog nid vri1zinnig gem11k.t heb. 
ben, maar alleen hebben getoond dat hij 
niet vast van beginsel was. Zoo meende de 
Centr. A.-R. Kiesvereeniging geen onrecht 
te plegen, wanneer zij ook nu dezen oper 
gevallen zetel weder door een a.-r. poogde 
te doeî ~e•etten." 

- In d~ Vrijdagrnid.iag gehouden Ter
gadering vau da CeutraL:i A. R. Kies. 

49 

vereen. in het . district ZoetermGer ia ' l * * * •lsverstaad. 
eerst br~edvoeng gasp10ken over de Volgena somm· r k h " hl d 
candid::iatstelling van deu' heer Snot:ck 811 dito spreker 

1
ffee " ldnt dsc e t Ta en 

H k d d 1 1
.. n s wor e we reub 

en enHJ.011 oor e p a•tse tJ ke Chr ., 9T91' Ouderdoma e t " 1 d d 
Historische K ie··\fereen. te Voorburg. (In ! • r 11 

• , sma en oor 
het bericht daaromtrent in het Torig t "rechts" "Staatsbedeeling" genoemd ' 
nummer is bij het zetten de naam 1 Ook de ~ee~ J. van Kleef, secretaris 1 
Voorburg uitgevallen) en wat het Mo- 1 yan d~ Ume hberale Kiesvereeniging 1 
deramen in deze kwestie gedaan had m Zmd-Hollaud, kwa!Il daarmede in ' 
De correspondentie werd voorgelezen. l een openbare ~ergadenng te Zegwaa.rt 
' t Scheen, dat de C.H. me nden dat de aandragen. 
afgetreden baron V(lll P ailand chr. bist Dit .~erust op "misverstand" zeg· 
was, wa t echter nit t zoo is gen wtJ. 

· Op àe groslijst voor candidaten wei - Als wij zulk een "misverstandu 
den gebr~ch t da heeren W. Hovy van h~dd~n, zouden de "linksche" politici 
Loo:;<lniuen, A. 7erhenl van Benth uiz& dit hefat bestempelen met den naam 
Mr . J. P . Chardon, Odft eri Mr. A •. J. van " volksverlakking" of "volksver-
1. van Beeck Cai koeu te 's Gravenhage. leugeni~g" of iets dergelijks. 
Nadat deze candid<1. ten uitvoerig waren Wa.arm bestaat echter dat misver-
uesproken werd tot stemming overge- stand? 

! 
aaan ID (.t d t " Ho!g , l~t uitgebi-ach t l. Niet "smalend" wordt die naam 
';erclen 67 1<:eldi~e ~~emmen, waarvan "StaatsbAde~ling" gebruikt. "Smalend" 

; op Mr. A. J. L. n n Beeck Calcoeu 34 houdt toch m, dat het niet waar is -
eu op 1Ir. J. P. Oh11rdon 33 stemmen E chter, het is nu eenmaal niet anders 
zoodat eerstgenoemde de candidaat Yar; dan "bedeeling." 
de A. R. Pa1 tij is geworden. Daaruii 2e Niet in 1915 en 16 is die term 
werden verschillende aaugel<"genheden r.Staatshedeeling" uitgevonden bij de 
V<1. ll lrnishoadelijken aard besproken, debatten over het wetsontwerp Treub 

doch reeds in 1901. 

....:... Dinsriag 4 J um had d3 indiening 1 
plaat& van candid<itenlijsteu voor de ; 
verkiezing van 2 leden der .Prov. Stateu 

1

. 
in het district Zoetermeer. ' 

Ingediend zijn: 1. Mr. A. J. L, v. : 
Beeck Calkoen (A.. R ) te 's Gra7enhngl'. 

\ 
2 . .A. D ij kg1 aaf (S. D. A.P.) te Schoon· 
b.oYen. 3. Mr. D. A. Kk y (U . L .) te 
's Gravenhage. 4. W. B. v. Lidland 
(R. K. aftr.) te 's Gravenhage 5. J. H. 

1 Scha per (S. D. A. P.) te R~swij k. 6. 
1 Mr. S. J. Hogerzeil (Ührist. Ris t.) te 
h Gra.vsnhage. '7. W. J. J ochems (l ib.) 

te W RSQenaar. 
De namen der onzen zijn dus : 

1 

Mr. A. J. L. v. Beek-Calkoen 
W. B. v. Liefland. 

. De stemming zal plaat!! heb ben op 
1 D onderdag 15 Juni en de herstemming 
200 neodig op Vrijdag 23 Juni. 

- Gedurende de maand Mei zijn aan 
het hulppost- en telegraafkantoor alhier 

1 

behandeld 448 telegrammen , 1139 tela
foo,ngesprekken en 9 telefoonoproepbe· 

3. Niêt van "rechts" is die uitdruk
king - doch "an "Links". 

4. Niet van socialistische of van 
Oud-liberale zijde is die "smalende" 
uitdrukking gehouden, doch "an de 
zijde der Unie-liberalen zelf. 

5. Niet in een onbewaakt oogen
blik is aan de pen van een tweede
rangs-grootheid die schimpte.al ont· 
gleden - doch de vreeselijke be
i;chuldiging van "Staatsbedeeling'' is 
t e vinden in het Propaganda-boek 
der Unie·lfoeralen bij de stembus 
van 1911. 

Daar wordt bij de toelichting van 
het Program der liberale Unie o.a.. 
ook gezegd, dat de partij is tegen 
verzekering bij ouderdom, zonder be
hoorlijke premiebetaling der arbeiders, 
omdat dit is "socialistisch" en voor 
de arbeiders niet verheffend, doch 
als "bedeeling" van staatswege moet 
worden beschouwd. 

In 1915 reeds is er kentering -1 
toen heette het alleen nog maar, dat 
de part\j is voor "verplichte verzeke
ring met geldelijke bijdrage van den f 
Staat .'' 

,Zoo gleed man af naar de "roode" 
broeders. 

En thans verdedigt men, wat men 
voor ruim 10 jaar fel bestreed. 

En is 't met 't "algemeen kiesrecht" 
niet even zoo ? 

Wie van "links" ijvert daar thans 
niet voor? 

En waren het niet juist de Unie
liberalen, die voorheen 't land in rep 1 

en roer brachten met een "blanco'' 
a rtikel 80, omdat ze tegen dat alle
manskiesrecht waren ? 

§ § 



•• • IHet reaotio•alr • 
Wijl de anti-rev. partij wars is van 

al W'llt de volksontwikkeling en oat
plooiing van krachten kan tegenhou
den, is ze niet react ionair, d. w. z. ze 
wanscht niet terug te gaan naar ver
ouderde toestanden, ze wenscht vsor
uitgang niet tegen te staan, hoewel 
de tegenpartij baar daar nogal eens, 
doch ten onrechte, van beticht. 

Omdat ze niet gaarne teruggaat 
naar een vroegere periode, doch voor
uit wil, is ze er tegen om weer een 
"linkscbe" Eerste Kamer te hebben. 
Ze verlangt niet terug naar een toe
stand zooals die vóór 1905 bestond 

• • • EerUJk deelen, 
Allen die medewerken Jm een link 

scbe Eerste Kamer te krijgeo, gaan 
terug naar het oude, breken de histo
rische lijn af, en zijn op dat punt 
al zeer reactionair en minstens 10 
jaar met hun tijd ten achter. 

Toen in 1901 de Tweede Kamer 
"rechts'' werd, heette het bij de Sta
tenverkiezingen in 1904 van links: 
"Gun ons nn ten minste een linksche 
Eerste Kamer. Eerlijk dealen." 

De Eerste moest toen "Iinksch" 
blijven, op grond van het feit, dat de 
Tweede "rechts" was. 

Welnu - dan nu aok: Eerlijk dealen! 
De Tweede Kamer is "links", laat 

dan da Eerste "rechts" blijven! 
Of wil "links" nu liever niet meer 

eerlijk deelen l 
't Heeft er wel den schijn van! 
Kiezers, dus op uw post. 't Gaat 

.om 's lands behoud." 

V 
_,. __ " ____ 

<ilgende s tukjes z·· , . -
uit Zegwaard ter 1 lJ~ .onzen Uitgever van 
heeît ous ech ter ~;~a ~rng_ gez?.nden. Men . 
dingen en verwikkeli e ei!5enllJke Vel'hou· 
g esteld , zoodat waar ~~ef.t~ret op de hoogte 
plaats weigere':i deze { l~§?ezonden geene 

l 
zondei· dat we w' at h" P aa smg geschiedt, 

. ' ier ·eze d . l onze verantwoordelijkheid gdekfen.wordt, met 

RED. 

- 'tlfaar ' V. w. el o u t ~a11tt. 

Niet, zooali de linksche cont:entratie het 
'"abusievelijk" voo1stelt, .-oor of tegen het 
• huidig e ministerie. 

Het huidige ministerie wordt ook door 
1 " rech ts" gehandhaafd. Tegen dit Kabinet is 
op 't oogenblik: geen strijd. 1 

Als 1917 in 't land is, wordt bij de generale 
2e Kamerverkiezingen met het zittend kabinet j 
afgerekend - zoowel van links als van rechts. 

En als links dan wint, zal de liefde voor l 
dit extra parlementair-kabinet wel wat bekoeld 
zijn en heel spoedig plaats maken voor eer
"radicaal'' minlbterie. 

.Maar wèl gaa.t het om 't behoud der recht-· 
sche le Kamer. 

Wèl tegen de actie. voor allemuns- en 
nouwenkiesrecht, wèl tegen de "Ouderdoms
bedeeling", w~~rb.ij de ouden van dagen op 
hoogeren leeft!Jd m slechter conditie kome11, 
dan"bij 't ontwerp "Talma". 

1\ el tegen een Grondwetsherziening, waarbij 
rechts alles moet toegeven en wel direct in" 
zake hel; Kiesrecht en maar moet afwachten 
w~t"de to~komst zal brengen inzake "Onder
WlJS en zich voorshands mag neerleggen bij 
een onbevredigend bevredigings-rapport . 

Wèl tegen het streven, om land en volk 
door al te groute zuini<rheid, die ook hier de 
wijsheid bedriegt, schier onbevredi~baar en 
weerloos te doen staan tegenover deu vijand 
zoowel hier, als in de Koloni~n. 

Daár gaat het om 1 
"Om 's lands Behoud!" 

Ons laa tste Doln·erk. 

§ § 

Toen in 1904 de Hooger-Ondel'wijswet door 
!e toenmalige liberale le l\amer verworpen 
v::.s .. volgde na de Prov. Statenverkiezing in 
lat JUr ontbinding diei· J.\amer en werd ze 
,rechts". 

De "rechtsche" le Kamer is nu ons laatste 
iolwerk. 

Alle pogingen zullen worden aangewend 
loor ".'rijzinnigen van alle kleur en schakeering 
J~S uit dat laatste bolwerk te verdrijven. Thans 
'IJt: w•' da'lr nog veilig. In de 2e Kamer moet 
nen niet al te vrij vim zinnen zijn, of de le 
s er gelukkig nog om gevaar te keeren. 

Kunnen de linksche partijen dus triomfeeren 
, ?ij de Statenverkiezing, vooralin Zuid-Holland, 
ian hebben ze de macht in handen, om door 
mtbinding der tegenwoordige P.en nieuwe le 
Kamer te krijgen, waardoor ons volk gezegend 
Jrn.n worden met de toepassing der radicaal-
<>ocialistische beginselen. 

Op de verovering hunnerzijds van dit ons 
laatst e bolwerk is 't gemunt en dan ziju wij 
ten doode opgeschreven. • 

Vooral tracht men in Z.-Ilolland, dat 10 
le K amerleden afvaardi~t, zijn slag te slaan. 
't Staat dan niet meer 31 tegen 19, doch 21 
tegen 20. 

Op het behoud onzerzijds van dit ons laatste 
bol~~rk moet ~an ook .al pnze energie zijn 
genc ... t . Met mets ontziende volh arding, met 
ongemeene taaiheid, met vurige geestdrift 
met heilige bezieling en - met ootmoedig 
g ebed, dient alles gedaan om dit laatste toe
vluchtsoord te behouden. 

Kiezers, in welk district ge dan ook wonen 
1I10o~t en hoe schoon of ook hoe hopelorn; 
wellicht de kansen staan - getrouw uw plicht 
vervuld 1 

\ _ D~ (' jferii· ,..,
10 

L 
1

_ W ek t ook uw broederen op! 

\ 

In •t di:;bict ZJeteuneer kunnen g, :; en En weet het, bij •001- oJ onspoed: Niet 
roen worden uitge~racht. voolheen links regeert, ook niet "rechts" - doch de 

z··n de verhoudrngen zoo.als ze .· el Heere, onze God. 

l 
war~u, d"n i::> de uitslag b1J Lenadenng " Hij oni laatste, oni; eenigst, on11 sterk1te 
\ast te stellen. . ·hts bolwerk! § § 

,, k . >1.e: s ,!ie opkomen, waarv~n Iec; . -

\ 

700v 1
1~ ·k ''OOO alles in ronde c1Jfe1 s urt R e eltts houden ! 

4000 en lil "' " ' •e. \rukt. d o"er- In drukke stadowijken W< ·rdt ge er met 
g };n mitsdien zijn we zeker van c ' w oord en daad aan herinnerd, dat ge bij uw 
wi•nün;,;? wandeling zult "rechts houden". 

w elneen, lezer! . b vorr:is- Een uitstekende maatregel van orde! 
\Vant behalve de gewon-' :;~em t°" . 

0 
te Voldoet ge daaraan niet, dan zijt ge oorzaak 

\ 

singen staan we hier nog vor he ~~~t tie- Van Ongeregeldheden, opstootjes en wanorde, 
outken'nen feit d'.lt de ver hou lllgen il • terwijl g e zelf er misschien wel zonder kleer-
zelfde z\Jn gebleven. . ,,. ver 1 scheuren, doch stellig niet zonder een buil 

En c\.tt g(1oit heel de. rekenrn"t olmn uitsi· ~ >Î een blauw oog afkomt. 
I'n J.at maakt profetie omtreu l e ~ ' . 

g11~ 3ci 1 onv~kt>t·. 'S i h Odok V~·, 't politieke leven geldt het: "rechts 
. ou en. 
1 A Is ge altoos een minnaar van orde, vrede 
L rn1 welstaHcl ~iit 

"l:lech ts hou"den t·' bij de komende Stat en
verkiezing. 

Wat meu u ook L"lieve wijs te maken. 
Nii.t wij ,:och ten den strijd, doch die is ons 

opgelegd, door verbreking van het Bestand, 
dus "Rechts houden!" 

"Rechts houden!" want niet 't Kabinet is 
de inzet van dezen strijd, doch de triomf va.n 
de radicaal-socialistische beginselen. 

"Rechts houden!" hoe men ook tracht te 
bepraten met landsverdediging, koloniale 
politiek, i:.amenwerking met Rome, handha
ving der Herv. Kerk 

"Rechts houden!" Denk slechts aan de 
eedskwestie, aan de lijkverbranding, aan den 
Biddag, Zondags.i.rbeiJ, vl.uuk(;;ll va11 .Militairen, 
gee:::tehjke verzorging van mijnarbei.ders enz. 
en welke houding de linkerzijde tegenover 
deze vraagstukkeu heeft ingenomen. 

"Rechts houden!" § § 

- Een legende. 
Er komt een legende in omloop. 
De afgetreden heer baron v. Pallandt zou, 

aldus hoort men roLdvertellen niet :mti-rev., 
' doch Chr.-hibtorisch zijn. 

Zelfs bladen als "de Rotterdammer" ver
spreiden deze legende. 

En "do N ederlrmder" zong in denzelfdeL. 
toonar.rd. 

Natuurlijk is dat bericht zeer doorzichtig. 
De Chr. hist. kiesvereeniging te Voorburg 

stelde den heer Snoecl~ Henkemans cadidaat. 
Dat was natuurlijk niet in den haak. De 

zetel behoorde aan ons, niet aan de Chr.
historischen. 

Om nu toch eenig bewijs te hebben van 
een daad te hebben gepleegd, die recht was, 
moest de heer v. Pallandt Chr.-Ilist. worden 
gewaarmerkt. 

En nu stelt men hot voor alsof 1cij eige~lijk 
de zetelverO"l.'P.rnars zijn. Wellicht meende men 
ook dat wij nu niet met eigen candidaat dor
sten uit te komen, om sternmenverimippering 
te voorkomen en das den heer Snoeck Henke
mans zonder meer zouden overuewen. 

't Spreekt vanzelf, dat besli::;te mannen 
onder ons, ook onder de Chr.~historischen 
daarmede niet van de wijs zijn te breugen -
doch de mid".lenstof? 

Reeds trachte' men van "links" met deze 
legenèe stemmen te winnen. 

Maar - hoe zit de zaak dan e'genlijk? 
Baron v. Pallandt was unti-revolotionair. 

Bewijs? 
10. Hij was en is nog steeds lid van de 

plaatselijke anti·rev. Kiesveree11. te \\' assenaar. 
Dit feit is op 3 vergaderiugen van de ,,Cen

trale" publiek medegedeeld dou1: Ds. Klomp, 
voorzitter en Ned. Herv. pred. te \Vassenaar. 

2°. Hij is steeds door <le "Centrale" anti
rev. gecandideerd voor 6 jaar geleden, toen 

. hijzelf op de vergadering was en nu ook weer 

1

- terwijl de Chr.-hist. nooit hem candidaat 
hebben geoteld. 

30. Hij was ]i..;_ van de auti-rev. Statenclub. 
Vrago: Is het nu een anti·rev. of een Chr.

hist. zetel ? 
Kiezers, laat u door niets of door niemand 

' van de wijs breugen. 
Eu laat de uitslag bewijzen, dat cvk deze 

legende uaar 't rijk der legenden is verwezen. 
<: ~ li s 

Jor ..... __ .. 

- In de. laatst~ehoudtin vergadering 
van de Anhrev. k1esvereeniging "Neder
land en Oranje", kort voor den stem
liusdag, werden eenige stembusaangele- J 
genhaden, zooa.111 controle enz., geregeld. 
Er wel'd verslag gedaan van hetgi::eo 
door het bestuur inzake de verkiezing 
w_as gedaan. Ook werd o.m. medegedeeld 
uit de vergadering van het Moderamen • 
der Cen~rale, dat de candidatuur Mr. S. · 
Hogerzeil ~oor de Chr. Hilltorischen ge
h~nd~aafd is tegen het uitdrukkelijk ad
vies m van het Hoofdbes~uur der Chr 
Hiat. Unie. · 



Alle l 1enH aan clek. 
De verhoudingen zijn veranderd. 

- De Uandldaten, 1 
W e zijn gewend - of lieTer verwend - aan 

een drie- of viertal voor :.:l zetels. Of ook wel 1 
- aan enkelvoudige candidaatstelling. 

<-~ 1r7a 
Nog eens: "De Chr.-Historischen". 51 

In een onzer vorige asterisken in 
het vorig nommer voorkomend over: 

Denk slechts even na en ge gevoelt met 
on", üok in liet district Zoete1meer met zijn 
"verbijsterende" meerderheid de noodzakelijk
heid, d:1t rcooJzakelijkheid, dat alle man van 
rechts ook naar de bus ga. 

Uat niemand onnoodig achterblijve ! , 
De vrijzinnigheid is ontegenzeggelijk in 

sommige dcelen van het distriet de hatste 
j aren vooruit gegaan ! 

Djtmaalzijnnietminder dan 7 heeren aan bod. 
\\ e baden ons in een nooit gekende weelde. 
7 - zegge zeven - candidaten - en dat 1 

= voor 2 zetels in 't district Zoetermeer. j =-: 
Als er nu nog thnii:;blijvers zijn dan weten . 

"De Ghrûtelijk·Hutorischen" deden we 
de vraag of het Hoofdbestuur der Chr.
Hist. Unie de houding zijner geest-

De socialisten komen met eigen candidaten, 
waardoor het aantal uitgebrachte stemmen 
grooter zal zal dan immer te voren, waardcor 
het meerderheidscijfer verhoogd wordt en ge 
wellicht nog voor een herstemming komt te 
staan. , 

We hebben zij het dan ook een kleine groep 
van Chr. Hist. die de overgang naar Links 
vorm on en nu vooral niet geheel 1 echts zullen 
1:>Len11nen. De legende zal wel zijn w~rking 
bij enkelen doen. En eindelijk - we komen 
met een nienwen candidaat - en dat is altijd 
achteruigaug. 

En dm; - alle huns aan dek ! 
Of wilt ge liever herstnmming? 

s § 

De Uhri fltelij k Hlsto rl•elten. 
De g rootste en alles beslissende verandering 

in de Terhoudingen is echter wel deze, d11 t 
tegen aller verwachting in op het laatst<i 
moment Dinsdag 6 Juni j.1 in Zoetermeer 
beker:d werd, dat de Christelijk Hilitsrischen 
met eigen candidaat uitkomen. 

\Vel was de heer Snoeck Henkemans door 
Voorburg gesteld, doch niemand nam dit 
serieus op. Een proefballonnetje ! 

Zelfs op de C~ntrale .A .-Rev. waar de 
voorzitter iets meedeelde uit een onderhoud 
over deze kwestie met Dr. Schokk ing, viel 
een toon te beluisteren, dat het niet zoo 
erustig zou loopen, vooral daar de heer S. TJ. 
de candidatuur niet zon aanvaarden. 

En nu ter elfder ure worden we verblijd 
met Mr. S. J. Hoogerzeil van 's Gravenhage. 

En è.at - terwijl een anti-rev. aftrad, 
70nder eenig overleg gepleegd te hebben met 
onze Centrale. 

E n dat - terwijl we elkander, niet in 
Zoetermeer, maar voor het geheele land zoo 
noodig hebbeu. 

Zijn de heeren dan politiek verblind? 

f 
En keurt het Hoofdbestuur der Chr Hist. 

Unie zoo iets goed? We kunnen het niet 
i gelooven . 

§ § 

- Maar 1le Roomsehen ? 
H et Roomsche spook is, vooral in dit dis- 1 

trict nog vaak het schrikbeeld , doch daar
mede moest men nu toch eens eindelijk op- \ 
houden 

D at gepraat en gewurm over de Roomschen! 
D aarin zit voor ons 't gevaar niet . Zij be

lijden met ons God Drieënig ; zij aanvaarden 
als wij de 12 artikelen des geloofs. Zij -
doch waar zouden WlJ eindigen. ~ulk gepraat 
is oppervlakkig niet alleen, doch ook ondank
baar. 

Door krachtigen steun, zeer soliede samen
werking. betrouwbaar bondgenootschap, heb
ben de Roomschen ons in land, provincie en 
stad menigen zetel bezorgd. ! 

Maar 't gevaar voor ons 2.it in de linkerzijde, . 
waar men minachtend spottend, schouder- ! 
ophalend over <-iod en Zijn Woord t racht 1 

in klein en groot de ongeloofsideeën in te 
dru ppelen. L aat ons daarvoor toch het oog 1 

niet sluiten. 
Neen, waarl~jk het gepraat over de R oom

schen is eigeniijk te onbeduidend om bet nog 
te weerleggen. \\"aar men zelf in het ' · J bl. 
op ho>enstannden g rond samenwerking be
ulcit voor de militaire tehujzen, hoeveel te 
Îneer dan geldt dit in den st aatkundigen strijd! 

q & 

we het niet meer. 1 

W elke de beYoorrechten zijn? 
Mr. D. A. Kleij (lib) te s Gravenhage en 

W. J. Jochem (lib.) t e Wassen aar. Voorts A. 
Dijkgraaf S:D.A.P.) te Schoonhoven en J. H. 
Schaper (S. 1 .• --1..P.) te Rijswijk. l 

.Alle 4 inksche heeren. \\ie weet, hoe res
pectabel brave menschen - - doch wij k unnen i 
ze niet gebruiken. 1· 

We behoeven dit niet nJder uiteen te zetten . 
Num.11101· 5 i~ Mr. S.J. Hogerzeil (chr.-hist. ). j 

Ook die kan rn de gegeven omstandio-heden ; 
n iet onze man zijn. 

0 
j 

I~. ver~and met de eigenaardige schesve i 
positie. d1e ~e chr. hist. ditmaal innemen en 
de wijze waarop ze de :;temmen van rechts 
tracht~n te .verdeelen, .zoodat het of op her
st emmrng of op verlies uitloopt, als onzer
zijds niet "alle hens aan dek" komt , behoe-
ven we ook dit adres niet nader uiteen te 
zetten. 

Dan te~ laatste: Mr. A.. J . L. v. BEECK 
CA..LKO~- (a.-r.) te 's-Gravenhage en W. B. t 
T. LIEFLflD (r.-k. aftr. ) te 's-Gravenhage - 1 

de beide officieel ge~telde candidaten der f 
coalitie-;:: ar• ije 1 . f 

IJat zijn onze mannen. ·pi 
.Aanbeve!ing is overbodig. f 
Ze be' elen zich zelf aan. Ze zijn waard te F 

worden gekozen en kunnen ook gekozen wor- ' 
den, mih; op voorwaarde, dat al de onzen als : 
één man bij eerste stemming hun keuze be- ' 
palen btj: ' 

Mr. A J. L. v. BEECK CALKOEN 
en 

W. B. v. LIEFLAND 

De S• 1Udh1trleteu. \ · 
Zoetermeer en Zegwaart moeten P.un o~~e 1 

roem blij\·en handhaven. De uitslag m~et ZIJ1;1• ! 
dat de verhouding van rechts tot h.nks is 1 
als 2 tot 1. .Met minder kunnen we met toe. 1 
Maar dan ook ieder mobiel. De org anisatie 
der Kie::;vereen. is uitstekend; althans van ' 
bevoe.,.de zijde werd ons da.t verzekerd - doch ! 
het k~mt nu "Verder op de activiteit der leden 
en de getrouwheid onzer kiezers aan. 1 ' 

Bentlmi:e'lï. We wagen ons aan geen pro- l 
fetiën. Doch de club, die zich als "Kiesvereenj l 
in Kiem"' organiseerde, toone haar kracht .

1 Nootdo•1>· Minstens een lOO~:i.l hand~~ 1 
maken onze candidaten zv;art en m Stompwi;k i 
gaan niet minder dan een half duizendtal 1 
op de onzen. En niet eenzijdig, daarvan zijn ·

1 we overtuigd. 't Is een lieve lust om in 
Stompwijk te mogen gaan stemmen . 1 

· Ook Voorburg :;t~ met zijn 500. man pal. 
Wat een genot in t centrum te. zitten, van 1 
waaruit de Chr. Hist. tegenactie opkwam. 
Maar Voorburg geve een waardig· antwoo.rd. 

I n Vcur wP.t z~n 350 kiezers, scharen .~1~h l 
toch zeker 250 aan de rechterz,jde, te-::wlJl m 
Wassenaar van de 1000 geen enkele onzer . 
600 mc.g achterblijv~n. En k, n en mag i 
Pijnacker het met mmder dan 250 s~ellen? 

1 

De kiezers staan immers onder bezielende 
leiding ? De overige stembussen st aan in 
:Blaatsen, waar voor ons grooter gevaren . 
dreigtm. doch zoover van het centrum, dat 1 

' d 0 . " het geluid van "Nederlan en i-anJe er 
niet doordringt. I 

Daarom zij er hier verder over gezwegen. 
§ § 1 

verwanten in dit district goedkeurt. 
We zijn thans in ~taat het antwoord 

te geven. 
Het Hoofdbestuur keurt die houding 

niet goed . 
De eerste candidatuur van den heer 

Snoek Henkemans door de 0.-H. Kies
vereeniging te Voorburg moest word en 
t.oegelaten, doordat de heer S. H. be
dankte. 

Niet alleen wij, doch ook het Hoofd
bestuur der C.-H . Unie meende, dat er 

1 nu wel verder vanuit Voorburg geen 
gevaren waren te duchten. 

In 3.llerijl vormden de C.-H. broede
ren ech ter een "centrale', - of lievar 
een "d istricts-vereeniging'', waarvan 
het Bestuur werd samengesteld als 
volgt: C. Koster, voorzitter, te Berkel, 
C. Neil te Wassenaar, M. A. Roozen, 
te Voorburg, J. D. Wassink te Pijn
acker, J. J . Knierum, secretaris, te , 

1 
Voorburg. 

Deze districts-Kiesvereeniging stelde ; 
1 nu te r elfder ure een Chr.-Hist. can-
J didaat tegen het uitdrukkelijk advies van f 
J hPt H oo/dbe&tuur in, n.l. den heer Mr.1 
i S. Hogerzeil uit 's-Gravenhage. 
1 Het verblijdt on<.! dit te kunnen 
' melden en met zekerheid. 
l Het verwondert ons echter daarom 

des te meer, dat publiek tegenover de 
Kiezers, noch in courant, noch in strooi
bilj et, noch op eenige andere wijze, 
van cl it advies ook maar iets werd 
vernomen. § § 

-. ... __ "" ----··~~ ~ 

~ ~f urts1'c. "-' h 
Verrassend mag de uitslag in het 

Staten-district Zoetermeer wel worden 
genoemd. 

We waren niet geheel zonder vreeze 
dat ons een herstemming te wachted 
stond - doch door den ijver onzer 
mannen, onder den zegen Gods, zijn 
we daarvoor bewaard geworden. 

De vraag was bij ieder: Hoe sterk 
zullen .de Chr -hist. in het district zijn? 
Nog mmm er was er gelegenheid ge
weest daarvan eens den proef te nemen. 

Nu is die genomen. 
En Mr. S. J. Hogerzeil deed voor 

dezen proef dienst. 
En wat was nu het resultaat? 
Dat bij 575 dus nog geen 600 stem

men baalde_ van de 6200 uitgebrachte ; 
nog geen tiende deel dus. 

. En. zulk een kleine groep in ons 
d1stnct zou aanspraak willen maken -
op het recht van den zetel? 

Toch gelooven we, oat het aantal 
stemm~n grooter zou geweest zijn, als 
werkel~Jk het recht aan de zijde der , 
Chr.-Hrnt. ware geweest - doch, we · 
s~hreven het reeds - vele beslist Cbr.
h1st. wenschten toch zeker geen ver· 
antwoordelijkheid te dragen voor de 1 

tha_ns in hun naam gevoerde tegen- f 
actie tegen ons. r 

T 



( 

We hebben reden dankbaar te zijn, 1 5 en wellicht, 1lat deze verkiezing een r 
• zoodanigen invloed beeft, dat ons voort 

aan dergelijke onverkwikkelijkheden , 
worden gespaard. 

Voor de liberalen is bier we1mg 
kans van slagen, vooral nu het socia· 
lisme blijkbaar wassende is. 

De vrijzinnigen hadden anders zoo 
gehoopt bet tot herstemming te bren-
gen. Zelfs door den heer J. H. 1 

Schaper werd dit in openbare ve1ga
dering als volstrek1 niet onmogelijk 
voorgesteld . 

En dan - allen, zoo mogelijk met 
de Chr.-hist. in bond tegen ons. 1 

Doch dit laatste zou wel niet ge- 1 
vleugd zijn. 

Daarvoor staan de Chr.·bist. wellicht 
nog te dicht bij ons. . 

De verschillende cijfe~s en ?ombma- 1 
~ies daarvan geven misschien later 
1og eens stof tot wat diepere beschou
.ving over de verhoudingen alhier. 

§ § 
Dit stukje ontvingen wij, jammer 

1enoeg, vorige week te laat. 
De Uitgever. 

Jf~ -& t ~· Jju 
- De alhier bestaande afdeeling 

van het Neder!. Werkliedenverbond 
"Patrimonium ~ ' is opgeheven. Reeds 
langen tij d floreerde dr. zaak niet 
meèr. De 4 overgebleven leden, t evens 
bestuursleden de heeren H. Nieuwen
buij zen voorz., J. d. Rijk secretaris, 
A : v Breeschoten penning m. en R. 
ten Kate bibliothecaris hebben met 
nog 1 gewoon lid en 3 adviseerende 
lr:l.en, het leven der afo eeling zoo 
lang mogelijk gerekt. Nu ec hter ook 
de secretaris en de penningmeester 
wegens vertrek moesten bedanken, 
is tot opheffin g besloten. 

Patrimonia•. 

Men vraagt ons voor 11Patrimoni
um" in de plaatselijke pers wat pro-
paganda te maken. . 

Voor zooverre dit geldt het natio
naal verbond, zouden we dit gaarne , 
doen, doch onze ru~mt~ en den aard \ 
onzer stukjes laat dit met te. 

Voor zooverre men echter mocht 

· me.enen, propaganda voor de plaatse
lijke af deeling te Zegwaart-Zoeter- L 

1 meer, moeten we het teleurstellend t 
feit constateeren, dat dit niet meer 
gaat, om de eenvoudige reden, dat er ' 
alhier zoo'n afdeeling niet meer be
staat. 

Het bericht van opheffing werd 
reeds in onze kolommen, vergissen we 
ons niet, in Maart van het voril! jaar 
ge~~ld. 

"i>atri" bezweek hier tengevolge 
van gebrek aan levenskracht. 

"Bloedarmoede" zegt men ook wel. 
Alle werk werd als bij de handen 

afgebroken. 
Dat was te betreuren, - doch, la

ten de voorstanders van "het vader
lijk erfdeel" hand in eigen boezem 
steken. 

Let er maar op en ga het maar na. I 
Zal er dan nooit in Z.-'Z. aan onze 

slaperigheid een einde komen? . 
De Vrij zinnigheid" is verreweg tn 

de m'inderheid - er is nu in alles 
=.'. vorm - en regeert in alles - alsof 

het de meerderheid had. 

De leden braken af, wat het bestuur 
trachtte op te bouwen. 

Men meende in zijn waanwijsheid, 
dat voor "Patri" hier geen plaats en 
geen werk was. 

Loonsverhooging - onnoodig. 
Betere arbeidsvoorwaarden - ab

soluut niet noodzakelijk. 
Zondagsrust - nu jat! in theorie, 

maar - maar practisch wch niet te 
verwezenlijken. 

Conflicten - ze kwamen immers 
nooit voor! En zoo had de afdeeling 
hier immers geen recht van bestaan. 

En of ge daar nu al tegen inbracht. 
dat de loonen in landbouwbedrijf en 
fabriekswezen, ook ten onzent, verre 
van toereikend waren, dat nog veler
lei misstanden gevonden' werden, dat 
Zondagsarbeid nog meer dan noodig 
was, werd verricht en dat wel dege
lijk conflicten voorkwamen, die ech-
j ter werden gesmoord, 't baatte niet. 
! Zelfs maatregelen in 't belang, het 
1 finantieel belang der leden konden 
! niet worden uitgevoerd' door tegen
l werking der leden zelf, omdat men 
, vreesde voor alles en nog wat. 

En dan - de christelijke patroons 
en landbouwers hoe oordeelden die, 
de goeden niet te na gesproken. 

l Och, ziet ge, zoo'n afdeeling kweekt l 
maar socialisme. 1 

Men doorzag in zijn kortzichtig- , 
heid niet, dat zoo'n afdeeling juist het f 
socialisme voorkomt en tegenhoudt. ' 

Patrimonium ging onder door eigen 
schuld. door verdeeldheid in eigen 
boezem, tengevolge van de zonde van 1 

' .,de slappe hand" en "de trage knie." ' 
'Wel moet ook erkend, dat onze te- ' 
nstanders ook niet altijd even nobel 

"liberaal" jegens de afdeeling op-
1den. 1 

We denken aan de actie voor 
plaatselijke keuze", aan de samen- ' 

stelling van het steuncomité, waar 
vertegenwoordiger van een arbeiders
af deeling in de allereerste plaats zit
ting diende te hebben, aan de keuze 
van .,tusschenpersonen" bij de teeke
ning van ouderdomsrente, waaronder · 
,1iet een enkel lid van onze arbeiders
él:f deeling voorkwam, niet is in over
eenstemming met de bedoeling van 
wijlen minister Talma, uitdrukkelijk 
m de bekende circulaire uitgesproken. ' 

Dit alles was te overkomen geweest. 
Wij zijn niet anders gewoon. l 
Maar gebrek aan vurigheid van f 

geest en eigen lakschheid, dat deed 1 
het hier. i 

En nu - nu organiseeren zich de f 
winkeliers en ze doen er goed aan. f 

En nu - nu organiseeren zich de 
patroons en zij hebben er volkomen 
gelijk aan. 

Doch in de toekomst tot schade der 
arbeiders. 

Dat er nog eens leven kwam in onze 
dorre doodsbeenderen - en eenheid 
- en broederzin - en gem~enschap 
des geestes l 

Liefst zag men ook onze pers van 
zulke dingen zwijgen. 

We passen daar echter voorl 
Als fluisteren niet baat, zullen we 

roepen, als 't moet luidkeels. 
Och dat we wakker werden! 

' § § 

v f " IY I b d&.: ~f·t 
* * * Beterschap. 

Er moet nog al eens geklaagd over 
"druktouten". 't Gaat niet aan ze 
steeds te verbeteren. Zoo stond in de 
berichten bijv. dat in den Raad was 
voorgesteld, om den brievengaarder 
te verzoeken "een winkel t e houden" 
- dit moet zij n "geen" winkel ~nz. 

Waar ligt de schuld? 
Maken de schrij vers fouten of ligt 

'taan het handschrift ? Gaat het oog 
van Uitgever, redacteur of corrector ' 

er niet goed over ? Zit '.tem, in. zet
ter of drukker? Missch10n is ieder 
op z'n beurt schuldig. 

Lezer, ze beloven alle~ samen be· 
terschap ! §§ 

J .-6 .Jr_·vt 
• • ~Nl•t verhelfe•d· I . 1 ·
;e Gemeenteraad van Z~gwaart 

biedt den laatsten tijd nu juist geen 
verheffend schouwspel, 

We onthouden ons van het noemen 
van namen doch memoreeren enkele 
feiten. Nu ~ens stemt A in den raad 
anders, dan hij in 't colleg~ van B. 
en w. deed of weet B. met meer 
wat in dat 'college is besproken of 
besloten. c. vergast ons op een beto~~ over 
het al of niet gefortuneerd ZIJn van 
derden terwijl D. zich druk maakt 
om aa'n te toonen, dat h~t behept 
zijn met een borstkwaal met bevor· 
delijk is aan het gemeentebelang. 

E. pleit voor eigen belang ~n F. 
doet ook mee _ zij het dan ieder 
op zijn eigen manier en voor ver· 
schillende belangen. 

We gelooven gaarne, dat de vroede 
vaderen meenen op die wijze het best 
't 5emeentebelang te dienen, doch 
we geven ze de verzekering, dat de 
gemeentenaren daar wel wat andars 
over oordeelen. 

De heeren dienen zich op dat punt 
te herzien. 



. A.an den voorzitter ligt dit niet. 
D.1e tracht in zijn leiding al dergelijke 
uitwassen af te snijden. Uitdrukkin
gen als: "niet ter zake dienende" 
.niet aan 't J·uiste adres'' behoor~ 
. ' " met tot de bevLegdheid van den raad", 

"daarover kunnen we hier niet be
slissen,'' enz. bewijzen dat Zijn Edel
achtbare met vaste hand, den hamer. 
houdt - edoch, een profetischen blik 
te bezitten, waardoor hij al dergelijke 
buitensporigheden zou kunnen voor- ' 
komen, mag niet gevergd. 

Is er wel voldoende voorbereiding 
bij de heeren en ook wordt waar dit 
~as g~eft, behoorlijk overleg gepleegd ? 
]"r ZIJD symptonen, die daara:in wel 
eens doen twijfelen. 

Wie zich daaraan schuldig maken? 
Och, zoowel rechts als links. 

En hier dient het te zijn - noch 
rechts, noch links ! 

Maar - den koninklijken weg! 
§ § 

..4- "- Û' z ~ '/; d 

1

-.;;opaganda. ~ 
Men maa.kt t€genwoordig voeo r alles 

en nog wat propaganda. 
Doet men dat echter ook wel voor 

ons weekblad "Nederland en Oranje" l 
en wel in die mate en met dat vuur 
't welk billijkheidshalve in onze men-
schen mag worden gevorderd? ! 

Een enkele maal ontvangen we hier: 
in Zegwaart wel eens bericht over '1 

den inhoud van ons blad, zoowel wat 
ieu wsbericht en ,a l::;ook ,1i , ot-1 <" 1 t brie
ken betreft, d ie töt dankbaarheid en' 
tevredenheid i:;temmen . 

.Maar als dat m: zoo is, Jat ons 
weekblad, wegens zijn inhoud lezens
waardig ü-;, dan mag vet wacht, dat 
iedet in eigen kring er ook voor ijvert, 
er wat voor doet, niet waar ? 

Onze peri, ook de plaatselijke moet 
vooruit. 

F,r zijn natuurlijk: ook nog vele on-1 
vervulde wenschen. Doch hoe grooter 
de kring van lezers en ad verteerd ers, , 
hoe meer èn redactie, èn medewerkers 
èn uitgever ook kunnen d0en in 't 
belang der zaak. 

Vooral waar in onze kringen veelal 
nog bladeu gelezen worden, die hoe 
goed ook op zichzelf voor ons met 
geven, wat we behoeven, klimt de 
eisch des te meer propaganda voor 
onze pers te maken . 

Dat een ifigelijk onier dan !loe1 wat 
zijn hand vindt te doen. 

Ook op dat terreiu worde de zon
de van "de slappe hand" en van 11 de 
trage knie" ernstig bPstredr:'tL 

§ § 

Vaoantle •• verlof. 
We zitteu midden in den vacantie

t tijd. Ieder, die eenigszins kan, gaat 
~ er enkele dagen (weken) tusschen uit. 
, Dan moet eens gerust van den 
t arbeid. 
3 

Dan is er behoefte om tijdelijk in 
l andere omgeving te verkeeren. 

Dan kan men lichamelijk en geeste
lijk we€f gesterkt worden tot her· 

a vatting zijner taak. 
~ 1 . Onze onderwijzers bad den vroeger 

1 
d1~ voorrecht bijna alleen. Met jaloersch-

,, heid werd wel eens op hen gezien. 
; Men vergat dan, dat hun arbeid 
· zoo geheel verschillend is van dien 
! van anderen, 

1 
Ook - werd wel eens te eenzijdig 

alleen naar de ond•ffwijzers gezien, 
·,zonder op het groote belang der kin-

3 l deren te hitten, die een voudi~ niet 
-

1 
buiten vacantie kunnen. 

· 1 Neem de vacantie uit het school· 
·. leven weg en ge zult ervaren, dat 
r de resultaten van het onderwijf!. \Teel 

-- minder worden. 
n Op sommige plaatsen, wordt de 
j · vacantie veelal nog veel te krap toe-

gemeten. 
In Zegwaart en Zoetermeer, was 

dat vroeger 8 dagen voor de z.g.n: 
"groote'' vt zomervacantie. 

Later in 1901, veranderde dat in 
14 dagen. 

En nu, na 15 jaar zijn we hier ge
vorderd, zoowel bij Bijz. als Openb. 

1 onderwijs tot 3 weken. 
De bijzondere tiChool ging daarin 

1. voor; de openbare volgde. ' 
,. 't Is te begrijpen, dat veien daarop 
.l met een zekere ontevredenheid neer-

zien. 
Zij, immers krijgen nooit vacantie. 
Of ~e moeten bet schier bedelend 

afdwingen. 
En dan vooral maar een paar'' 

dagen en sommigen nog ~et korting 
op hun loon. 

Gelukkig, dat in verschillende bR
drijven ook hierin verandering ko~ 
De publie.ke opinie getuigt tegen zulk\\. 
co~servatreve toestanden, en in steed ). 
ruimer kring dringt het besef door, 
dat tot een 11 menschwaardig bestaan'' 
ook vacantie behoort. In verschillende 
bedrijven wordt dan ook reeds 8 of 

,1 14 dagen toegestaan. 
Vooral een anti-rev. kan daaraan· 

n niet ontkomen. 
t Hij weet dat een mensch geen 
1. maHchine is of een deel daarvan. 

ij weet dat hij - beelddrager 
e Gods is. 
1• Niet louter stof. Ook een geestelijk 

wezen. 
'l Dat er behoefte is 'aan hooger leven 
~ en dat. heAl zijn bestaan niet op mag 

gaan rn den sleur van den arbeid 
van al den dag. 

't Conservatieve denkt daarover 
anders. 

't Dient echter bestreden. 

1 

Het Calvinisme voorkomt Socialisme. 
Het Conservatieve kweekt stelselmatig 

' Socialisten. 
1 

D 1. • .. 5H 
aarom ( 1en ,, onzerzlJdS ook steeds 

gepleit voor goede J'egelingen van 
"verlof' in alle publieke bedrijf. 

Op het particuliere leven kan slecht ===="" 
zedelijke drang worden geoefend. 

Op publiek terrein echter kan wet 
of verordening regeling stellen. 

Hon staat het nu b.v. met de ver
lofsregeling van gemeente-ambtenaren, 
beambten en werklieden in onze ge

l meente? 
Is daar van een regeling sprake? 
Of gaat dat bij geval ? Is men daar--------- ---------

bij afhankelijk van de oogenblikkelijke I 
stemming zijner superieuren - of · 
heeft men bij weigering recht van 1 
appèl? 

Onze anti·rev. raadsleden hebben 1 

ons gemeenteprogram onderschreven, i 
waarin ook \·oorkomt het pleiten voor i 
schriftelijke vastlegging voor verlofä- ' 
regelingen in de aanstellingen Vë:tB 

gemeenteambtenaren . 
Misschien ligt hier nog een breed 

terrein van arbeid voor doorwerking 
onzer anti·rev. beginselen. 

Wie zal hier de kat de 
aanbinden? 

bel eens ! 

§ § 1 
--~---~~~~~~~ ! 
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Hierna verstrekt de V o o r z i t ter eenig 
inlichtingen omtrent de lokalen van de open
hare school. Dè leerlingen zijn nu nog te plaat
sen, doch, breidt het getal zich uit dan moet 
~r andere · raad geschaft worden. Nu moet het 1 
achterste lokaal in tweeên worden verdeelrl, 1 
er zijn nu 172 leerlingen en die zijn dan te 1 
plaatsen. Dan moeten de ramen kunnen open-1 
slaan en wenscht de schoolopziener dat de 
speelplaats bestraat wordt. t 

De heer N o o r d a m herinnert er aan dat 
een paar jaar geleden veranderingen zijn aan-1 
gPbracht die ruim f 2000 hebben gekost: wan· , 
neer we nu kunnen aannemen dat we toch 
binnen een paar jaar een andere school zullen 
l'tlodig hebben is het dan wel gewenscht nu. 
eerst nog groote onkosten te maken? 

De Voorzitter rekent vóór dat het voor 
rlr gemeenten voordeeliger is de gewenschte ' 
wranderingen a;.in te brengen en den bouw ' 
Y"n een nieuwe school zoo lang mogelijk uit 1 

te stellen. Bovendien is het ook voorzichtiger, 
omdat men niet de absolute zekerheid heeft 
ifat de schoolbevolking steeds zal blijven toe
nemen. 

Besloten wordt B. en W. te machtigen de 
g0wenschte veriinderingen te doen aanbren
~en. 

De vergadering w~t hierna gesloten. 

'f/3 
..;.u~-,,A-~r-"Z--1'-<--C.-. 

V:J? '!h 
De verhouding van de openbnre school ts 

het volcrpnd pnnt van de agenda. 
De V o or z i t t e r: Er moelen verschillen- ' 

de verb<i!cringon worden a[!ngehracht, er ' 
moel ~f'n ars~11rirli11g tussche~ ck lokalen ge
maakt worden; eeu en ander zrl volgens de 
lJegrooting van den heer Yan Kampen een 
uitgaaf van ongeveer f 9;)0 vorderen, waar
ondpr dan begrepen is het bevloeren van rle 
speelplaats met tegels, anders komen de vl'iie
en orde-oefeningen niet tot haar recM. Het 
ri.fik vergoedt 25 % ; het zal dus voor elke 
gemeente on f 350 à f 400 komPn te staan. 

De heer D u i n i s veld vindt het een hee
le uitgaaf voor de gemeente, waar er naar 
zijn meeni11g slerhts een klein~ 30 kinderen 
uit Zoetermeer op <le openbare school gaan. 
. De Voorzitter antwoordt · hierop dat 

het aimtal schoolsrn-ande kinderen uit Zoeter
meer in Juni 57 berlroeg, behalve de avond
scholieren. Het rtotaal aantal op de openbare 
school gaande .kinderen beliep op 22 Juni 173. 

. Er~ zal" na de verbouwing plaats zijn voor l1 

11"~. \Verd er een nieuwe school en onder
wijzerswoning 11ebouwd, dan zou dat een uit- • 
gaaf van pl.m. f 11.000 vorderen. 

11 De heer van Sta a 1 du in en vindt, da·t 
het m et rle verbouwing toch nog maar lap-
werk blijft. . 

De Voor z i t iter: •t Kan nu niet anders, 
i!e sc110olopzienE'r moet het goedvinden, an
cl0rs krijgen we geen subsidie v;o1n het rijk. 

Het resultaat der gehouden hPsDrrkingen is 
rfol B. en ·w. gemachtigd worden tot het doen ' 

.. dPr aanbesteding. 
Bij ne rondvraag h eE'ft niern"ncl iets in he' 

miclrlen te brengrn, waarna d~ Yergadrrinr 
door den voorzitter wor<it gesloten. 

* .... * 

Zoetermeer-Zeg waart. Vo~r ,de te 
h_ouden openba·re aanl)esteding inza1ke het ver
richten Yan eenige werkzanmheden aan de • 
Opt!?nbare srhool, verw!jzPn wij belanghebben· / 
den naar de desbetrefrende adve11enlie in dit 
nummer. 

--+~ !Z-471177 
." " .... . 

Z o e t e r m e e r-Z : g w a a r t W sd 
av001d d . oiyn ag-

. wer aanbes,teed :het verbouwen (iu-
we:i_dige verandering) van de gemeenschap
pelijke 0. L. school dezer gemeooten· inge-
schreven werd rloor· wed J B ' 
! . 1050 · · · ouman, Yo or 

; W. VoUe'bregt voor f 1038· J 
0 \·oo f 1024 , . , . van s 

r ; esters voor f 998· N v T"'d 
geest" voor f 939. ' · · " IJ - , 

}ict werk is aan de laagste inschrij\'eT ge- I 
_gund. Begrooling was f 950. 

1 
. .... . * * * 

de openbare sch·ool. De kosten daarvan zij,n 
' geraamd <>p f 950, waandoor er ruimte komt 
. voor 184 leerlin.gen. '.rhans gaan er 173 ter 

school. Het werk zoo in de va·canlie moelen · 
worden uitigevoerd. 

Met algemeene stemmen wo1iden D. en ,V. 
gemaC'htigd tot uà-tvoer.i.ng van de wenk
"" ""1heden 1t.e d<Jen overgaan. 

. ~· 

h l ..:tlltl.~ .... -·- . ..., .... 

nomen. 
Verder wordt medegedeeld dat de aanbc

stedin~ Yan hel schoolwerk. waanan de be
grootin~ f 950 bedraagt, heeft plaats gehad. 

Laagste inschrijver was "de Tijdgeest" voor 
f 939 aan wie h('lt werk zal worden opgedra-

-~ ~ /~ 
Vervo'lgens is .aan de oroe : wijt?)~ging van 1 

de tbeCllrooHng voor 1913, in verband met de 
plaats" geiha1d hebbende verbouwing .van de 
sclloo1. Het aandeel ~n de ikosten bedlraagt 1 

_ v-0or deze ,gemeenlte f 516.45, waarv.an door 1 

het Rijk ver~oed wor<dlt ééri Vii.ertle 1gedeeUe. r 
. !De V o o r zit te 1r d1eelt rned1e, 1diait: iB. e~ , 
, W. het sdhoolliweI1k, da1! id·oor ,ide . Tij)dg.ee~tf' ' 

1 is uitgewerd, hebben OlplgeI1IO!Illen en den in-
: d':rulk hebben gel<Ir'eigen dat alles naa~ ibelh.oo- : 
ren en keurig in ord·e lis. Een buiitenreke- , 

, rui111g Js niet te vel."Wa:dhlten. Ten dvervloede ! 
zul!J.en wij echter helt welik nog door een des- i 
J.rund]jgie ''la.Il buiten ide gemeente lateru opne- r 
men. 1 

..,, "· 1 .... , -, ·. ~...,, """"'1.PP'n- r 

A~ u-~·15 

tfi~~ 
~11t11 >CJ.Ver U,; uerue k ~arta.ai vain. 1::11.>; 

e.eaJ. scl1rij-vC'Il van d1en heer H. Paul, in
genieur te Den J:-Laag, wa1:1ril.ij <Leze, naar a.an
leidIDg van eeri fut hem gerii.chit v·er~ van 
B. e11 W., :rappoir:t uit'ilr·ei11~ over de door 
"<iie Tijdgeest" uitge.,oe.rl<le verholuw.i.ng van 
die o,pe11bare Scil'OoJ.. UiJt di1t napp-O•rt, oot in 
rute opzichlien gunstig luiidt, iblij:kt da't het 
werk go.cd is uHgevi01e.rd; geheiei ivod.ge.oo hei 
be.stek. 

Oûlk .is ingie!lmmen een sdrr.ijven van den 
d.tsu-fots-sc.hoolopzi'en:er, waarbij deze berid1t 
dat .n.aar zijn 0"0~1deel het we1:k -.is uli'Lgevo·erd 
OYereerukiomstig h.et door hem goedgeke1mil(' , 
besLok. 

B~lanwer'.k was er niet. Naiar aanleiding 
Wtn. .acz.e ra1pp:oirlen hclJb' n B. en W. de aan· 
ne:irungss10011 dus uitht>I. ' 

,U•?<Jr /flf 

~.::~~~ 
Verkoop van grond is het volgend punt der , , 

agenda. f 
D e V o o r z i t t e r: In een gesprek na 

afloop van de vorige vergadering gehoudeu, 
hebben de heeren te kennen gegeven, dat ze 
er niet tegen zouden zijn om den grond naast 
het Raadhuis te verkoopen, als er eens een 
goed bod kwam, mits er geen arbeidershui
zen of winkelhuis op gebouwd werden. Men 1 

was toen voor onderhandschen verkoop, om-
• dat men dan weet, met wien men te doeu 

heeft. De heer A. G. Scheer heeft nu een ver
zoek ingezon<len om ongeveer 500 vier k. tE! 
meter vóór aan den weg te mogen koopen 
tegen f 4 per vierk. meter, dat ls dus f 2000 ' 
voor het heele hoekje. 

Uit de koopbrieven blijkt, dat het hoekje, 
hetwelk vermeld wordt als groot te zijn ' 
± 4 aren, in 1874 in publieke veiling in bod r 
is gekomen op f 1000. Het is het stuk grond, • 

• dat Noppe in huur heeft voor f 15 per jaar. 
In het huurcontract staat, dat het ± 6 aren 
groot is. De breedte aan de straat is onge
veer 25 meter. Kosten van overdracht en op- f 
meting voor rekening van den kooper. Ver· t 
langt een van de heeren naar aanleiding van 
dit verzoek het woord? 1 

De heer D ui nis vel d: Het is gemeente-! 
eigendom, en de wet zegt, dat niet onder
hands verkocht mag worden, of de bewijzen j 
moeten voorhanden zijn, dat het publiek niet 
meer zou opbrengen. Het is anders best moge
lijk, dat B zegt: ik wou ook wel geven wat A 
geeft. Ik ben voor publiek. Met den geboden 
prijs kan ik niet meegaan, als ik <lien verge
lijk met den prijs ''an den grond voor het 
Spaarbankgebouw; dat scheelt nogal wat. 

De Voorzitter: De gemeente mag wel 
onderhands verkoopen. Als de Raad het in 
't belang van de gemeente acht, dan krijgt 
men zeker de goedkeuring van Ged. Staten. 
En wat den prijs betreft, wil ik er even op 
wijzen, dat de duurste grond van Palenstein, 
midden in het dotp, ' ·erkocht is voor f 3. En 
wat den Spaarbank-grond aangaat, daar 
'mocht van alles op gehouwd worden, terwijl 
hier bezwarende bepalingen aan verbonden 
tijn. 



~IL~'lf 
De heer Duinisveld: Er •zijn geen be-l ~ ~~{ 

·çi;ijzen, dat het publiek niet meer zou op-, D ~ { q l L{ 
brengen. . , 1 . . / . 

De V o or% i t ter: De kwestie is hier:,- , Voorts een lillS:SltVe va:n den s· w - v:o 
===~Vindt de Raad het bod flink genoeg of niet. o,pmener te Gouda, h<>Ulde~e med!ecfoeliug 

De heer van Sta a 1 duin c n: We zouden . !dia.t de toestand der !Openbare sa'hool .a1h.ieJ' 
eerst kunnen v.·agen, 9f de heer Scheer dji lonh<>~r is en IIllaailrre~~n <lienen _ite wor-
b d soms 'Vt!rbeteren wil. , ~ldJen Ren<>men voor ve.rbctexul)ig •'\'!an d·l!en tlOie-

De heer Du i nis v e 1 d: Er moeten bewij- .itlland. iDe sahool is te klein. 'V'<>Or de 180 kin-
zen zijn, dat het aan de waarde is. Het is i .~;Jaren ~e .. .haar tihans bezoeken en idi.-e~~n-
hier het neusje van de zalm. Mijn voorstel is 1J6V'()lge, .z.iJn de lobilen veel te. 'rol De hjda· 
v.èl verkoopen, maar dan publiek. pm&ta.OOighed:en la'OO<a echter !niet ~. idlait er 

55 
De Voorzitter, de heer C. L. J. Bos, heri • 

nerde aan en deed nog eens voorlezing vaa 
__ den brief van den Districls-Schoolopziener 

van . rovember j.l., waarbij deze berichfl.e, dat 
de toestand van de openbare school onhoud
baar is, en B. en W. werden uitgenoodigd 
maatre.gelen te nemen om te voldoen aan de 
Wet en koninklijke lbcsluiten. Bij een door hem 
ingesteld persoonlijk onderzoek is gebleken, 
dat er te veel kinderen in de klassen zitten; 

De heer G r o e n e w e g e n: Mijnheer de baast mee ~ Word;t. 1 

Voorzitter. Uw bedoeling is toch geweest om é D'e heer NO<> r di"A m drin,gt <Yp sp.oed ll'an.: t. 
de leden er eens over te laten denken? , 

in een lokaal, waarin er volgens de \Vet 56 
mogen zitten, zijn er 61, de paden z11n te 
nall'\v enz. Wil de Raad' a~keuring van d.P 
school voorkomen, dan dienen me~ spoeè 
maah·e:telen te worden genomen. De V o o r z i t t e r: Ik heb het idée van de 

leden eens willen hooren, maar hen overi-
gens willen vrij laten. c' 

De heer G r o e n e w e g en vergelijkt den , 
door Scheer geboden prijs met dien aan de L 
Spaarbank, f 5. Is men het over den prijs c 
eens, dan is hij voor onderhands, met het 

omd.at er met Ap1 il weer nieuwe loorlt11igen 
bijkomen. Op 15 Jan. j.l. waren 180 leerlingen aap 

wezig, waarvan 66 ui,t Zoetermeer en 114 u! 
Zegwaart, als: in de eerst.e klasse 25, 2e klass( 
41. 3e klasse 35, 4e klasse 26, Se klasse 33 en 

oog op de kosten. 
De heer J. S c heer gelooft dat de grond 

' wel meerdere waarde zou hebben, als er geen 

De Y o o r z i t t er antwoordt dlat er }11 tlc 
l.a,giere k1a sen nog wel plaats is, maar dat 
de 3e en 4e klassen 't \'Olst zijn. Vóór een 
hesli:ssi " •·elllOme:n .kan worden, mo•e't edhte.r 
een beroailil.aging vian B. en W. d-êr heide l. 
gemeen.ten vo<>rofgaan, gevolwf .door een ge· ' 

:> comJ:>ine:erde verga-0.ieri.n.g der lbeildie .gem.een· 
teiraden. 

6e klasse 20. Met 1 April a.s. komen er min• 
•lens bij 15 uit Zoetermeer en 20 uit Zegwaarf 
en zullen er vermoedelijk 17 de sohool vei·· 
laten, als 8 uit Zoetermeer en 9 uit Zegwaarl 
Op 1 April kunnen we dus rekenen op min· 
stens 198 kinderen, als 73 uit Zoetermeer en 
125 uit Zegwaart. 

beperkende bepalingen waren. 
De heer Duinisveld: Het is een lux

• hoekje. 
I De heer L. K a re n s: Ik zou er voor wezen, 
om er publiciteit aan te geven, dat het te 
koop is. 

De heer v a n d e r S a r: Ik ben h& met 
Karens eens. Het beste is om er ruchtbaar
heid a~m te geven bijv. door een bordje of 
door de krant. 

Het verzoek van den heer A. G. Scheer in 
rondvraag gebracht, wordt aigewf ~en. 

Alle leden zijn er tegen; de heer J. Scheer 
houdt zich buiten stemming. 

De V o o r z i t t e r: Willen de heeren nu 
ook besluiten over onderhandschen of publie
ken verkoop, of houden? 

De heer D u i n i s v e 1 d stelt publieken 
verkoop voor. 

De heer G r o e n e w e g e n. is voor ondcr
ha ndschen verkoop en wil er publiek naar 
laten inschrijven. ' 

Het voorstel-Du l nis v e 1 d in stemming 
gebracht, wordt verworpen. Er voor is alleen 
de heer Duinisveld; tegen de heeren van d(' 
Sar, Karens, van Staalduinen en Groene" 
gen, terwijl de heer Scheer buiten stemtm. _ 
blijft. 

Het voorstel-Karen g om publle!r te 
maken dat de grond onderhands te koop is, ' 
wordt 'aangenomen met 4 tegen 1 stem, dien 
van den heer Duinisveld. D-e heer Scheer 
houdt zich buiten stemming. 

Tot 1 April a. s. kunnen aanvragen om den 
drond te koopen worden ingezonden. 0 

De heer G r o e n e w e g e n zou de aan
vaarding willen stellen op 1 Januari '15, dan 
is de huur van den grond met Noppe uit. 

De heer v. Sta a 1 duin en is voor t 
Augustus, met schadeloosstelling van N oppe. 
Alle leden zijn hiervoor. 

Ook de voorwaarden, geen arbeiders
wonin den of winkelhuis, maar 1 of 2 dubbele 

l heerenhuizen, alleen en uitsluitend -:'oor be
woning, goedkeuring van de teekenmg door 

1 den Raad en kosten van overdracht, opme-
1 ting afscheiding enz., voor den kooper, wor
j den' goedgevonden. Naast het Raadhuis moet 
' een flinke poort blijven, op zij langs de regen- ! 1' 

._, f u~ L'f,k. '//'.,'ó' 
~~~14/~ls 

d Missive .~an d_en heer Schoolopziener te Gou~1 
da, waarb11 bericht wordt, dat bit opname van ' 
~ op;;bare ;;chool, de toestand gebleken is ~ 

./J. ou aer te zijn, en het nemen van maat" 1 
·egelen tot verheter:ng van dien toestand d i I 
fend wordt aanbevolen. , r nw : 

-... • t 

- • ""'" r •. • • 1 ' 

Verhuur van gemeen1e"'Cigendommen is het 
volgend punt der agenda. 

De tuin naast het Raadhuis wordt verhuurd • 
aan Noppe voor f 15 en die er achter aan C 1 
P. Arkesteijn voor f 16, heide voor 1 faar. 

T ~ t.. • 

vf~ ~~~h" 
/[~.~Zo/~ 

Ook 1s ingekomen een verzoek van hét heM 
&'.uur onzer afdee1inq vnn de Hollandsche Maat" 
$chappij va!i Landbouw, waarbi.f gevraagd wordt, • 
<'venals het vori~ jaar, een :.ubsidie in de kosw 
ten van den landbouwwintercursus te verleenen. 
Nu de openbare school geen ruimte meer aan" 
biedt, mnet l't>n lokaal trehuurd worden, waar" 
voor f 50.- moet worden betaald. . . r 

! 

Bij de rondvraag informeert de heer A. 1 , 
Noordam of door Burg. en Weth. reeds werkt -' 
gemaakt in verband met den schoolbouw. 

De Voorzitter antwoordt, dat Burg. en \Veth. 1 

reeds bezig zijn met het ontwerpen van eenige 1 
plannen en dat deze in een vergftdering van l 
Burgemeester en Wethouders van Zegwaart en 
Zoetermeer rullen worden besproken. Daarna 
kunnen voorstellen hij den Raad worden inge.. I 
diend. • 

De heer " oordam dankt voor deze toezeg" 
ging, waarna de vergedering wordt jlesloten. 

•** 

Vóór 1 April moe'!' dus in het gebrek aan 
ruim!e worden voorziien en daarom hebben l 
Burg. en Wetb. van beide gemeenten met all 1 
gemeene stemmen besloten den Raad voor te 
stellen te besluiten: 

1e. op de sahoolplaats te slichten een houten ' 
hulplokaal, waarvan de 'kos·ten worden ge- , 
raamd op f 950. Voor af/braak kan dit lokaal i 
opbrengen pl.m. f 250, rest alzoo een 'lli'!gaaf 

1 van f 700. Kan een geschikt lokaa'1 ?,ehuurd r 
o_f gekocht worden, dan zijn de uitgaYen ge· . 
nn~r. 

2. Het onderwij:zend personeel uit te breiden 
met 1 onderwijzer. 

Na de vergadering van B. en \V. is nog over
leg gepleegd• met het besiluur van de gymnas
tiekvereenigin.g "Pro Patria'' om een lolrnal 
in hun gebouw tei huren, groot 6 x 8.32 .M:. 
met W. C. en kleedkamer om daarin tijdelijk 
een klas onder te brengen en is heit bestuur 1 
genegen dit voor dat doel aI te staan tegen 
eene vergoeding van f 25 per maand, waar· 
onder begrepen is het sahoornhouden van het 
lokaal en heit gebrui1k van kachel. 

De Distric:ts-scthoolopziener is bereid zijn 
goedkeuring ia.an d!it plan te hechten. Het dym- · 
nastieklokaal heeft dit tegen dat die klas 

0 
dan I 

onttrokken is aan het toezicht van het hoofd 
der school doch het Z().u, wanneer deze toe- . 
stand· een jaiar mocht duren, uitsparen een 
bedrag van rnim f 400. 

B. en W. geven daarom den Raad in over· 
weging hen te machtigen de n:>odige voor· 
zieningen te treffen om, hei&ij door stichting, 
hetzij door huur van een gebouw in de be· 
1taande behoefte te voo.11zien, letlende op het 

financieel ibelang van de gemeen~e, doch ook 
op de belange:i van het onderwijs. 

De V o o r z I t t er js bereid nog nadere e
':ensehte iÎnlichtingen te verschaffen en J~et 
woord l·e verleencn in de volgorde waarin hot 
zal worden gevraagd. 

De. heer A. J. Noord a m: Mijns inziens is 
er niets tegen wanneer de beslissing over.de. 
laten wordt aan B. en W., mits zij niet in de 

I eerste plaaots letten op het financieel gedeelte. 
he_t onderwijs mag daaronder niet lijden. ' 
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e Voorzitter: \Vanneer hel aan B. en 

W. overgelaten wordt, kunnen zij rc·kening 
=! houden mcl rle financiën, doch ook letten op 

M ij n h e e r d e R e d a c t e u r ! 

/f~h'Álf/4' 

!!~~/ff~. 
de belangen van het on~rwijs. Dil mag niet 
opgeofferd worden :ian enkele gulrlens; f 25 
huur per maand b ook niet zoo weinig; 
wordt er een ~rnlplokaal gebouwd op de· 
speelplaats, dan wordt deze ook weer klein. 

Verzoeke beleefd voor onderstaand een 
' plaatsje in Uw blad. 

1 
Zaterdag j.l. in het Nieuws het verslag lezend 

der gecombineerde raadsvergadering van ZoeH 
termeer en Zegwaart, dacht ik zoo : Wat is de ' 
overheid onzer gemeenten toch conservatief. 

Bij de rondvraag vraagt de heer N o o r· 
d a m hoever dep lannen van B. en W. zijn 
ten opzichte van den bouw van een nieuw 
school; hij meent dat het nu eenge schikte 
tijd is om geld te leenen. 

De Voorzitter antwoordt dat, ook met het 
oog op de verbouwing van het raadhuis, de 
plannen voor de school voorloopig zijn blij

Ik meen e-chiter, dat de zaak in veilige han
den is, wanneer het aan B. en W. wordt over
gelaten. 

De heer ~I. Karen s: Na de voldoende 
toelichting- door den voorzitter wenschte ik 
voor te stellen met B. en \V. mee 1.e gaan. Het 
komt mij in deze tijdsomstandigheden het 
meest geschikt ,·oor. 

\vaar de schoolopziener komt met de boodH 
schap : de school deugt niet meer, meende ik 

c dat hier zoo spoedig· mogelijk in zou worden 
voorzien. Maar neen. Uitstel wordt voorgesteld 
en gaarne door den Raad verleend. 

Als argument wordt gebruikt: het geld is te 
duur en schraal. 

' ven rusten. B. en W. nemen deze zaak nu 
echter ter hand, zoodat weldrav oorstellen 
bij den raad zullen inkomen. Ook omtrent de 
progressieve heffing van den hoofdelijken 

o~~!ag. 

v1~~ JtJl ~ Jld 
r![~~w~ 

De V o o r z i t te r · He•t doet mij genoegen, 
dal ook de heer Karens met hel voorstel van 
B . .en W. kan meegaan. 

Alsnu wordt het eerste voorstel in rond
vraag gebrachit en met algemeene stemmen 
aangenomen. 

Hierna komt in stemming het voorstel om 
over Le gaan lot uitbreiding van het perso
neel met één onderwijzer, wat eveneens met 
algemeene stemmen wordt aangenomen. 

Ten derde wordrn B. en W. gemachtigd' tot 
aanschaffing van het wreischte selhoohi.meu
blement. 

Het voorzien in het gebrek aan ruimte is 
~lee hts een lijdelijke voorziening; voor d.e 

, toekomst moeten natuurlijk andere voorzie
ningen worden getroffen. De schoolopziener 
is overtuigd dat het niet aan.gaat nu direct 
lot de stit,hting van een nieuwe sclhool over 
te gaan, geld is duur eu moeilijk te krijgen, 
tloch het is zeker dat het niet achlterwege kan 

' blijven. Het doel is op verschillende wijzen te 
bereiken als: 1. het slichten van een nieuwe 
school en woning op een nieuw terrein; 

2. op de bestaande plaats een nieuwe school 
bouwen, maar dan van twee verdiepingen; 

3. de !beslaande school voor de halve waar
- de aan Zegwaart te laten en dan voor Zoeter

meer een nieuwe school te stichten. 
Dit laatste zou de Voorzitt~r echter zeer 

betreuren, met !het oog op de sclheiding, die 
dan tussoh.en de inwoners van de beide ,ge- ' 
meell'ten zou ontstaan. Op alle hier bestaande 
scholen gaan de kinderen van de beide ge
meenten heen, de ouders uit beide gemeenten -
gaan gezamenlijk naar de hier aanwezirre ker
ken; de beide gemeenten worden in dit op- 1 

zkht als één bescliouwd; Spr. zou !het dus 
betreuren wanneer er• in deze scheiditlg 
kwam. 

De wethouder V e 1 d hu ij z e n Js het hier
. mee volkomen eens. Bovendi.en zou een school 

J voor iedere gemeente afzonderlijk duurder 
uifäomen. 

B. ~n \V. stellen yoor hen te m11ohtigen de 
nood1ge ontwerpen en plannen ·te maken om 
Oj} afdoende wijze te voorzien in de behoeften ' 
a~n goed en voldoende onclerwijs en de noo
cl1ge gelden daarvoor beschikbaar te stellen. 
L~ter kunnen deze qan den Raad worden aan-
geooden. 

Met algemeene stenm1en wordt deze mach- ' 
tiging verleend. v 
D~ vergaderin:g wordt hierna geslotl"n. 

Mag dit een reden wezen tot zuil< een besluit? 
Zeker zal binnenkort deze duurte geen wenM 

ding nemen en het gevolg zal zijn, een lang uitH 
stel zeer ten schade van het onderwijs. Het beM 
sproken lapmiddel kan vanzelf de zaak niet beH 
vorderlijk zijn. 

' Nog om een anderen reden in dezen tijd is 
1 m. i. onze overheid niet op den goeden weg. 
I Met het oog op werkloosheid worden door Rijk 
, en verschillende gemeenten werken uîtgevoerd. 
Benthuizen en Moercapelle zelfs zijn gelukkig 
niet zoo zuinig als deze gemeenten. Waar moest 

• het heen, indien de in den Raad geprezen zuiH 
l nigheid ook overal werd toegepast? 

Ik mag toch zeker niet veronderstellen, dat nu 
het de O. S. betreft, de t ij d s o m s t a n d i gH · 
h e d e n worden gebruikt ? 

Onze vertegenwoordigers konden beter het 
algemeen belang dienen, dan door hun besluit 
in deze genomen. 

Wij zullen maar afwachten. Misschien valt 
het nog mee. 

l Dankend voor de plaatsing, 
Hoogachtend!, 

Abonné. 

.J~u15 ..... .1." .,; ._..., ~ " __ _ 

.dij de rondvraag informeert d~ heer v a n 
".t a al d ui n en hoe het staat met de vernieu· ! 
wmg van de school. 1 

De V o o r z i t t e r zegt dat besprekingen tus~ 1 
schen B. en W. van beide gemeenten hebben f 
plaats gehad en binnenkort voorstellen den ! 
Raad zullen bereiken. 1 

Niets meer aan de orde zijnde, en niemand l 
~eer het woord verlangende, wordt de vergadew f; 
rmg om kwart over achten gesloten. I 

j A ' 
~ ::::7~ 111t1Jtj1 d 
~L---- -~\.-o 

Het tweede punt van de agencfa is ae \ 

schooll:>ouw. 
De V o o r z i t t e r deelt mede, dat hij 

Zegwaart, Februari 1915. 

, enkele cijfers zal moeten noemen, die niet 1 

voor openbaarheid bestemd zijn, ook omdat . 
het particuliere · belangen betreft, en stelt 1 

.: ,,.. • 1 voor de deuren te sluiten, waartoe wordt 1 

-./r~ ~ /y//f' 1 Na anderhalf uur in geheime zitting v~-- î 1 / ~ . ; overgegaan. 

6 tJA- /f ~ ~ . /" • gaderd te hebben, worden de deuren weder 
V - ~ fe 1p-/" 1 geopend en deelt de voorzitter mede, dat er 

. • _ •• ··~··· . 
1 
een voorstel is om aan den schoolo?.ziener 

Hierna deelt de Voorzitter mede dat Burcr.1 j te verzoeken, met het oog op de t1j.dsom
rn Wetb. maatregelen hebben getroffen o.::i "1 standigheden, een jaar uitstel voor den 
tijdelijk in de behoefte aan meerdere school-' · schoolbouw te willen verleemm. 
ruimte te voorzien. 1 Op dit voorstel is een amendement inge-

Werd een lolrnal op de speelplaats ge-\ · diend door den heer No or dam~ om het 
bouwd, <lan zou <lit de gemeenten kosten J 1 nemen .van een besluit nog 14 dagen op te 
f. 700; een lokaa_l in ~et gymnastiekgebouw 1 l schorten. · ·, 
zou kosten, met mbegnp van het schoonhou- j Het amendement wordt verworpen met 9 
den, f 25 per maand, terwijl de timmerman t stemmen tegen en 2 voor. (De heeren Noor-
P. ''~n Herw~)nen had aangeboden op het ' dam en Huysman.) 
terrem van ZIJ~ vad.er, naast de speelplaats Het voorstel om 1 jaar uitstel te verzoe-
een ~okaal te. stichten en dit aan de gemeen- ken wordt daarop met g stemmen voor en 
ten m gebrmk te geven gedurende 1% jaar ' voor f 500. 2 2 tegen, aangènomen. (î egen de heeren I 

B en W hadden gem e d d 1 t t Noordam en Huysman.) 1 
. . e n op eze aa s e ...., _ " • • ·. . • .J 

aanbieding te moeten ingaan, zoodat zij den 
Baad machtiging vragen om de desbetreffen-
dr. overeenkomst aan te gaan. 

Met algemeene stemmen wordt deze mach
tiging verleend. 

De vergadering wordt hiemta gesloten. 
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Het volgend punt J1an de agenda 
s c h 0 0 l b 0 u w. 

B. en W. hebben· een schrijven ontvangen 
van B. en W. van Zegwaart met verzoek hun 
te' berichten of ziJ bereid zijn med.e te werken 
tot verbouwing der gemeenschappelijke open
bare school, welke verbouwing noodzakelijk 
is gebleken, en reeds meermalen uitgesteld. 

Ook is ingekomen een schrijven van den 1 

districts-scboolopriener te Gouda waarbij 
deze aandringt op verbetering van den toe- 1 
stand, en spoelddg antwoord verlangt op zijn 
vraag of de gemeente vóór 1 Oct<iber 1917 wilt 
overgaan tot den bouw van een afzonderlijke 
school of van een gemeenschappelijke met 
Zegwaart. Ook de onderwijzerswoning is 
slecht en als men toch aan t verbouwen gaat, 
zou men die meteen wel kunnen vernieuwen. 

De V o o r zitter zegt dat de overeen
komst indertijd met Zegwaart aangegaan be
treffende de gemeenschappelijke school, 
slechts met beider toestemming kan "·orden 
ontbonden. 

Hij deelt mede, dat bij de leden in de gele
genheid gesteld heeft -rnn 'de gemaakte berè
keningen inzage te nemen ,·óór de vro-gade
ring, en dat alle leden, behalve de heer Duf· 
nisveld hiervan gebruik hebben gemaakt. 

Als Zoetrrmeer een eigen school gaat bou
wen op het terrein naast het Raadhuis, zou 

e de berekening worden als volgt: waarde van 
den grond naar schatting f 4000; kosten van 
't bouwen van een school met 3 lokalen ge· 
raamd door den heer van Kampen op f 14.000, 
~otaal f 18.000,. waarvan 't Rijk 25 % of f .t;iOO ' 
•ergoecH, rest f 13.500. De onderwijzers· 1 

woning zou f 7000 kosten, samen f · 20.500. • 

:!lfoet er ook nog een 
'woning bijkomen, da1 )U 

worden, terrl'in met srl1& 1 f 30 ()0(), • riaraf 
25 % Rijkssubsidie f 7;.r • , e t f 22.500 kosten 57 
nderwijzerswonini.? en tl: elijke voorziening 

f 7500, totaal f 30.000. De Aploi.tatie enz. zou 
dan f 3502 50 per jaar k ten, waarvan ten 
laste van Zoclermee1· % mt of f 1401. 

\·anr 1s rtat wat an er<:: d:->ar is veel meer 
ruimte om te bouwen. rl\ hii voorziet daar 

= een !tronie toename, 1oorbl '1i~ ,!!rlnoft, dat de 
. ieuw te hou ''en gr1'1f'"P•"'1'lf'Tl"li'ke «rhnol 

De vraag i · nu: welk be uit kan Z-Oowel in 
't belang van bet openbaa onderwijs als van 
de gemeente genomen wo den. 

Ter toelichting deelt de ' o or z 1 t t e r .nog 
mede, tl;-;! in 1880 op openbare school 
gingen 46 klntl~ren uit Z ermeer en 00 uit 
Zegv.aart, en dat er in ~ door stichting 
van de R. K. Jon.gensscho l 33 af gingen. 

15 Januari j.l. r:;lngen e !!it Zoetermeer 65 
school en uit Zegwaarl 1'> 

Sticht Zoetermeer een e·~en school met 
3 lokalen, dan zullen de ~Q.Sten gelijk hier· ~ 
voor is gemeld f 1778 pe1 ar bedragen, als 
· et hoofd 1erhl~ door 1 mderwijzer bijge· 
staan wordt •• let t oud r jzer voor S klas· 
s(ln kan bet onderwij!' nil't ot.'d zijn. 

Wordt het hoofd door 2 vnderwijzers bijge· 
staan, dan zijn <Je kosten 1 ~118 per jaar. 

Op 't oogenblik ~aan er u1 ·zoetermeer 61 
le.inderen op de openb1tr. school, verdeeld 
lls volgt: lc en 2e klass "3; 3e en 4e, 24; 5e 
.:n 6e 14. 

Resumeerende komen -dJ5 de uitgaven bij 
t boirwen van een gemeen c1iappelijke school 
01eer >oor Zoetermeer op 1 1197.30, en met 
~en nieuwe onderwijzerswoning op _f 1401. 
• De sedert zooveie j:tren bestaande regeling 
s de goedkoopste, met Ir.n verstande :d'at 
~oetermeer dan niet ''oor an de helft, maar 
{ (naar evenredigheid n 't aantal kinde· 
en namelijk) draagt. 
In verhand ierm<>n 

oename der bevolkin~ in 
\'aart na van af 1880. ~ 

'" Vnnrz.i"P1· ~e 
te-rmeer en Zeg· 

In 1880 waren er in Zoetermeer 1042 inwo: 
ers; in Ze~waart 1519: fn 1885, resprrticve· 

lijk 1107 en 1172; in 1905, 1336 en 1734; in 
1910 1403 en 1976 en in 1916 1552 en 2200. 

In de laatstt 36 jaar is Zoetermeer dus met 
510 en Zegwaart met 681 inwoners vooruit.ge- t• 
gaan, dus naar evenredi!!heirl ''an 't zielental l· 

is de aanwas yoor beide gemeenten ongeveer 
even groot. 

, Na- deze dui<'lelijke en uitvoerige uiteenzet- • 
ting van den Yoorzitter. worden de leden in 

an weer te klein 1011 wol'den en dan 1ou 
Zoetermeer <le nilhrri.rling móef Pn he·lpen hP
kn•tin:en. Bownrlicn is er N'n streven tot in
-voerin.!! '\"an hrt 7e leerjaar. en nan zon een 
school yan R 101.·alen na eenlge bijv. 15 jaren 
~eer te klein zijn. . . . 1 

Hij meent daflrom dat het hrtPr is Zoeter- 1 

1 

meer los te makPn van Zcgwaart. Het zou nu 
Zoetermeer "-'at meer ko~ten. m;ar we slarm , 
tlrnns op een keernunt, nu of nooit. 

De heer van Sta a 1 duinen vindt dat 
als we een nieuwe gemeengrhapnelijke srhciol 
~aan bouwen, er wel aan de henvaren van 
den l1eer Srht>er tN!l'mMt ls te komen. Hrt Jo:; • 
nu al Jaren goed ged::rnn, en wat goed is, 
houdt dat. zegt spr. Roven(lien kost een ~e
meensrlrnppelijke school mindrr dan wan
neer Zoetermet>r zelf bouwt, en dat scheelt op 
dP jaren heel wat. 

De heer va n d er S a '!" is voor een eigen 
school. •mj vintlt als een onderwii7er {'.{'n 
kleine klas beeft, dan k'an hij beter zijn aan- . 
dacht er aan wijden dan, bij een klas met ve~J 
kinderen. 

De heer Scheer vestigt nog de aan:aacht 
op den aard van het onderwijs. Er is ook : 
gesproken oveT het belang van het ontlerwijs. 1 
Spr. haalt uitspraken aan van Fahius, WJer.st, 
Gunning en Jan Li~thart, diP allrn de kleine 1 
scholen boven de groote annhewlen, de z.g.n., 
D.,rlemansscholen d. w. ai. een ~ç,b.oo! :van l 

- l 

I 6 kla~sen meî 3 om:Ierwijzers. • 
De V o o r zitter r.:gt nog naar aanlei-1 

dlng van een vraag van den heer Scheer, dat 
het salal"is nn het hoofd, gesteld dat Zoeter- ' 

1 meer zelf ~ng bouwen, minstens f 1300 zal i 
! moeten bed.ragen. Is het minder dan maakt '· 
men de kans op snelle wisseling van prrso
~~l grooter en die kans Is bij een afzonder
h1ke school lang niet denkbeeldig voor het 
heele scho<>lpersoneel. · 1 

Dat er vrees bestaat voor een snellere toe· 

1 Gaat Zoetermeer met goedvinden van Zeg• 
waart u[t öe combinatli.e, dan zou Zegwaart aan 
Zoetermeer eene uitkeering moeten doen van 
bijv. f 5000, blijft over f 15.500. Trekt men 
daarvan af de waarde van den grond, die 
eigendom der gemeente is, dan z·ou uitgege· 
ven moeten worden f 11.500 plus f 500 voor 
onvoorûen, is f 12.000. Afgesrhre,·en in 30 jaar 
zou dit per jaar f 648 aan renteverlies en 
wcdcThelegging kosten. 

1 
Gesteld dat het personeel beslaat uit een 

hoofd en één onderwijzer, '.dan zouden de 
totale kosten na aftrek van de Rijkssubsidie 

· ' de gelcqenheid !!e:>teld over deze zeer belang
i rijke kwestie hunne meening te uiten. 

't Eerst .vroeg de heer van d e r S ar het 
woord. Spr. zou aan behandeling met geslo· 
ten deuren de yoorkeur qeven. 

name der bevolking van Zegwaart, dan van 1 
Zoetermeer, is juist, maar in Zoetermeer 1s 
ook nog bouwterrein, en het is niet te voor
zien of in Zoetermeer ook niet eens een 
fabr~~k of -een complex arbe<id.erswonlngen f 1778 per jaar bedragen. Thans wordt voor 

kosten van 't onderwijs betaald 1 4955, waar
Yan 't Rijk f 3085 vergoedt, dus per saldo 
f 1870 of voor elke gemeetite f 935. 

Bouwen ZoetermeeT en Zegwaari: een 
nieuwe gemeenschappelijke school, dan zou 
het terrein met een school van 6 lokalen 
f 27.000 kosten, waaraf 25 % Rijkssubsidfo 
ad f 6750, blijft f 20.250, waarbij kosten van 
tijdelijke plaatsing der kinderen tijdens den 
bouw ad f 750, samen f 21.000.~ In 30 jaar 
afgelost zou dat per jaar kosten f 1188.25, 
makende met jaarwedden, onderhou:di gebou· 
wen enz. ·f 6123.25, waarvan het Rijk terug
geeft f 3150, rest f 2993.25. Wordt daarin ~e- l 

1 
ckag~n n~a,r e.velll)ldi.lthel!d v~ 't p.ant~l kiin· 

deri'n, cl:lt uit Zoetermeer , Zegwaart school · 
.aan nl. G5 en 125 (op 1!:1 -.1anuarl j.l.) <lus in 
" hou<ling van % en 3 <lan zou bet aan 
\ tcrmeer per i k f 1197.30. 

' 

De V o or zitter vindt, waar het een zoo 
belangrijkt zaak betreft, o .enbare behande· 
ldng raarlzaarn. Laat iedrr hr>oren, wat de 
Raadsl •den. de Yoorzilter en de Wethouden: 
er van '.denken. 

Het voorstei >an den eer van der Sar om 
de deuren te <:luiten >inè t alleen <:teun bij den 
heer raren", <'Ie andere herren zijn er tegPn. 

De deuren blijven d11~ open, en de zaak 
wordt in 't o nbaar behandeld. 

D<? heer S c e er meent dat de aanwas der 
Ingezetenen n Zeqwllart in 't ver;volg groo
ter zal zijn <lan van ZoetermPer. Tot nu toe 
hield d·ie toPname ~Pli'ken tred, maar waar 
thans in den won in g1rnorl in Zoetermeer 
vooreerst is ''oorzien, ziet hij niet In, waar 
hier een i:!'!"Oote toename van t aantal inwo
nen ,-nndaan 1ou morlen komen. Tn Zeg-

verr11zen zàl. 

1 
Wordt besloten tot een i:iemeenseliappeUJke 

school met woning dan blijft er nog ruimte 
genoeg oover voor een nieuw, lokaal. 

Bij 't bouwen van een gemeensch'appelijlée 
school, zouden de kosten zooals gezegd voor 
Zoetermeer f 1401 be<Jragen; bij een eigen 1 

"chool met een hoofd en 1 onderwijzer f 1778 
per. jaar en met 2 onderwijzers, zooals 
~abrns c. s. zich indenken, f 2118, zoooat men 
m 't laatste geval zelfs meer dan f 700 duur- , 
der nit zou komen. · 
. De heer G r o e n e ·w e g e n zou op den 

houw van een eigel' school willen bezuinigen 1 

door te bouwen met een verdieping en een 
plat dak. 

De "heer van der Sa r. Wordt er geza
menl11k gebou-w•d, dan moet er veel geheid 
worden, en dat zal meer kosten. 1 

De V o or z f t te r. De berekening is ge- 1 
maakt voor sterk heoien en f'en school mr. 
verdit>J>ing. Bovendien, de begrgooting va~ ! 
d~ heer van Kampen k<>men altijd vrij goed 
Ult. 

·-



meer zijn deel Lecalen moet. Of men bijv. l 
kachels in Zoetermeer stookt, of dat men er l ' 
van de 6 in Zegwaart zal moeten betalen, komt 

e lieer de G r o o t. i; omen voor een ' al vrijwel op 't zelfde neer. Zoo 't is ook met• 
t 'l" f t 9läan en~waardoor wordt ! De ·discussie wordt hierop gesloten en meÀ de andere posten. Of men voor 65 leerlingenl 

~oo e m oaa e ' . ·gaat over tot stemming. 1~ die veroorzaakt? De school is te klem. In . , . ~· ~ in Zoetermeer f 1 per jaar aan leermiddelen 
t91"' 1'>n ~ 1916 100 1 'nde--en Voor t stichten V'an een eigen school 7 t]l\ betaal (desnoods minder of meer) of dat men 
! " wa:ren rn •"''• ~n ... n • " ;u ' ' I 'd h D 1 i ld d S I\: "- k==== iH" ht h t " aar niet denkbeeldi11 dat we . 1 e eeren~ u n sve ' van er ar, aren,,,. dat bedrag voor diezelfde leerlingen in ZegM 

11 ac e ~ev 0 ' 
1 

· Groenewegen de Groot en Scheer. waart heeft te storten, maakt geen verschil, alM 
later aan 't eigen ~uv~~ n;~nk zullen gaan a s t 

1 
Yoor bet b~uwen ''an een ·nieuwe gemeen~ thans niet van eenigen beduidenden invloed. 

nu, en.daaraan "'~l hiJ 711n stem n~et g~ven. ;scha pelijke school is de heer Slrialdninrn. Het verschil zit voornamelijk en uitsluitend 
De school staat In t gedrang; voor mtbreidlng Zoetermeer zal dus een eigen school hou" Jn de kosten. 
ts geen plaats. . . wen op <len grond naast liet Raadhuis, rn zal Heeft Zoetermeer een eigen school, dan kan 
D~ V.? or z 1 t te r . De n1~uwe geme~n- aan Zegwaart opheffing vragen de.r ovrrel'I\"' het volstaan met 65 leerlingen tot 90 toe, met 

·chappel!Jke school kan 330 kmderen be'.at- , komst en om uitkeering verzoeken, bij tr1xritie 2 lokalen en 2 leerkrachten. Om echter het onM 
.!n, dus nog UO mee.r dan nu, .en ~o~end1en door <leskundigen ·vnst te stellen. .' derwijs zoo goed mogelijk te doen zijn, bouwt 

,s er nog gelegenheid voor mlhre1dmg ge- De <lestijd!! met Zegwa::irt aangegane over" , men een school met 3 lokalen, en 3 leerkrachM 
noeg. . eenkomst dateert van 1880. · ten, zoodat er 1 boven het vereischte aantal 

De heer (l e Groot Is het er m~t mee eens; Niemand meer het wooril yerlanf(i'JH14, is. Men heeft dan volgens het getuigenis van 
:Ie speelplaats wordt dan te klem voor die wordt de vergadering om hall elf geslol,' n. 1 het Rijksschooltoezicht in 't bijzonder van de 
~30 kinderen. ~ * * · voorstanders van goed openbaar onderwijs de 

De Voorzitter blijft van meen~ng dat 1 
0

e 1 t t me€ r-Z eg w 8 li l' t. Binnen meest ideale school die zich denken laat. 
de speelplaats ruim genoeg is. Spr. hreft de • , ~ . r· -~ · ·· ~ · · - Wat kost dat nu aan de gemeenteî 
heeren ingelicht in 't belang van het nemen ,/,,. 'f / Het hoofd betalen we bijv. me1' f 1400 (dus 
besluit, in het belang ''an de gemeente en Jr ~ / ~ cJ/t- l- .f -100 meer dan in uw verslag, de onderwijzer 
in 't belang van het onderwijs. Niet hij moet , ; :r 600, onderwijzeres met acte handwerken 
beslissen, maar !de Raad. Jiijnlu•er cle R r1lcicteur ! ,,. ! f ~5500, +dan.f m100oet±def g;90mee __ nte.fd8a4ar0v.an betalen 

De heer Du in is veld meent dat Zeg- L. .,} 

waart in de laatste 5 jaar naar verhouding Mag ik naar aanleiding van uw verslag l In de gecombineerde , school zijn noodig 6 

l 
. d z t Raads\·ergadering Zoetermeer eens een enkel leerkrachten, waoronder 2 onderwiJ'zeressen 

veel ·sne Ier is voormtgegaan an oe eirmeer, . ....... 
k 

, 
1 

, woordje in 't publiek schrijvenî met handwed:en en ook 1 overcompleet onM 
cm hij gelooft ·dat zulks oo in t vervo g t D d hl d l · d U b e aar van uw a aat met toe, at e• derwi.i'zer. Dat kost aan de g·emeenten · f 350 
geval za.l zi1'n. Id 1 · t tr kk 't paa e conc us1f's gaR e f'n UI genomen , + .f 100 + .f 100 + J 100 + f 150 + f 390 

De Voorzitter herhaalt zijn cijfers, en d be 1 't U f t ht rna s s UI en. gee t ·- en erec - zoo = f 1190. BetaRl Zoetermeer daarvan % deel, 1• 
zegt dat hij den heer Dninisvelcl geen praatjes 'j objectiPf mogeli.ik wat er in den Raad over een Jan kost dat .f 476. 
tracht wijs te maken, maar dat hij zijn gege- bepaald punt is gezegd, zonder daarbij uw l Alleen .f 840, in combinatie f 476, maakt 
vens aan lde provinciale bladen van 5 tot 5 eigen oordeel te voegen. Als schrijver van een ; een verschil van f 364. 
jaar ontleend hreft. Mede naar aanleiding ,,ingezonden stuk" staat men. op dat punt wat • 2 e c 0 n cl u si e: Voor een jaarlijksch beM 
:van een opmerking van den herr van Staal- vrijer. . . . drag van ongeveer .f 400, heeft Zoetermeer een 
duinen zegt de Voorzitter. dal. mocht de stij- Ik ga nu uit ~an ~e ve~ondPrstellmg dat d;; 1 f'igen school, die jaren lang voldoende is, en 
ging van het aantal kinderen in Zegwaart door U genoemt:e ci3fers inzake "schoolbouw l waarbij het op geen punt van Zegwaart afhanM 
~rooier 1ijn cl:p1 in Zortermeer, 'de ,·erhou- ~e ~oete~mc~r ~~ juiste zij~, zooals ze werkelijk 1 · kelijk is. 
dine van % en % gewljzigcl 1ou kunnen wor- m .:n aa . ZIJn genoem. · .. En hoe staat het ten opzichte van Zegwaartî 
drn, en dit als ronditie in de mrt Zrgwnai·t te l\'.1J aansluit~nde aan d 1 e ciJfers, wensch ik 1 1 Bouwt men gecombineerd., dan kost dat (zie 
sluiten overeenkomst zou 'knnnen word er. op- e~mged ctonclusi~s ted. tre~.efn, al ~erh.eedl ik. ~et 1 bovenstaand) f 30.000, voor Zegwaart dus % 

ruet, a sommige 1er c1,1 ers m1J mm er JU!St /. d · f ·18000 · 
genomen. h" k f d al h ' aarvan is · 1 , De heer van der-sar zegt, dAt Al~ iele sdc IJnben .".oo~ te omelz_i;ko at "t ans een an" • Blijft alles zooals 't is en bouwt Zoetermeer 

ere ec<J ermg moge IJ zou ZtJn. i . alleen, dan betaalt Zegwaart f 5000 *), dus een 
~rmeenschapprlijke school er ls, Zoetermeer Bouwt Zoetermeer zelf een school, dan moet i 1 directe kapitaalbesparing voor Zegwaart van 
dAn ovrral .. ja en amrn" op moet zpggen. -i dat ko>kn volg·ens uw opg-aven: gebouw 1 f 13ooo. Gaat men echter wel een nieuwe 1 
Het wordt dan een sperlbal yan Zegwaart. 

1 
f .! 1000 grond f 4000 .. afhrK 25 % van het t . woning bouwen of de oude vernieuwen ('t is geM 

Nu of nooit, al moet het Zoetermeer dan ook , RiJk, f 13.500, wonmg f 1000, samen '•loof ik hoog noodig!) dan.~omt dat op .(. 7000, j 
verl kosten. . " . · met onkosten mede, zeg b1Jv. f 8000, bhJft toch f 

De Voorzitter gee!t nog in overwegfog 1 • • norr een bezuiniging van f 5000. 
een regeling aan te gaan om de kosten te 

1 
f "20500. Vergoeding van Zegwaart f .5000, 3 e c 0 n cl u si e: Door het bouwen van· een 

betalen naar evenredighritl "Vlln het aantal bli.1ft f 15.500. Daa~ de grond er ree.ds 1s, bCo< eig·en school in Zoetermeer bli,ift voor Zegwaart 
kinderen op 15 Januari. Wil Zrgwaart er niet behoeft .f 4000 met te worden uitgegeven, uitgespaard een kapitaal van f 13000, in ieder 

' met mee garin. <lan kunnen we altijd nog zien. r rest alzoo .f 11.500, plus nog f 500 onvoorM geval van f 5000 zoo men een nieuw schoolM 

1 
De heer s r heer. Al neemt de bevolking zien, blijft een totale uitgaaf van .f 12000. 1 huis zet. ' 

In Zorlcrmrer nog zoo toe, dan is hier geen Gaat Zegwaart bou~en, d.an kost ~at met ZoCo< De jaarlijksche exploitatie bedraagt voor Zeg" ~ 
~evnnr, als we een school voor 150 kinderen 1 te~meer sa~en met mbegnp van me.uwe '.'nderM waart w.at de posten, onderhoud gebouw, vuur 
bonwrn. WlJzerswonmg volg;ns de herek~mng m uw 

1 

licht, schoonhouden leermiddelen enz. betreft: 
De l1eer de Groot vindt het onnatuurlijk Raadsverslag: terrein m.et school .f 30.000 (dus evenals voor Zoe•ermeer alleen, voor 13.5 leerM 1 

nl~ Zoetermerr in Zegwaart bouwt. 1 f 3?00 meer aan terrem, dan wanneer er gee1 lingen in 3 lokalen, ongeveer evenveel als het 1 
De heer v. S t a a l d tl in en zou het diep w~nmg wordt gebouwd, ':ant dan no.~eert lt 1 % deel van het totaal"bedrag voor de school 

k 
f 2!000), daarvan af 25 % van het R1.1k, plus met 6 loknlen en ruim 200 leerlingen. Ook 1 

betrenrrn, als we ons los maa ten van een 1 t t"d l"'k i · bl f 
1 woning me IJ e IJ e voorz emng enz., ij t hierin is geen verschil van beteekenis. 

toestand. die al eeuwen zoo heeft besta An, en 1 f 30.000. . Het verschil zit in 2 posten en wel: aflossing , 

d ie 11ehll'ken is !!Oed te zijn; vooral waar we j Zoetermeer zal te betale hebb d .., l " . . n en aarvan 7:, met rente en onderwi.izend personee . 
mi mee.r kosten kri.lgen. We zijn alti}d broe-

1 

deel of f 12000. Wat het eerste betreft zal bij de groote . 
derlijk met Zegwaart srimen gE"gaan. Ie conclusie: Gaat Zoetermeer alléén •school van .f 18.000 moeten worden afgelost 

i De heer Scheer vindt <lat "broederlijk bouwen,. dan moet het. juist eve~veel kapitaal en rente betaeld. Nu is voor Zoetermeer bereM 
l samengaan" niet zoo erg. Spr. herinnert· aan opnemen, als wanneer het met Zegwaart samen kend van f 12000 een j11arli.iksch bedrag- aan 

.11 den tijd toen de gasfabriek opgericht werd. j bouwt, m. a. w. een nieuwe eig·en school kost rente met aflossing van f 648. Naar dienzelfM 
- Zcgwaart heeft toen nooit gezeg'd: "laten we l j aan Zoetermeer aan kapitaal niets meer, dan den maatstaf zou dus voor f 18000 betaald 

't samen doen', maar wel heeft Zegwaart ge• wanneer het zich aan Zegwaart blijft binden: moeten worden f 975. 

1 
tracht te benadeelen; zij, die toen de oprich· · Nu de exploitatie. Bouwt Zegwaart niet, dan zijn de onkosten 
ting geforceerd hebben, hebben zich 't eerst , Voor 't jaarlijksch onderhoud is o. m. noodig f 5000, dus aan aflossing enz . .f 275. Komt er' 
onttrol{ken. Spr. heeft genoeg van die samen.- , aflossing en rente. Deze post is (in beide gevalM een nieuw schoolhuis, dan wordt dit jaarlijks 

1 werking met Zegwaart. Trouwens voor Zeg- len .f 12000 aan kapitaal) voor beide gevallen f 700. 
waart i'S 'teen voordeel als wij bouwen. precies dezelfde. Vervolgens komen vuur en In 't meest ongunstigste geval blijft er dus 

De v 
0 0 

r zitter bestrijdt deze Jaa.tata licht, schoonmaak, gewone kleinere reparaties aan aflossing enz. voor Zegwaart jaarlijks 
1 bewering aan de ]iand van cijfers. , en leermiddelen. Nu komt dat alles ongeveer f 275 minder te betalen, als Zoetermeer een 

even hoog in Zoetermeer alleen, als in ZegM .!Ïgen school krijgt. 
waart voor beide gt>mPentl"" W""r"" Ze.~+- En nu 't personeel. Samen is er noodig 

f 1190, waarvan Ze'g'wnart % of 714 . 
......., ........ ~~··-- · 



1jft Zégwaart alleen, dan zijn 3 leerkrach.en 
voor 135 leerlingen noodig, waaronder gee 
overcompleet, dus naar de thans gddende sala~ 
risregelini f 350 j-: f 100 + f 100 + f 50 

hllndwerken = f 600. Dat geeft dus een bezui· 
• niging van f 114 - f 600 = f 114. Vermeer• 

derd met f 275 is totaal f 389. 
4 e c o n c 1 u s i e: Gaat Zoetermeer zelf hou" 

wen, dan wordt dat een besparing van f 389 
(dus ook ongeveer f 400) op de jaarlijksche 
uitgaven voor Zegwaart. 

5 e c o n c 1 u s i e. Zoetermeer zal meer te be" 
talen hebben .f 364 (f 400). Zegwaart daar" 
entegen f 389 (/ 400) minder. De gezamen" 
lijke uitgaven voor onderwi,is, die uit de kassert 
der heide gemeenten noodig zijn, blijven dus 
in ronde ci.ifers genomen, volkomen gelijk. Voor 
Zoetermeer hooger, voor Zegwaart zooveel 
lager. 

6 e c on c 1 u si e: Het raadsbesluit van Zoe" 
termeer geeft aan die gemeente voor een luttel 
bedrag volkomen vrijheid en zelfstandigheid in 
zake onderwijs en bespaart Mn Zegwaart jaarH 
lijks een niet onbelangrijk bedrag uit. 't Is dus 
uit finantieel oogpunt beschouwd geen onbe.. 
raden stap en wanneer de Raad van Zegwaart 
mede zal hebben toe te stemmen of Zoeter" 
meer zelfstandig mag· gaan schoolhouden, zal 
die Raad verstandig doen, het voorstel van Zoe.. 
termeer in te willigen. 

Daar in uw raadsverslag andere vragen, die 
op deze zaak betrekking hebben niet of slechts 
zijdelings zijn aangeroerd, heb ik mij ook slechts 
in hoofdzaak met de finantieele vergelijking 
bezig gehouden. 

Met vriendelijken dank voor de plaatsing 
Uw dw. 

H. NIEUWENHUI.JSEN. 
Ze~waart, 20 Juni 1916. 

Molenweg 239a. 

*) · Wij maken den inzender opmerkzaam, dat 
het bedrag van f 5000 voor cventueelc uit" 
keering door Zegwaart aan Zoetermeer bij uit" 
treding met goedvinden uit de bestaànde over" 
eenkomst, slechts een r a min g ~s. en niet in 
't minst een cijfer dà.t vaststaat. 

Verder willen we er nog op ;wijzen, dat in 
het bewuste Raadsverslag ook nog de wensche
lijkheid besproken. is, om bij gemeenschappelijk 

ouwen de regeling zöó te treffen, dat•de k09o 
ten jaarlijks voor elke gemeente berekend wol'o 
den naar 't aantal kinderen op 15 Januari en 
dat in dat g·eval, ook de verhoudingscijfers van 
% en % ann 't wankelen zouden gaan. 

Red. 

G e a c h t e R e d a c t i el 
Toen in de op 8 Juni 1.1. gehouden vergadeH 

ring van den Raad der gemeente ~oetermeer 
e l>ekende schoolbouw behandeld werd, voerrl<> 

oe heer Scheer aan, dat vooraanst&ande leden 
van het RijksschoolMtoezicht, zooals de heeren 
Fabius, Wirtz, Gunning·, als ook wijlen de- heer 
Jan Ligthart, de scholen met drie leerkrachten 

1 aanbevalen boven groote scholen. Dit moest : 
Î dienen als a;gument tegen de bewering, dat het 

1 onderwijs sdhade zou lijden door scheiding van ·1 

1 Zoetermeer en Zegwaart op onderwijsgebied. 
1 Ik was niet voornemens over dat argument 

iets te schrijven, ofschoon het tamelijk aan· 
vechtbaar was. Thans zegt de heer H. NieuwenM 

1 huijsen echter in zijn ingezonden stuk in ,,Het 
Nieuws", van 21 dezer, ook weer dat de DrieM 
mansschool, volgens het Rijksschooltoezicht "de 
meest ideale school is, die zich denken laat." 

" ,. . 101 
SJ u;ilfauaS 1;im ","rrtU nna óHif.ewen,,.cm voor" ... "'.. 

gen aeze heweFing, zooals zij èn door den heer 
Scheer èn door den heer Nieuwenhuijsen werd 
uitgesproken, Op te komen. Zeker, genoemde 
leden van het Rijksschooltoezicht, en nog wel 
meer anderen, hebben verklaard aan scholen 

" met drie leerkrachten de voorkeur. te geven 
F='n boven g r o o t e scholen. Maar in dezen zin: 

3 Driemansscholen met een niet groot aantal 
._ leerlingen, en:zeer groote scholen, voor 400 à 

600 leedingen, z.g.n. kinderpakhuizen. Maar 
zeer stellig is het bedoeling van die heeren 
niet, aat eene school met drie leerkrachten heter 

, zou zijn, dan ééne met zes leerkrachten en klasM 
sen van 35 à 40 leerlingen. En daar gaat het 
hier in onze gemeenten toch om[ Het argument 
\'an de heeren S. en N. heeft dus in het onder" 
havige geval in 't geheel geen bewijskracht. 

· Een leek op onderwijsgebied ziet wel in, dat 
een school met volledig personeel, d. w. z. voor 
elke klBó.se een ondernijzer, heter zal zijn, dan 
eene, waar de klassen twee aan twee gecom" 
hineerd zijn. 

In het lange ingezonden stuk van den heer N. 
trokken nog enkele, zaken mijne aandacht, 

·waarop het niet ondienstig is ander licht te, 
<! laten vallen. De heer N. is druk aan het cijfeM j· 

,M ren en berekenen g-eweest. Bij de berekening . 
van de bouwkosten - van een school voor Zoe" ' n 

·1 terrneer alleen, trekt hij "mir nichts, dir nichts", 

59 
i krachten nog twee combinaties van 2 klassen 
j heeft. Dit in aanmerking nemende, is het nog 

l lang zoo zeker niet, dat Zegwaart niet behoeft ....,_, __ _ 
te bouwen, wanneer Zoetermeer eene eigen 

school krijgt. En als Zegwaart wèl moet b'Ou-
1 wen, wat hoogstwaarschijnlijk is, waar blijft dan 

l 
het voordeel.? In de allernaaste toekomst kan er 
bovendien wel op 4 leerkrachten gerekend worM 
den, waardoor de jaarlijksche uitgaven min
stens met .f 100 stijgen. 

Het komt mi.i voor, dat de geheele becijferin!?' 
van den heer N. zeer wankel staat, eP1 dat er du~ 
niet al te veel waarde aan gehecht moet wor
den. Verder zal ik er niet op doorgaan. Mocht 
de heer N. lust gevoelen nog meer te rekenen, 
dan ·zal ik hem daarin niet volgen. W nt ik 
meende te moeten in 't midden brengen. om 
het betoog van den heer N. goed te kunnen 
heoordeela.,.• heb ik gedaan. Ik acht de Raads-
leden van Zeg-waart met hun voorzitter volk~ 

1 
men in staat, om te beoordeelen wat voor Zeg·
waart het beste zal zijn, zonder de voorlichting 
van wie ook, al is het stellig in den heer N. te 
prijzen, dat hij zooveel zorg toont te bezitten 
voor de belangen der heide gemeenten, in 't bij~ 
zonder voor de geldelijke. Want deze bewee~·H 
reden toch is ongetwijfeld de oorzaak van zi.in 
ingezonden artikel. 

U beleefd dankend voor de plaatsruimte, tee-
ken ik 

fl de f 4000, die als waarde van het houwter" 
rein aangegeven waren, maar van de bouwM 
kosten at, want: "daar de grond er reeds is, 
behoeven àie niet uitl!'egeven te worden." Tot , 
uw dienst. mijnheer • ·1 :'\Iaar die grond heeft 1 
waarde, kan eene andere bestemming hebben, 1 
en door den houw rnn eene school wordt dat · • 

. , terrein voor een ander doel waardeloos ge~ 
maakt. En al behoeft die waarde nu niet in 1 

contanten betaald te worden, zij moet bi.i de , 
bouwkosten worden in 1·ekening gebracht. Bij 
verkoop van den grond kon de gemeente toch 

Uw dw. 
G. J. VERWERS. 

ze,,. aart. 22 Juni . 

•die waarde onlvnngen, hetgeen bij bebouwing 
. niet meer mogelijk is. Of dat bedrng nu f 4000 
of minder is, doet \\·einig ter zake. 

• Verder wordt gerekend op eene uitkeering 
van de gemeente Zegwaart van f 5000, en 
wordt er alzoo aangenomen, dat school en 
onderwijzerswoning op .f 10.000 geschat zul" 

" Jen worden. Nu, dat kon wel eens iets minder 
zijn! De bollw van eene school, alleen voor 

, Zoetermeer, zal die gemeente dus niet zoo_ voorMt 1 
deelirr uitkomen als de heer N. berekent. 

De
0 

exploitatie' kost aan Zoetermeer, volgens 
de cijfers van den heer N. zelf, f 364 ja~rlijks 1 

r meer dan wanneer de school gecombmeerd 
blijft.

1 

Is dat verschil van zoo weinig betceke~ 
1 nis? Ma

0

ar duarvoor wordt Zoetermeer dan ook 
1 onafhankelijk 1mn Ze6waart! Of die onafhanM 
kelijkheid deze meerdere uitgaven waard is, 

1 Iaat ik maar in het midden. Ik heb nooit ge.
hoord, dat in de gecombineerde Raadsvergade~ 
ringen, waarin de onderwijszaken behandeld 
werden. het gin~: Zeg,1aart contra Zoetermeer, 
of om<Tekeerd. De band met Zegwaurt is voor 
Zoeter;1eer oozeföchi.Jnlijk niet zoo kntllend 
1reweest. 
" Voor Zezwaart is he•, volge"s de cijfers van 
den heer • '., een waar buitenkansje, als Zoeter~ 
meer zich Jo maakt! Op die ci.ifers zLl ik niet 
ing·aan, doch op een paar punten wil ii. ven 

1 de aandacht \·estigen. , 
Op het oog-enblik telt de openbare school 

144 )e!'rlingen uit Zegw1111.rt, waarvan 140 lee:-
·~ plichtig ziJn. ::\fot drie leerkrachten moct?n die 
'. geplaátst wordc.n in 3 lokalen, dus m elk 
lokaal 4 7 of 48 kinderen. Er is geen enkel 
loknal dat dit CTCtal kinderen kan bevatten,. of 
men komt op v:rschillende punten met de wet
telijke voorschriften in strijd. Lettende op de 
toeneming der schoolbevolking- gedurende de 
laatste jaren, zal het getal I 45 weldra over• 
schreden zijn, zoodat dan 4 leerkracH\en .. aan• l 
wczio:r moeten ziin. !\Jaar ook dan nog z1Jn er 
2 lokalen, die te klein z.ijn,, da&r r.icn bij 4 leer" 

1

/9U 
• • • .... _..1. ... ..1.J1 ut"." ,,.u uoen. 1 

j Ingekomen is voorts nog een schrijven van 

l 
B. t>n W. rler gemeente Zoetermeer, in dato 1 
9 Juni 1916, houdende mededeeling dat de 1 
Raad di 'r gemeente besloten beeft over te 
gaan tot de stichting van eene openbare 
lagere school, uitsluitend ten dienste ·van die ! 
gemeente, indien opheffing van de gemeen
schappelijke regeling vastgesteld 22 October 

1

1880 kan worden verkregen, en zoo ja, of de . 
gf'meente Zegwaart bereid is tot overname iri 1 

eige1 dom van de aan Zoetermeer beboorende 1 k 
1 helft der thans in gehruik zijnde school met / 
1 onderwijzerswoning tégen de waarde daaraan 
j.toe te kennen door met wederzijdsch ovérleg • 
te benoemen deskundigen. 1 

De Voorzittt>r laat eerst de historie spre· , 
li:en. Hij doet voorlezing van het afschrift der 
notariëele koopakte op 29 Oclober 1820 voor 
den toen te Zoetermeer gevesligrlen notaris 
Molenaar gepasseerd, wnarbij Kerkvoogden 

1 

der ::-l'ed. Herv. Gemeente in hunne kwaliteit 
aan de gemeenten Zoetermeer en Zegwaart, 
ieder voor de helft, het schoolgehouw met 

1 
onderwijzerswoning hebben ''erkocht voor 
tezamen f 2350. De beweringen dat de school 
maar aan een der beide gemeenten zou toe· 
behooren en <le andere niets te vertellen zou 
hebben, zijn dus praatjes. 

Nog worrlt voorlezing gedaan van de in 
18:>8 tusscben beide gemeenten vastgestelde 
regeling betreffende de gcmcenscliappelijke 
school, en van een latere regeling van 22 Oeto

j bcr 1880 waarbij bepaald is dat de kosten van 
het onderwijs door beide gemeenten ieder 
voor de helft zullen worden gedragen, than~ 
wordt door Zoetermeer ophdfing dier reg, 
ling evraag<l. Het klinkt eeninszins Y.reem• 



1 Gedeputeerde Staten dez .r provincie te vcr
J zoeken, hunne bemiddeliag te willen verlee-

nen tot opheffing der i "'"" ..,.,..,..;.u~P-tlen. 

v~ > 

Wat het financiëele b foelie der zaak be
treft het volgende: 

maar in het schrij\·cn yan B. en \\'. van Zoe- j 1 
termccr wor'dt geen enkel argument aange-

1 
_ 

YOerd. i 

Wanneer er een nieu'f <..gemeenschappelijke 
school moet gebouwd ",;rden, zou de bere
kening zijn als volgt: 

ve Heer i oor a 111 etrcurt hel door 
Zoetermeer genomen besluit tot afscheiding 
zeer. Het onderwijs zal door de splitsing vet· 
slechteren; hij vindt twee- en driemans-scho 
Jen niet het ideaal. Bovendien komt Zegwaar 
voor veel zwaardere uitgaven te staan. Spr. 
gaat gaarne met het advies van B. en \V. mee 
Alleen zou hij op spoedig antwoord van Zoe
termeer willen aandringen, anders komen de 
be.langen van het openbaar onderwijs in 't ge
drang. Weigert Zoetermeer samenwerking, 
dan kan Zegwaart zoo ,vlug mogelijk opschic- ' 
ten, want we moeten ook rekening houden 
m~t de wenschen van den schoolopziener. \Ve 
kunnen niel langer door Zoeterme :!r met ons 

B. en W. dezer aemeente hebben aan den j 
Raad e~n schriftelijk advies ingediend. . 

Daarin wordt o. m. overwogen: 1 

dat in verband met aanschrijving-en van 
den schoolopziener in b_et district Gouda 1 

blijkt, dat de thans bestaande school onv?l- • 
doende ruimte biedt yoor het aantal lct'rlm- 1 

gen, en naar het oordeel Yan B. en \V. een 1 

l niruw scltool"ebouw voor beide gemeenten 1 
" 1 . 1 

1 

de d~clmatigsle en voordeeligste op ossrng 
1 

ZOU ZlJn, 
1 

1 

dat' indien de bestaande règeling zou wór· , 
den cfpgehev~!!l, en de_ aan Zoetermeer behoo-

I rende helft rn den eigendom van school en . 

1 
onderwijzeres woning werd overgenomen, zou ! 
blijken dat die school ook voor Zcgwaart 

1 

alléén, niet aan de eischen zou kunnen vo~-1 
doen, daar nu reeds ' het aantal leerlingen mt 

1 
deze gemente bedraagt: . . 

te leerjaar 28, 2e leer'!aar 22, samen •50 
3e leerjaar 18, 4e leerjaar 31, samen 49 
5e leerjaar 27, 6e leerjaar 18, samen 45 

Totaal 144 

Geen der lokalen bezit voldo~nde ruimte 1 
om de leerlingen van twee leerJaren op te 
nemen, zoodat noodwendig tol den bo'uw van ; 

1 

een nicu,..-e school, in dat geval door Zeg-
1 

waart alléén, zou moeten worden overgega~n. 
Rij eenige toename van het getal leerlm 

gen, zouden de klassen moeten worde~. ge 
splilsl en dientengevolge 1 of 2 onderw1Jzers 
boven het minimum moeten \\orden aange-

1 
steld, waarvoor slechts f 260 als füjkstoclage 1 
wordt genoten. t 

Het yoldoen aan den wensch van den Raad 
,·an Zol'trrmeer, zou dus voor Zegwaart be-

l' langrijk hoogere uitgaven zoo wel voor den 
bouw een er school als voor bet te geven jl 

onderwijs, ten1gevolge hebben. 
Waar nu echter het aantal kinderen dat 

1 
thans- de gemeenschappelijke ~chool bezoekt, i 
nl. 61 uit Zoetermeer en 144 uit Zegwaart, zoo- 1 

zeer uiteenloopt, dat een andere wrdeeling I 
rler kosten, zoowel van den bouw als van het l 
onderwijs alleszins billijk zou zijn, .stellen 1 

B. ,, 11 W. den Raad voor hen te machhgen: 
1 

i)r to. aan Zoetermeer te berichten, dat om de 
voormelde redenen bezwa~r beslaat trgen 1 
hel verlcenen van medewerk1~1g. tot het ophef-

1 
fen der thans geldende regeling; 

2o. daaraan toe te voegen, dat de Raad l 
bereid is om met het oog op het getal kinde- 1 

rPn dat ~it iedere gemeente ''an het onderwijs 
gebruik maakt, de regeling zóó le wijzigen, 1 
dat door Zegwaart zoowel in <le kosten van 1 

stichting eener nieuwe ~cbool, met of zonder 1 
onderwijzerswoning, als in de kosten van het 1 
onderwijs, een grooter deel gedragen wordt . 
dan tot heden het geval is, een en ander bij ' 
gemeenschappelijk overleg te regelen; 1 

3o. aan den schoolopziener te berichten, j 
dat <le Raad bereid is mede te werken. tot het . 
met de gemeente Zoetermeer gemeenschap- Il 
pelijke etlchten van een nieuw schoolgebouw, 
dat vóór of op 1 October 1917 kan worden ! 
in gebruik genomen; 1 
. to. om infüen moclll b!iihn, dat h~t '1e- i 

Terrein f 6000, schoolhouw f 24:000, samen 
f 30.000, waaraf rijksst.bsidie ad 25 % of 
f 7500, rest f 22.500. De 1rnsten van bouw van 
een onderwijzerswoning worden geraamd op 

7000, en dif van tijdelijke voorziening op 
1000, samen f 30.500. " 
Bouwt Zcgwaart alléêf1, dan luidt de bere-

"ning: 

!\.ankoop terrrin f Gil)(), bouwkosten van 
ee11 school met 6 lokalen f 21 000, samen 
f 30.000, waaraf weer 25 % rijkssubsidje 
ad f 7500, rest f 22.500. :Bouwkosten van een 
onderwijzerswoning f 7000, tijdelijke voor
ziening f 500, same1• i' 30.000. Daarbij komt 
dan nog de uitkcering aan Zoetermeer van 
bijv. f :11100, alzoo samen f 33.000 .. 

De schoolopziener gerft in geen geval toe
stemming om met de bestaande school voort 
te tobben en de kinderen in te kleine lokalen 
op te stapelen. Een nieuwe school is absomut 

l noodi", en wel eene met 6 lokalen, want het 
getal Iünderen uit deze gemeente, dat thans 

1 in het lokaal der te en 2e klasse, en in dat 
1 der 5e en 6e gehuisvest is, heeft reeds bijna 
l het maximum, dat daarin aanwezig mag zijn, 
1 bereikt. · 
1 De jaarlijksche expioilatickosten (onder
, houd, aanschaffing leermiddelen, jaarwedden V' 

personeel enz.) zouden ''ortr de gecombineer
de school bedragen f 48:J5, waarvan het Rijk f 

f 3050 vergoedt, rest f 1805. Dit zouden de 
, 1 kosten zijn, .zoolang het onderwijs gegeven 

1

. 
"- 1 kan worden in 5 lokillen, met 1 hoofdi en 4 
d, 1 ondcnv'jzers . t 

Bouv.1 Zecrwaart alleen, dan kost de explo1- 1 <' 

talie jaarlijks f 4600, waarvan het Rijk f 2570 j · 
yergoedt, rest f 2030. " . 

De V o o r z i t te r zegt dat deze bec11fer~n
gen wel '·at afwijken van die, welke een m-

• zender h "Het Nieuws" van j.l, Woensdag 
maakte. Spr. zegt dat die inzender zeker t· 
goeder trouw zal gewcL' Sl zijn, maar bli) 
gegeven heeft, met de zaken niet voldoen' 
op de hoogte te zijn. . • 

, Er is ook gezegd, dat de bevolkmg m z~ 
waart wel sneller toeneemt dan in Zoet• 
meer. De cijfers wijzen uit dat dit niet zoo 
De toename in Zoetermeer sedert 1880 } 
draagt 50 % en blijft voor Zegwaart daar n1; 
beneden. •

1 
Ook de verhouding van bet aanta~. scho~l

:-iaandc kinderen is nog ongeveer gelijk als 111 

l880. Toen gingen er uit Zoetermeer 46 en uit 1 
Zerrwaart 90 te.gen nu 61 en 144. 

No" wordt voorlezing gedaan van de notu-1 
len der in 1880 gehouden gecombineerde I 
raadsver"aderin". waarin het voorstel om een 
gemeens~happelîJke regeling aan te gaan, met 
algemeene stemmen werd aangenomen. o?.k 
de voorstanders van het bijzonder onderw13s 1 

vonden toen die regeling doeltreffend. 1 
De Yoorzitter meent thans de zaak voldoen-• 

de te hebben toegelicht, zoodat ieder in staat 1 

is zijn stem in het belang der gemeente Zeg- 1 

laten sollen. 
De heer Ka rens zegt, dat toen hij het , 

besluit van Zoetermeer hoorde, hij dacht, dat 1 
zulks voor Zegwaart een voordeeltje was, 
omdat hij van meerring was, dat de school ! 
dan kon blijven staan en door Zegwaart alleen 
in gebruik genomen. Hij is nu na öe cijfers 
en toelichtingen, tot de tegenovergestelde 

. meening gekomen, en zou daarom nu met het 
advies van B. en W. willen meegaan. Echter 1 
wil hij niet met het voorste] van den heer j 
Noordam meegaan om op spoed aan te drin
gen; dat maakt een verkeerden indruk. 

De Voorzitter zegt nog, dat het grootste 
lokaal van de openbare school thans 42 :w. is. 
Er wordt voor elk kind 80 c.~P. genaagcl, ; I 
zoodat er 50 kin<leren in kunn~n, ~n die zijn. l 

ff thans. Hij geen de heeren w O\'l!t\ '-'!S·Lt 
zich toch goed te bedenken en niet op het 
verzoek van Zoetermeer in te gaan. Wij moe
ten niet aan het zoete gefluit van den vogelaar 

'toegeven, hetzelfde gelok, dat ook uit bet 
ingezonden siuk spreekt. 

1 De heer N o or d a m: Dringen we niet aan 
op spoed, dan gaat er heel wat ti~d mee heen, > 

a's Zoetermeer niet wil en een mtspraak •;gp \: 

Gedeputeerde Staten afgewacht moet worden. 
Spr. dringt in 't belang van het onderwijs op 

1 
spoed aan. Het is nu een want.oest.md. . 

1 De V o or zitter maakt zich sterk, m. d_e 
1 vergadering van den Raad in Juli, een defm~: 
1 tiet antwoord van Zoetermeer te hebben. H11 
I raadt daarom het inêe van den l:eer N'oor-

1 

dam af. 
De heer N o or d n m: Met mooi praten 

schiet men met de 11eeren in Zoetermeer niet ·I 

1 
op. Als ze besloten hebben 't niet te doen, 
doell' ze 't ook niet met mooi praten. 

1 Hel eerste punt ''nn 't voorstel van B. en ' 

1 
W. wordt thans in stemming gebracht. Het 
wordt aangenomen met 6 stemmen vóór. De 
! heer Chardon onthield zich van stemming, 
1 daar hij zich gèen voldoende oordeel kon ~ 
· vormen. 
1 De punten 2, 3 en 4 ,·an het voorstel wor
. den daarop met algemeene ~temmen aange-
1 nomen. 
· De Voorzitter deelt nog mee rlat de rnmin
gen en teekeningen voor den schoolbouw voor 
de letlen van den Raad ter Îl17.age liggen. 

.1it-~• ~ -·-·-·--...·- " " • ,.., • 

)~ I &.dA' 11 
/' -, ,.,.1. c {ir 

. waa):t uil te brengen. 1 

1 

De heer c h ar d o n zegt dat waar de over- . 1 "
7 

d B d t 1 
• Mijn teer e c ac eur. 

- eenstemming met Zoetermeer ontbreekt, het 1 he Mag ik s. v. p. plaatsing vo<>r het volgendE 
- nu moeilijk gaat yosr Zegwaart om samen d in uw blad? Bij voorbaat mijn welgemeender: 

te werken. "Het raár is er. af", zegt Spr. In, .- dank. • 
1880 was er eendracht, nu met. Sprr kcr voor- Den W elEd. heer ü. J. Ververs, h<>ofd 
ziet in de toekomst onaangenaan•heden. Ilij der 0. L. S. van ZegwaartHZoetermeer. 
gelooft grang, dat de cijfers juist zijn, mnar Zeer We!Ed. heerf 
kan ze niet voldoende beoordPe]cn. ~ei:gun mij een enkel 002'enblik van uw tijd 



, U noemt 2 punten, die u aanvalt. Ik tieo zo 
te vragen voor lezirijr en overde~ va.'l het' 1 maar de f 4000 grond niet meegeteld en ik 
vol.:-ende: 1 1 schat de waarde van school en huis maar even• 

In het N ie u w s van 24 Juni komt een stuk tjes op f 10,000, waarvan Zoetermeer er dan 
van uw händ voor, hoofdzakelijk gericht tegen 1 

1 
f 5.000 van Zegwaart krijgt uitbetaald. 

mij, als inzender van een artikel "Schoolbouw" Hoe veimetell En hoe onnoozel tevens, niet 
in het vorige nummer. ~ waar~ 
~et eeroge verwondering las ik dat schrijven. t Maar hierin nu vergist u zich geheel en al. 

Niet omdat er een te~nbetoog in het blad : Niet ik trok de f 4000 waarde grond af van het 
stond. Dat had ik v-erwacht. Ik begreep hec- 1 bouwkapitaal van Zoetermeer, doch dat deed 
wel, ?.at ~enschen met een andere opinie de. • roemand minder dan de edelachtbare heer voor• 
de ~1Jne inzake "Schoolbouw", wel een ernstig: zitter van den Zoetermeerschen Raad. Zie 
pogmg zouden wagen mijn betoog te ontzenu• jNieuws: 10 JunJ, kolom 2. "Trekt men daarvan 
wen, - heel begrijpelijk en volstrekt roet te • af de waarde van den grond, t:.lie eigendom van 
. mis' b'll' " Ik · d h ! de gemeente is," enz. In mi.1'n ,,ing•'Zonden" 
,,.." 1 1g·en • gun ie er aaarne et vrije ~ 
woord", doch wensch dat re~ht ook" voor mij staan precies dezelfde cijfers als in den Raad 
zelf te handhaven. · 1 l zijn genoemd. 

Maar mijne verwondering komt op uit het feit 
dat u schreef, h o e u schreef en w a t u schreef. 

Dat u, Zeer W elEd. heer, naar de pen greep, 
~art eenige v.:rwondering. U is toch persoon• 1 
l1Jk te zeer b11 deze zaak geïnteresseerd, om 1 
geheel onbevangen en objectief te oordeelen. 
Rechter of verdediger in eigen zaak te zijn, ge 
gevoelt het met mij, is altijd een eenigszins 1 
gewaagd werk. Ik ben er van overtuigd dat 1 
een schrijven van ongeveer denzelfden i;houd : 
eh dezelfde strekking bij het lezend publiek • 
meer invloed zou uitgeoefend hebben, wannee.r 
het was ingezonden door iemand, die roet zoo 

1 

persoonlijk bij deze zaak betrokken was. 
Maar ook de wijze waarop u schreef, verwon• 

derde mij. U is, houd het mij ten goede, zeer ' 
waarde collega, in uw schrijven nogal persoon• 
lijk. Ik had mij opzettelijk van alle persoonlijk" 
heden onthouden. Ik sehreef, naar aanleiding 
van een raadsverslag, en had schoone gelegen• 
heid om verschillende uitlatingen van A, B, of 
c te critise~ren. Ik deed dat roet. 

Ik houd daar niet van. 
Daarmede wordt de publieke zaak niet ge-

diend. Daardoor wordt het peil van onderlinge 
gedaohtenwi"Seling verlaagd. 

En de.ze persoonlijkheden culmineeren ten 
slotte in een insinuatie, die ik niet nader zal 
kwalificeeren. 

En nu - w at u schreef. 
't Komt mij voor, dat u niet n11nwkE>urig- mi.in 

"ingezonden" heeft vergeleken met het desbe• 
treffende raadsverslag, waarop het betrekking . 
had. En juist daarom is uw argumentatie nogal 
"aanvechtbaar" en staat uw betoog zeer "wan• 
kelbaar". 1 

Allereerst heeft u het over de z.g.n. "drie
mansschool". "Een leek ziet wel in, dat een 
volledige school beter is, enz." Zeer zeker, 
hooggeachte heer, doch dat komt, omdat het 
juist "een leek" is. Het is u toch niet onbekehd, 
dat in onderwijskringen, in bladen, tijdschriften, l 
op vergaderingen enz. juist altijd het tegendeel 1 
beweerd wordt en teleurstelling wordt geuit 
over de resultaten van het onderwijs aan zoo'n 
;,volledige" school? Denk slechts aan het "ver" I 
pletterend" rapport van de Commissie v11n Toe. 
zicht op de openbare scholen te Rotterdam. In 
de groote steden schijnt dit euvel het meest te 1 
schuilen. Daarvoor zijn verschillende oorzaken 
- doch daaronder is zeer zeker de ,.,volledig" 
heid" er één van. Men moet dat bij ondervin• 
ding hebben, om te kunnen oordeelen •over de 
groote moeite, om eenheid in zoo'n school te 
bewaren. Denk ook eens bij gecombineerde 
klassen aan het punt "zelfwerkzaamheid der 
leerlingen". Alleen wanneer aan zoo'n school 
een ambulant hoofd staat, die goed zijn taak 
verstaat, zijn verschillende bezwaren gedeelte· 

1 lijk te ondervangen. 
Ik stap van dat punt af. We zouden anders 

ltaast een paedagogisch..dispuut gaan krijgen. 
En nu mijn berekening, waardoor wel "nut• 

tfge kundigheden", doch christelijke en maat• 
schappelijke deugden niet tot het recht komen, 
al moet ik nog opmerken, dat de bedoeling van 
de voorstanders van een "driemansschool" een 
andere is dan u voorgeeft. . ___ .,.............., __ 

Niet i k, berekende f 5.000 uitbetaling aan 
Zoetermeer. Dat deed niemand minder dan de 
Edelachtbare heer, de voorzitter van den Zoe• 
tenneerschen Raad. (Zie Nieuws 10 Juni, kolom 
2: ,.,Gaat Zoetermeer uit de combinatie, dan zou 
Zegwaart een uitkeering moeten doen van bijv.

1 f 5.000."). 
Uw Jngezonden", voor zoover het critiek op j 

de becijfering betreft, is dus aan het verkeerde 
edres gericht, moest roet aan den heer N., doch 1 
aan den voorzitter van den Z. Raad gericht 
zijn. 1 

Niet 1 k was druk aan 't cijferen geweest, maar 
men had het mij in Zoetermeer j u i s. t p r e c i e s 

1 zoo voorgerekend; En de cijfers - de officieele 
cijfers waren juist. 

Dat is juist het ,.,onwankelbare" in mijn bere
kening, dat ik mif zelf zoowel bij den bouw, als • 
bij de exploitatie van Zoetermeer alleèn, en ge• 1 
combineerd met Zegwa&rt, strikt l{ehouden heh 

• aan de gegeven becijf êring" en mij wel gewacht 
heb, er berekeningen van eigen maaksel in te 

· vlechten. 
Natuurlijk zijn het slechts ,,ramingen", doch in 

ieder geval niet van eigen vinding. 
Dat nu de berekening voor Zegwaart geheel 

~ers zal komen te staan, omdat er 't o c h wel. 
1 ~1cht een nieuwe school moet komen (officieel 

:l ~ . dat echter. no~ nie!. vastgesteld), kan waar 
'n ZlJn, doch, dat 11 met mtJn schuld. N o o i t is er 
e over d i e oplossingen gesproken, althans niet 

· publiek. Eerst in de laatst gehouden raadsver~ 
gadering van Zeg-waart is d i e n i e u w e i d é e 
ter sprake gebracht, z e er t o t v e r w o n d e• 
r in g der raadsleden. Die verklaarden aan 

• zoo'n mogelijkheid nog niet te hebben aedacht. 
· Zij hoorden dat daar pas voor 't eerst. cDe heer 
Karens sprak het zeer uitdrukkelijk uit). 

llc zal de eerste zijn te bekennen, dat in dat 
geval Zegwaart natuurlijk geen voordeeltje 
heeft. Maar ik kon van te voren niet rekenen 
met een roeuw element in de discussie. 

: -Als 't moet - dan moet het en men bouwen. 
, En dan vlug ook. 

En dan zoo goed mogelijk. 
1 Maar 't is toch zeker nog niet "misdadig", 
. als men zoowel i n als b u i t e n den Raad eerst 
j zoo'n belangrijke zaak goed onder de oogen 
ziet. Mag men eerst niet overwegen of een 
school, die voor ruim 200 leerlingen afgekeurd 
is, nog niet geschikt is voor 140 of daarvoor 
met niet te groote kosten geschikt kan worden 
gemaakt? 

Als de 4 lokalen ieder op zichzelf te klein zijn 
voor 45 à 46 leerlingen (Is het grootste niet 
geschikt voor 50 leerlingen?) mag dan de mo~ 
gelijkheid niet overwogen worden, door ver• 
plaatsing van tusschenmuren er 3 groote Io· 
kalen van te make"< die ruimschoots voldoenM 
de zijn - of van de ~ kleinste 2? Als 't aantal 
leerlingen tot bouwen dwingt, mag dan niet 
overwogen worden de nietMleerplichtige af te 
schrijven, of kiftderen uit andere gemeenten te 
verwijderen? Wij zijn toch niet verplicht vooi 
plezier van anderen f 30,000 te gaan verbou• 
wen? En als men dan al die mogelijkheden over-' 
weegt, moet met\ daarom publiek of bedekt 
\' lAd 1 t 0 L ..._,_VJ".IN\··"'! 

l 

61 
j te werken? 

U beweert ten slotte, dat Zeg-waart wellicht __ 
tOch zal moeten bouwen. • ---i 

Deze bewering hoorde Ik ook van anderen, 
doch m. i. volkomen in strijd met de bewerin" 
gen van de beide hoogst bekwame en deskun• 
dige voorzitters van de Raden van Zeg·waart 
en Zoetermeer. 

U zult <lus eerst moeten aantoonen dat toen 
door die beide voorzitters is beweerd in 1913 
dat er. na de toenmalige verandering ten kost; 
van r~ f 900 plaats was voor 184 leerlingen 
en nu met eens meer voor 140. U zult dus 
hebben aan te toonen dat die beide voorzitters 
gedwaald hebben, toen zij ernstig- het bouwea 
van een nieuwe school afkeurden en ontraad-

• den, de één tegenover den heer C. N oorda~ 
1 

toen er 172, de ander tegenover 'den heer Dui" 
nisveld toen er 17~ leerlingen waren. 

Ten slotte. Mijn financieele berekening staat 
nog ongeschonden. Wordt de ,waarde op min
der dan f 10,000 geschat, zoodat Zeo·waart 
minder dan f 5Q00 moet uitkeeren, dan "is dat 
nog een extra voordeeltje voor Zeg-waart. 

\YI aarom ik daarover schreef? Mij dunkt, dat 
is toch duidelijk. Omdat ik als onderwijzer be~ 
lang stel in onderwijs· en schoolzaken en om~ 
dat ik als anti•revolufionnair met alle macht 
zal ijveren voor go e d, openbaar lager onder. 
wijs. Immers wij met onze ongeveer 2500 bijz. 
scholen tegenover ruim 3000 openbare, wij met 
onze 400,000 kinderen tegenover ruim 
500,000 op de openbare scholen, wij, die uit 
de publieke kassen .f 27,76 per leerling genie.
ten, tegenover de openbare scholen f 55,03, 
wij eischen voor die gr.oote subsidie aan de 
openbare scholen, mede door ons geld geschon" 
ken, ook "waarborgen'' voor goed openbaar 
lager onderwijs. 

Wilt u mij nu door insinuaties andere mo" 
tieven toedichten, u doe het. Alleen het ont~ 
eert niet mij, doch u zelf. 

Of de Raad voorlichting noodig heeft? 
't Kan wel zijn, ik weet het niet! 
Niet van )nij - doch ook in tegenbetoog 

evenmin van u. 
't Verheugt mij dat u deze zaak zoo volko• 

men aan de bekwaamheid van den Raad toe~ 
vertrouwt. Wij krijgen dan in de toekomst bij 
aftreding van "rechtsche" raadsleden zeker hel 
publiek advies, om daartegenover maar geen 
,)inksche" dito te stellen. -

Of ik u en in u ook andere tegenstandeD 
heb voldaan? 

Natuurlijk niet( 
Als man van ,,re<ii\tts" ben ik vanzelf "onge-o 

schikt en onbekwaam". 
lntusschen geloof mij van u te zijn na beL 

groeten en betuiging mijner hoogachting, · 
Van u de zeer Dw. Dn., 

H. NIBUWENHUIJSEN. 
Zegwaart, 27 Juni 19115. 

*** Plaatsgebrek was oorzaak dat bovenstaan.. 
de tot dit nummer moest blijven liggen ; wlj 
geven daarom den iMender bij voorkomen• 
de gelegenheden In overweging, zlch wa• 
te bekorten. Red. 
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Mijn'hf'er de Redac:1eur. 

Hir. de toeli<Jht~ der bouwJ<osten vN\ den 
l===:' sch~o1bouw in de v~ van 23 Jlll\i 1916 

v·an den Gemeeaterll.fld te Zt>îwa6Tt is volgens 
mfa\e beschei<len meening àe ve~lijki.ng .tusM 
schen de bou\\SIOntIIH'«l niet juist. De bouwkos• 
ten voor een sohool vo0i11 Zegw8'art en Zoeter• 
mPer / 3{).000, voor Zci,1 waart alleen ook 
r 30.000., w&aruit volgt, dat voor !beide gevallen 
een school is g·epr ojec1eerd voor hetzelfde aan" 
tol le~lingen. Er i.s natuurlijk reken~Ilog' gehou
cien dat met het oc

0 
op de toekomst i:n een b~" 

• V5.!ild 861ntaJ. iw.-en het maximum k!erlin?'OO. ID 

elk der (j liokottlen zal bereikt worden. Dit aan• 
rel jllf11~n mtl!J moo toch billijker wijs voor beide 
g evclllen ge lijk s teUen. De voorzitter deelde 
me-de dat !het áantal leerling en voor Zoeter• 
meer 

1

61 en voor Zei_.,,'.T\vaart 144 bedrB1agit en de 
vermeerdering zioh in dezelfde ve-rlhouding be• 
weegt dus 5: 12 ; •hieruit volgt, dat djt grootte 
van den rouw en d'61lfVffil afhfrnkelijke bouwkios
tcl\ da.a·rmede ev~redig is, z.oodat, indien ZegM 
waar.t tilleen lbo·uwt op de basis B1ls door B. en 
\VI. aangegeven de kosten zoudon moe~ be· 
d.raog·.en, het terrein f {)()()(} bouw1kostetn sohooi 
met i(i iokaloo f 1700~, zijnde ong·tweer 12

/11 van 
f ~ IOCO, same.n · f 23GOO, w&Br af rijkssubsidie 
! blijft ( 172Jû, ond.erwijzerswooing f. ïOOO, tij· 
<lelijke voorziening r 500, te stellen venigioedin.g 
Mm Zoetermeer f 3000, alz..oo te ria.men f 27750, 
in plaats 1vnn f 33000. Hierbij moet ap.gemookt 

1 \•·oi·dcn; d e.t 'ht'lt bO'll:wter1rein bosta:and geschat 
' r {X;{IO, aan te kgopen f 6!}00 1otei3Jl f 12000, 

toch wel een du.re ond~rood vC>Or schoollbcmw 
· te Ze.gwiaarc. 

lndien Zegwaart 18.lleen houw~ zoudon de 
bouwkosten ~og helangrijk lager kunnen .zijn. 
Qp het bestaande tierrein zal toch gemakkelirk 

1 een sr.•hool gepir·oj.e.cteerd ku.nn,en wordén mP.t 
1 ~ 1eslCJlkailen: 3 booed.ein. en 3 hoven, die aa? dP. 

te stdJ~n e1schen voldcotin, llOOdat geen nieuw 
te1rein van f 6000 II\Oodig z>llll zijn en het is 
lo~h niet v.e.r.plicht, ee.n niieuwe ondw.iwijzers• 
wonin>:' te bol]wen, zoodat die kpsten voor Zag• 
Wllir:U1t alleeifl II\Ï.et meer he:hoeven tet bedregen 
dan voor den homv f 17000, lkostoo voar M.t 
terrein te verig10.edein aan Zoetermeer f 3000, 
516.ffio('J:Y r 20.000, subsidie i r 5000, blijft 
f 15000, tijdelijke ·roorzieni.n« f 5'00, d'U'S tota!!l 
r L>.5oo. 

ls ·he t wockelijk igeheel uitgesloten, dat door 
dce~matige veribol.UWÎng de s chool v·oor Zeg-• 
waoart allee:n nieit aan de te stellen eischeh ka.in 
H>ldoein, hetgeen, zoo'n 1belan•girijke som 11iet zal 1 
ver eischen? 

Wil meru gt>lheel nieuw 'hauwoo met onderM 
~· ijze.:-twonin.;; enz. voor iZ~waa.rt, men ikoope 
cian een bouwterrein aan den Molenweg bijv., 
nnast <fc lbrug, daar het dorp zich fn .de rich· 
tmg van •het staoon zal uitbreiden., bouwe een 
se.hooi zonder veirdieping, lmdelijk; m@ g'él 

eMs zien bi}v. te Arnhem, de bouwkosti'ln worM 
cie""\ daardoor niet verhoogd Mngezien scholen 
met verdiepin.g·, ruime .trappen, brandtrappen, 
geîuidwctende vloeT.en en zwaarder e c0nstructie
~ ereischen. In igroote steden bouwt 'men met 
verdiepina om de kootbaar'heid van het houw• 
terrein, ongeveer f 3Ó per vie1ilc. M. De kosten 
var. een ®gelijke isohiool zou.èien ongeveer 
ued~~·en: bouwkosten f 17000, terrein r 6000, 
samen f 2:.l ti Ofl, waar af subsidie i blijft f 17250, 
01,dcrwijzcrswoning f i OOO, geen tijdelijke v.oor• 
ziening, totaal f 2425{), hiervan gaat dan af dP 
helft van do opibrengst der bestaande sohool 
dcor B. en W. g·esteld op f 6000, dus f 3000. 
De totale kostt'>n dezer school zouden f 21250 
hrdregen. 

lndien Ze.,crwaart met Zoetermeo. 
Zeg-waart v·o1~·ens ihet voorstel V-811\ B. en \V. in 
verh.oudin,g tot ihet 8.811\tal leerlingen moeten 
betu'loo in de kosten 12/17 van f 30500 is Ten derde i.s U verwonderd over wat ik l 
f 2J53U, zoodat alvm;ens een ivast \he.sluit ge• schreef. Mijne aanmerkingen 'op den eftrek vll'I\ 

nomen moet wordein alles Wiel deog.elijk -onder · f 4000 voor het terr,ein Ell\ de f' 5UOO uitkee~ ie====li 
'he t oo.g- moet worde.n g·ezien, anders hetoolt ring va..n legwaArt, ~t U alll\ d-en Hees-
Zegwaart het gela!f. Burg·emeesteir ven Zoetel'I!llffr, doch U w-eet" 

1 Zoet<>rmeer staat :bOO op zijn ona.fhankelljkM lesrt ze niet. H~t zij zool Toen ik mijn artikeltje 
l beid, loot Zeg-wa;rt om haire hulp n.Î'et smeeken, 1 schreef, ihiad ik het Ra!ldsversla.g niet nageleo- • 

z.ooah het v:~l'sl ag bij mij den indruk maakt 1 zen. Het maakte 6p mij den indruk, a;lsof de be• 
om een schi.\nhaOO" finantieel voordeel. 1 r,elkeninigen van U Wo8ll"en. Aan de za.ak doet dit { 

U <ldflkend voor die vedeende plaatsruimte, "" eohter :niets 11.f. U hiebt niet a.ar.getOOl\d, dat er 
A. J, H. en voor Zoetetm\eer fi'nancieel Yoordeel aan vei"" 

bond~n was, wanneer die gemeente· zelf e~ 
school bouwde. Volgien.s de berekening staon 
da bouwkosben gelijk, of Zoetermeer alléén 
houwt, of in combinatie met Zegwaart. Volgens 
mij .7a.l Zoetermeer bij den houw iallééin, duurder 
uitk.omen. De jMrlijkscha exploitatie kost meer, 

M ij n <h e er d ·e R e d a c t e u J', ergo : sohade. En dan de belangen van het 1ln" 
\'Vilt u Z<)O ,g·oed zij•n het volgeinde in uw blad derwijs! U :blijft nqg staan ·op heit standpunt,. 

te plaatsen? Mijn beleefden ciank voor de verM <iat e-ene [)r,ie:manssdhool te ver:kiez.en is !boven 
leende plaatsruimte. }ene sdhool met 6 ikltl,$Sen en 6 leerkracltten. 

Dc.n \'{' elEd. Heer Il; Nieuwenhui,tsen, U beroept U voor die bewering . op het Rijia.:. 
te Zegw::i.art. 1 schooltoezicht en op het "verpletteq-ende" (een 

Wd Edele Heer! groot woord!) ra.pport van de Commissie van 
Ofschoon ik oorspronkelijk niet V•OOmemens I Ti0ezicht op de 'Openhnre sch<>len te Rotterdam.! 

was nog .we-er over den ·~oolbouw te schrij• Maar, Mijnheer Nieuwenhuijsen! ik moet nog" 
ven. hen ik V6n dat b.esilu1t t~ruggekoroen, om• . maials h.er1ha.len, dat die m!nder gun-stige heoor" 
dat u uw stuk. g~eedl ~~bt m het gewaad va~ · d'eelin.<Ien uit si 1 uit e n d en ft 11 é é a hetrekM 
een "Ope,n Brief aan ffilJ'fi adres. Derhalve Vel" king ih.ebhen op scholen V:an 600 1kinderen, met 1 
zoek ik heleefd uwe aa.ndaclh.t voor het v~~- 112 of 14 leerkrachten, ,en niet op scholen 'V'fU\ 

ge,nde, waal.'in ik nog enkele zaken uit uw s·ohnJM 6 klasseJn waar iederE) onderwijzer ééne k:laSM 
ven i:al bespre'ken, mij dfrar.bij houdende !llli'll ' , heeft. D:t IÎS absolUIUt niet ZÓÓ ! 'Daarover ~OU 1 

l de volg<>rde ~' uw brief. . ' j ik het oordeél. van het Rijkssciliooltoezicht r. 1 

l . In de eerstie plaats wekt het uwe verwonde- J rust durven afwachten! 
i~ng, dat ik sdhreel, ~ : dait i k schreef. Ik ben, l U zegt ·zelf : ,,dit euvel schijnt in ei. .rroot• ! 
vol5eM U, te naIU~ ·b~J de zaaik betr<llkken, om steden het meest te schuilen." Welnu, geachte 1 
OO'bev.angen en dh1ectief te oordeele.n. Heer! dllilllî ihebt U die ,,lkiazemescholen". Eeni-

.!Dat nu. mijnheer Nieuwerlihluijsen, ben ik g1e" •cih.or;>l van 200 à 240 leerlingtm is geiuu "kaw · I ge'heel n~t met u eens. Ik iben hoofd van die zernes·chool". 
. 0. L. S., ~ar de.ze ~etr'?kking verhindert mij 

1 
I Op ih.et platteland zijn tal voo scholen met 6 

: v~~stnekt ~et een ob1ectief oordee~ te vellen, 1 · leerkraohten, de Bijz. school alhier is er zoo 
: rmJ allll\ feiten houdende. Het e-em.ge belang, , ééne eJ\ die :z.ouden dan alle minderwaardig 
1 ~t ?k b ij den bou;: eener nieuw~ school heb, ' • zijn (Dat is 1,och te o,rugerijmd ! 
~~ . dat het voor m1J a.e,ng,ename:. is ts we1'k~n i 1 U spreekt over "z.elfwerkza.amheid". Die kan 
m eec :.ebouw, dat. ~ de wctteh1ke voorschn.r- ~ op scholen met 6 onderwijzers beter, minstens 
ten voldaet, d'.111 ~ een, d&t daarmede i:i.Iet m ' even goed, bev<orderd woirden, dan op kl"inere 
overeenstemming is. Doch 1verder i:raat m 1Jn beM 1 sdholen. Het conta·ct tusschen en de invloed van 

1 loog niet. En in ditzelfde gev.a.l. verkeeren alla 1 onderwijzer op leerli!\g' kan innirrer en grooter 
• oude11s der kinderen, die de 0. S. bezoelcen..

1

• zi.ftn. 
0 

Ook voor hJe;n is eene e-oed ingerichte school 
1 

Ik heb over deze zaak het oordeel eens ge-
veir.kieslij'~. . .. . 

1 
vraagd van de Redactie vcan ,,Het Onderwi!<i", 

Wes nuJn .sa.l~na er lb11 hetrdkken, dan stond het orgaan der Hoofdenvereeni'.ring, en deze 
da tMk eerogszms enders, drol k~ het de ver: schdfft onder mijn stukje het vol/ende 0'1derM 
den~ wek~, dat.net ~en "-0r1rt10 pr-0. domo 1 sonrih. Het is te !Vinden in het No. V'an 1 Juli 
wa;s. Dodh n~ iheit fm~c1ee}e hdan~ z1dh he--! j.l. (uitig~e \Voltens): 
paal~ tot mijne ~wahtelt ~~· hela~ngbetalar, , "Wij zijn met cdllega Verwers van mee• 
tleb ik evenzeer het recht mijne mee~1nig ~.e zeg" • ninig, dat eene 6- rof 7Mkla.ssig e sdhool, met 
g~ els leider ~der. Dat 11e!oht laa~ ik ~J door . één •onderw~jzer voor iedelie klasse, t e v e r• 
roemend betwisten. Uwe qpmerkmg- llueJ'over ' ki e z 6 n is h ov e n eefl\e kleine school, 
mi.t all& ~cht van ~n. Ik ontzeg U l waiar aan iederen onderwijzer twee klassen 
het recht JUet om een WOOI"~ mee te spre-< zijn toevertrouwd, al willen wij doormee 
are,n, want. deed ik dit, dla.n ha.tl ik kum\en. aa.~" !niet zeggen, da.t aan zulk een kleine school 
ViOerfil, dat U beter geda?.n hadt, U e.r ~iet ~n 1 geen voortreffel.ijk onderwi!s lkan gegeven 

• itf llWl(eJ\1 Pil\ ~en &ohlJD van p&rtijdighe1d \ worden, en al z.ijn aan die scholen voorde-e• 

l niet op U te laden. Doch aangezien ik geloof, I 
dat U te goeder trouw zijt, heb ik dat in mija 
sdi.rijven niet aang~oerd. 

In de tweede plaats heschuldÏ!g't U mij, gei- 1 
·a<Chte Heer !. v.an persoonlijkhitden. Ik beweer, 
d111t mijn schrijiven da.ervan v r ij b. Ik iheb alM ~ 
leen Uw~ .berekE10mgen en Uwe cirgumenten 
bestreden. En persoonlijkhOOl'n, die niet be-- j 
stwm, krunnen ook met c u l mineer en. U t 
ziet in de laatste J'lege!.s \"Dl\ mijn stukje eene 
iln.siqumie, in dier 'Voege, als ik het wel J>e.. 
grijp, dat ik U lbijibedoelmgen toedidht. Ik k~n 
U dllt niet belettea, doch daaraver straks noir 

1 een enkel woord. 
,.-.~~~~~~-·~·~~--

len v.erbonden, die de grootere rniSJSen. 
Of de in bovengenoemd sc'hrij>ven ge· 

n.oemde autoriteitem er '8111ders over denM 
ken, is ons niet bekend. Wij houden :het ar 
edhter voor, d at ook te dezen aanzien de · 
meenina- van .f, ;- heer V cirwers juist is. , 

De Redaictie". 
Nu lis de verwonderirug &an mijl!\e zijde, dat 

U, als -O(\c1erwljzer, nog aan Uwe onjuiste be· 1 
wering !blijft vasthm.:den. 1

1 
En nu. Mijnheer Nieuwenhuijsen een stapje 

1 te~.ll<i~~·-......-~·- ,__.,-...,..,.~~·~~-p--..-~·-~ 



lk constatieer dus, dat Zoetermeer finllalcieel fl - Verder . kunnen wij de beslissing daawv• 
sclwide lijdt biJ de.n ~ouw van eeno school al" 6Verlnten aan de daoa11Voor al!l\gewezen autooo 
léén l dat 'het onderwijs €11" niet door gebaat, 1 riteiten. . . • . 

1 dodh wel door gesdhaad w.or<lt, al komt er een" ! V eirder lezende z~e 1k til\ Uw bnef, dat U 
school met 3 leerkrachten, hetgeen, gelet op . over .?e sc'ho~lkwestie ~chreef, oi;:dat U als on-. 

IF==:::t het aanta.I leerlingen, n~ niet NBiStstMt. DaarH _ der>WlJzer be.J&ng stelt m onder>WtJS- en sdhiooJ... 
\'oor moet nog eerne meeroer:held in <l.en Rruid --:t:aiken. Daaruit m~ ik zeker wel concludeerea,, 

' te vinden zijn. Ve.rder: dat er in zake ond h dat, omdM j,k als onderwijzer dezelfde belang-
wijs" nooit wrijrvfüg ihestaan heeft tussch:~ b ·~ ' stelling koester. dus hetzelfde redht heb? 
gemeenten. AM wien nu de sdhuld w et " & ook. dat U, als ainti-rlJVolution.air met all 

, anneer h " d b d . j er· sommiig·en zijn, d!ie achter Uwe prop 0 d· . · mac t IJVert voor go e- , open aar on ·&WIJS. 
voor scheiding· nevenbedoelinO'en ~oeken : 0:;,n IJ i Dat verheugt mij. en ik geloof U op Uw woord! 
de laatme jllll'oo, zoo woaxlJt door eeru'rr "' aa: · Maar toch mag ik zeker wel eens opme11ken, dat . "en ,"ere . _

1 1 1 
. • •

6 denee~, meer zaken tot stand gekomen zijn, met a~~ ~t.-r~vo U1t10~1ren erd zoo .vodr 
waaroij d~ geme~te~financië.i\ belangrijk be~ 1 ; staan. ,as et"mdie't ~:~ ~~d~s.tkaan man in e 
trokken, en waarover de meeningen oolk ver~; i g<moema.e pe.rtlJ, e lucertiJ , 1 meen op eene 
deeld wanen, b.Y. d~ houw van het R dh . · vergadering te Utreoht gez~d :heeft, dat het 

aa ws , k d . , f ~ •/ te Zegwaart, de nieuwe .brug lflll/n d Br k" , ; zoover moest ·omen, at ruet "1 o 3, nrna~· . 1 

wesr, daar .heeft de dteer N. niet de ;:n o:;e" · ; der scfuooljeug-d de ~ijzo.ndere sa.\ool bnock.t? 
nomen, om daar01Ver in Het NieU·W11" t ah IJ• ! U houdende aan Uw bovengenoemd "oord, 

,,, es r ' k h ·· d Ud d · ven, .doch nu het di> Q. S, hellreft, <tiree.dt hiij In t 'Omt et mlJ _'VOOr, at ~. e COl15equent1e 
het strijdper'k. Waar de BBteirisk-sohrijveii in f l b~ho<:"'t te aa~a1:11rden, om te IJ~eren1 voor c~m· 
,.Nederland en Oran.je" zijn artikel "Ook d9 i b~~à~.1e voo beide g«~meootoo m zal.-e "on.oer• 
Po1itielk" bes1uit met de volgend~ woorden 1 il WIJS. . . 

,,Daoarbij komt nog de zielk'l.IDde d r m " U ZEGt, dat de Raad ook g·een voorhchtmg 
niilte". Zeer vEden aanbidden d~ op eaa· de . van mij noodlg heeft in tegenbetoog. Natuurlijk 

u g n IJ • ' 7 - 1 b 'k . d zon en scharen zich hij de groote m nigt ruet · LUO vermete en 1 met, at t<e mee.nen. 
Gaan op t1dhool~ebied mëde, WMr \et ~ l~och zoo was mij~ tege~.etoog oo.!< vol~re~t 
mee11t groqt, 'het schoonst, het ta!.rïhit e roet bedoeld. Mag 1k U, ~jtnheer N1euwcnnmJ" 

- J sen, even opmerken, dat Uw stuk g·eplllatst 

- bet 1roedkoopst is. Bn zóó da-.eigt de éé.n~ 
>Ol\&'edeelde, vernieuwde en veirgroote 0. S 
een sterk en ivrijzinnif propaganda"middel"~ 

Ik ~ : oan wie de schuld, dat &an hij-. 
I bedo.lina-en gedacht w.ordti' , 
• Ala U beweert, dat ~e U weemd zijn, dan 

heb ik 1reen reden d1tt1raan te twijfelen, en houd 
Ik U te goed.- trouw. Dodl U kunt m. i. ni" 

! mYtkennen, dat U den a c h ij n op U laad~. 
W lllt nu aango11.111t de al" of niet--<reschikrheid 

' der tqrenwoordige school vooc Zegwaart 1'1• 
léén, ~er zal ik niet in den hreede uitwiJ" 
den : mijn sti6 wordt 'dl IMV genoeg-. llc wil e1 

1 dit .van zeg:gea: In 1913 hebben de H.H. Bur" 
~meesters medewedeel.d, d111t er nog niet tot 
bouwen •behoefde overgegllllll\ te w-0trdein, om" 

' dait de Heer Districtsisdh.oolopziener v o of" 
1 l o op 1 fl genoegen h8.d! genomen met de toen" 

ma)ige v111:bouwi111(l. Onder voo•waarde 
1 echter, dat a: bUmen enkele jaren eene afdoen

de veroetermg tot stood zou komen. Er was 
toen voorloopig plaats voor 184 kinderen, doch 
de sdhool voldeed n i et aan de voorschriftea 
der wet. De Districtsschoolopziener legde er 
zkh tijdelijk bij n-eer. 

Hooe:st waarschijnlijk zal dit door H. H. Bill°" 
gemeesters odk wel med'eigede.eld zijn : de 
r~dsveralagM in de -001.1r.&llt!J!ll geven het ge
sprokene niet ahijd in alle hijlronderheden weer. 
Daarom is toen an~den tot bouwen over te 
liaan; docl\ werd. aangeraden het zoolang uit 
te stell~ als mogelijk was. 

FA\ dan, geachte Heer Nieuwen.huijsen, weet 
U a1a vakman. ook wel, dat er nog niet altijd 
184 leerlÏrli'en gepl~tst ktmnen woeden, al ia 
het schoolgebouw in theorie daarvoor geschikt. 
DMrOp heLJben versoh.illen.de factoren invloed. 
'k noem nu allen mMr de soms in grootte uit" 
enloopende kl~e~ zoodat 2 leerjaren, die 
~comhinee.rd moeten worden, geen plaats .koun" 
in ivinden in ééil lokaal, wa.ardoor de sdhool 
m feitelijk te klein is. Bovendien moeten er 
wintens tri t &Ö: lolk.a11l mÎll\!ltens 2 banken, in 
n of twee lokalen zelfs 3 .banken 'V&wijderd 
1rden, om de kechels te bmnen pl11atsen; e.l" 
·o eene verminderif\8' met 18 à 20 zitplaat-o 
no 
Derli.alve- . ~ijn de mededeellngen van H. ff, 
'llg'emeesters in 1913 volstrelkt niet in tegen• 
·-a.ak met het feit, dat de sdtool niet g-eschikt 
"~ ~1\1\ .Je wet voldaan moet worden. 

-~---...,, 

werd een paar dagen v 6 ó" de Raadsver;r11dP.. 
.ring te Zeg1va.art, het mijne daarna. En wat 

; IllU Uwe opm~r.Hng betreft omtrervt 'het "!JU" 

bliek~ advies" om èij aftreding VBII\ "rechtsc-h<>" 
ra!ldsleden, geclne "linksáhe" daarterpnover te 

i stellen, de strek!king daa.rvan moet jik e<•rlij\: 
; v~rkl<11ren niet te be~ijpen. Of om mii jv;ster 
· ult te drukken wat dit er mede te maken heeft 

aan mijn adres. 
I'k geef geen advies bij verkiezinged; ik .be" 

moei mij daar nooit mede. Ik ben zeHs l! een 
lid · !Van · eene kiem-ereeni.si~. Ik gaf slechts 
mijne persoonlijke meening weer; niet van an• 
de.ren. 

En nu, gé.1cfote Heer! ben ik alli\ het eindt1 
van mijn schrijven: lhet zal hiet laatste over 
deze ~ak zijn. 

De sarcast.isohe en soms sche.rpe toon in uw 
"Open Brief', gepaard a.an eene oneangenaam 
aaindoein<le, overdreven beleefdheid, is voor mij 
eene reden, om niet verder OV'er de onderha" 
vi.ge zaa.k va.n gedachten te wisselen. 'ik, van 
mijn kant, zal dt'41l aflooi> kalm !ftfwadi.ten, zoo" . 
der mij e.r verdor in te mengen. Al.s het U l~ 
moogt U het laatste woord :hehboo. 

Met hcQ6e.dhting en beleefde groetel\ heb ~ 
de eer te zijn, 

Uw di.oenstw. dr., 
G. J. VBRWER.5' 

1 Zeg'Waort, 10 Juli 1916. 

j W<alll' de inzender veritlaar~ dat dit s<hi~• 
zijn laMS'te OIY'er deze caak is, hebben wlJ g.,1 
meend hem de gevrlllagde niet geringe plMA!li 
ruimte niet te moeten beknllibelen. In het alg• 
meen moeten wij echter .i:edc op liior11i.eid a • 
dfif'i"OO. R.&. 

Geachte Redactie! 
Gaarne schretef ook Ï!k nog een slotwoord · 

~er ~e kwestie "schoolbouw". Waar ik eerste 
· mze~~er en aa:ngevallene was, vertrouw ik, d• c;t 
u nn1 m:>g et:?mge plaatsruimte zult afst&an. In/ 
dat vertrouwen breng ik u l;>ij 'Voorbaat mijn " 
dank. 

Den WclEd. Heer G. J. Verwers,. 
Hoofd der 0. L S. van Ze"" 
rwaart-Zoetermeer. 

Zeer Wel&!. Heer r 

6ZJ 
Onder vriendelijke dankzegging voor de ont" 

vangst va.n. uw publiek schrijven aan mijn adres 
~ericht, vraag ik allereerst uwMaandacht voor 
wat men wel eens een ,,persoonlijk feit" no.emt.'===:;; 

U is <Jllaangenaam gestemd gewGrden, over 
de "sarcastische, scherpe toon en overbeleefd-
heid" in mijn vorigen br.ief. Dat spijt mij. "Sax" 
oasme" was mij Vfleemd en ik trachtte alle 
,,.sch.erpte" te vermijden, al blijkt 't nu, dat dit 
mij niet ten volle gelukt is. Ook was mijn "over-

• beleefdheid" niet als zoodanig bedoeld, doch 
slechts als "beleefdheid". Ik meende en m een 
dat nog, dat in een ,,iopein brief" dè eisch 

, va;n heleefcllieid een tikje hooger moet worden 
aangeslag.en, dan in de gewone beleefde omM 
gangstaal. Heb ik 'lt echter, buiten mijn bedoe• ' 

1 en, onaangenaam .gestemd, dan vraag ik ü 
daarvoor excuus, met de uitdrukkeÜjke 'Verkla~ 
ring echt~, dat-'U ten onrechte op mij ver• 
t •otnd zijt geweest. Ik acht u te hoog, om ook 
maar iets aan uw adres te richten, waarvan il: j 
vermoeden kon dat het u onaangenaam was., ·
NatU'Urlijk wat doo vorm aangaat. Pat de in• 
hood u niet zou 'bevre<ligen, heb ik van te 1 

~~ren voorspeld. En nu uw laatste woord. '_ .. 
't Is mij waarlijk ·niet meegevalie.n, geachte 1 

heer; ik had wat heter iv:gumentatie verwacht, 
w11t u thll4\S, !hoop ik, zal blijken. 

lntusschen is onze disau.ssie uitg·edîjd, zoodat 
het ptmt in !kwestie (mijn rekening) ha.ast niet 
meer te vinden is, doch allerlei "bijzaken" dr'ei-

• gen op den vcotgrondl te treden. 
lk gaf, waarde collega, een rekening met con• 

clusies, gericht tegen niets of niemand, zonder 
bestrijding van wien ook. 

Over die .rei'kening schreef .ik weinig: Slechts 
2 getalLen f 4000 grond ein ~5000 schadever• 
!?'Oeding we,rden door u genoemd: De overige 

1 ruim 60 getallen liet u onbesproken, terwijl ach• 
teraf nog !h~eek, tlat de door u georitiseerde ge• 
tallen niet vim mij wartm, doch overgenomen 

1 uit de rekening g~maakt te Zoetermeer, wat u 
dan ook heeft moeten toegeven. Nu zegt u wel. 
dat i;k die 2 getallen niet weerlegde, doch da· 
was niet mijn plan, daartoe mis ik het recht. 
't Was juist mijn hedo3len om rvan uit die g-e~ 
tallen te reder.eeren, om alle beschuldiging te• 

: gen mij, als zou ik de cijfers verdraaid hehben 
l al te snijden. Ook,.in uw laatste schrijven weer" 
l~ u van heel mijn rekening· niets U heeh 

, waar.sdhijnlijk niet eens voldoende notitie daar• 
v111n genomen. Ik moet dus beslist ontkennen, 

1 dat u mijn herekening heeft bestreden, noJ 
minder aangetoond, dat ze niet steekhoudend 
is. Ieder die lezen kan ill8l dat toestemmen. 
Zoe:k zelf Z<Ooveel ge wilt in uw eerste of tw.eede 
schrijven en u zult geen spoor van weerleg·ging 
mijner cijfers vinden. 

Nog· steeds staat deze mijn rekening onge~ ~ 
schonden en om u nogmaals geletrenheid daar" 1 

· I toe te gever:- ~e.rzoek ik. u (of ieder lezer, die 
uw placts wil l.Il;l\emen) in o pen b a r e v e r" 
IZ' ad erin fr m e t d e b a t, mijn r~kening te bew 

I 
i;trijde.n. Tijd en plaa hij onderling· overle~ 
te regelen en nadat 8 t. :gen van tie voren, wiJ . 

1 
de rekeningen met toeli<' ting en conclusies aan ?-

1 elkander hebben toegezonden. Mij dunh, •waur· 
1 de heer V., royaler kan 't al niet. 
1 

!Hiermede is •eigenlijk het punt in kwestie af•· 

1

: ~edaan, ~och d~ar /UW <:erste schrij•v>en ook en• 
kele ,,b1Jzaken te he Ie bracht, is daarover 

j 
ook een di.scussie c.nt '.aan over ptmten, dl"· 
ergenl~jk niet van geding waron. doch waardoor 
ook ik C1Vcr ie "bij.wken" nog een enkel 
woord meen te.moeten schrijven. 



6 
Uw citaat over de . Driemansschool" ~omt · ' 

l::-estio-en dat er ,,aa..• zoo'n school voortref· • 
C.-11 C) , " d 

folijk onderwijs kan ~e:,:-.c ;en wor<len en at "er 
~oordeelen aian vefbo,1 zijn, die de groeten~ · 
missen". 't Gaat dus olstnekt niet aan zoo / 
maar te beweren, dat s. 1lit."tin~ der scholen tol\ 

' schade van het ondern 9 r.;. 1 ! Er is g·een regeling . of er .iijn voor" en na- 1 
1 deelen aan verhonclen. \'oor mij en vele p&e• ~ 

dao·0 ,"en met mij zijn ..ie voordeelen gr.ooter l 
d.u'i de. nadeelen. V _?Or schijnt dat juist anders 1 
te zijn. . 

Vooral de opvol'd' -. komt i.n zoon klem9 
school ·beter tot haar recht, wat juist de v-0or~ 
naamste wettelijke eist ren het openbuar on 
derwijs ,is; waar de wetgevel' eerst genoemd 
hi>eft "opleiding· tot alle christelijke en maat~ 
srhappelijke deug·den" en daarna pas, als O~" 1 
dergeschikt "het aanleeren van gepaste en nut" 
tio·e ku.ndigthe<len;'' E.n juist in de groote ste" 
d;n zijn de klachten "legio" orver de resulta" 
ten van het ondNwijs. En daar zijn sdho~~n van r 
WQ-3()0 leerlino·en. Die "kazernescholen (dub-- . 
bel"scholen is de naam, koro..® daar slechts hij _, 
uitzondering voor; een enkele op de hondecd
tallen. 

Wat nu het aantal Ie. dingen, 't welk geplaatst 
kan worden hetrelt h t volgende: Vooreer~t 
bi<lb ik niet beweerd, t de mededeel'in.gen van , 
19la gedaan in àe · e1d.J g·emeenteraden, in . 
strijd zijn met de werkelijkheid. Jk héb heweer?-r 
dat uw mededeelingen in strijd zijn- met d.e m 
1913 gedane. Geachte Heer, u zult mij toestem• 
men, dat dit niet ;precies hetzelfde is. " 

Wilt u nu '..!O kachelplaatsen, mij wel. Br z1Jn 
.:1· dan nog 1Gt over voor 140 leerplichtige kin" 
deren. En ik heb nooit beweerd tegen ve.l'bouw 
wing te zijn oI nieuw"bouw als 't noodig ~ -
dooh wel houd ik staande dat voor 140 kmdt>· 
ren geen school met 6 lokalen ·noodig is juis~ 
zoo groot en even duur (f 30.000) als voor den , 
gecombineerden bouw. " 

Eigenaardig is, dat een zekere A. H. m1J daar• 
omtrent, izonder mijn weten, in 't g·elijk ikwam l 
stellen. j 

Thans .re.sten mij,- weled. heer, nog 2 punten 
uit uw brief. 

Voor eerst: de insinuatie, als zou ik bij bedoe" 
ling·en hebben, die u grondt op iets,' ~vat niet 1 
bewezen feit is, doch-volgens uw e1g-en bew i 
weren s c h ij n op mij laadt. . 1 

· llll'voor moet eerst dienen de opmerking , 
da 1k gezweg·en heb over Raedhuis en Broek" ! 
wegsche brug. Maar is dat xw coo oncrnr.klaar• 1 
haar? Lll'8t ik het u dan kort ' en .bondig zeg·· 1 
ien : ~k schreef niet CIV•EU' bi·ugibOll.lW, o~dat iK 
er. g·een rver.stand ve.n iheb. Ik soh.reef met _oiver 1 
Roo·dhuisbou~, omdat ik er geen verstand v~n 1 
heb Ik schriif alleen over zaken wa·arvan 1k 1 
<Volkomen .op de hoogte ben, ~-n "ingezonden': 1 
stuk. Maar de schoolbouw dan~ Ik schreef wt'1 

• ·over den school!houw, omdat ik er !!·een \'er
::>tand VOJ\ heb: LI7' nam a!lf'IS, wat dien bouw 
aangoat volkome,1 juist ovei·, zooals 't van ho~" 
o·erhand was voonxerekend. Alleen de exp\01" 
tatiól richtte ik wat anders ÏI\, zonder nog de 
officfrde berekening- te i::ritiseeren. En van 
zoo'n exploitatierekening heb ik wel verstand. 
Op dat terrein iben ik als onderwijzer, die meer 
da.n 20 jaar achtereen in school·,rereenigingen 
enz. zulke f!ekeningen mee vaststelde, contlioM 

· leerde en besprntk 'V -0 l komen deskundig:er 
dan zeer vele .paadsleden, die geen leden van 
een school·,r('reen}g-ing- l'.ijn. 

En nu uw tweede arg'llmenl, waarmede ·T 

sdhijn rvan partijdig·heid meent te hebben ~n~~ 
dek'l, n.l. een citBJat uit "Nederland en OranJe · 
r Tu zal 't u moeilijk vallen te bewijzen,· dat i 1< 
dat geschreven heb, als slechts l oY'all de 7 
plaatselijke medewerkers. 

~ ~~~-

!~foar, 1.lc; ga Cl.at mei ·bevestigen noch onthel\M 
~en, als schendende persg·eheimen - doch ik 
zeg· u, g·eachte heer V., ik wilde wel voor u, dat 
u dat nooit had neer.geschreven, want uw insi" 
nuatie van partijdigheid,. die u plaatst in Het 
Nieuw9 van 21 Juni, is gegrond op een stuk, 
't w-elk u niet eens gezien had, ja, waarV'an u 
niet eens het bestaan kende, want 't verscheen 
in ,,Nederland en Oranje" van... 24 Juni. 

Bn nu nog uw beweren, dat niet alle MtiM 
rev. ivoorstand.en van goed openbaar onder~ 
wijs zijn. Nietwaar, dat 'OitMt van dlien voor" 
aanstaanden man van !, i en 8/a moet dat b&
wijzen. , Tu iverklaar .ik u, dat ieder anti"rav., 
die lhet openbaar o,ndePwijs niet goed wil doen 
zijn, als partijgenoot moet worden geroyeard. 
't Staat duidelijik in ooze p,r-0grnmma's en toe" 
lichtingen. Maar 't gaar u als vele tegenstanM 
;lern, ze ~>eten absoluut niet ''at het antiMrev. 
' taatsrecht \'iil, ze hebben ar niet de flauwst1> 
,1otie van, ze nemèn nauwelijks de moeite er 

f 1 
' studi• van te m&kM. - '61\ er dWl toch over 

spre ·en, schrijven en oordeelen. 
Nu iio bovenstoond citaat volstrekt niet in 

strijd met de verklaring, <liat het -0pe111b110-r on" 
derwijs goed moel zijn. Zeke>, we· wilden, dat 

1 
het niet noodi;r was - doch dat hn niet. Er 
zullen altijd :rnenschen zijn, di"e neutraal onder" 1 
wijs verlangen. \ï! elrru, voor dezulken moet hel l 
er zijn en dan z e er g o ed. Voor iedere rich": 
ting vrijheid en gel·ege<nheid, dodh in ieder ge" 

1 val g o e d onderwijs. . 
En diezelfde man, heeft het in d i e z e l f d e 

redevoering te Amsterdam op 25 Mei 1904 zoo 
kernachtig schoon uitgecfrukt: "al k0in.ciet gij 
(n.l. de ch.r. ondoerw.) overwinnen, dat ge toch · 
nimmer uw tegenstooders ooik maar een ll!8ar 
in hunne rechten zult krenken. Blijft het toch , 
altoos begrijperr, dat oolk uw tegenstanders uw 1 

naasten zijn, die ge zult liefhebben, dat 'h,et uw 
landgenooten zijn. Ge moet niets ondernamen 
om te heerschen. tiet, om uw vaderland moet 
hN te doen zijn, niet om een secte, niet om <l<"n 
kring te vo,rmen." 

; Tot zoover het citaat van aen man, uit wiens 
wi>lspreke"nden mond, ik het zelf mocht opvanM 
gen. 
~·aarde heer V. Is dat aanmanen tot partij" 

digheid? Immers juist het ·omgekeerde, niet" ' 
wa~r. 

Dat is anti•rev. ook in den schoolstrijd. 
Ik ga eindigen. Reeds te lang Vl'loeg· ik uw 

e1a:ndacht. Misplaats l1et in mij niet. ÜOik ik zal 
over deze zaak voorloopig in "Het Nieruws" niet 
verder schrijven. 

Ook ik wadht den uitslag .kalm af. 
\Vaar het recht is, daar is nog niet altijd de 

macht. 
Doch in de toekomst, al is het niet de naastie, 

z,a! de historie mij irecht.voordigen, als ik, als 
consequentie van mijn begin:s-el, zal blijven pleiH 
ten voor 9Cheiding der heide openbare scho" , 
len. 

't Volgend nageslacht zal in Zegwaart onderM 
wezen W'Orden door onderwijzers die het r0&e l 

1 
met .het ".r~ · hebben verwisseld telUlf God 1 
het gemid1g·h1k leere - en dan zal Zoetermeer 
die gevolg·en onder.vinden van. scheiding, ten 
goede en ten kwade van blijvende "1ereeniging. 
Er zijn nog- hoogere belangen, dan fina.l\tieele. 

Met bel. gr. 
Uw dw. dr., 

H. NlEU\'{'ENHUIJSBN. 
Zegwaart, 17. Juli 1!l16. 

.,.. 

1 
Ingekomen is te dezer zuke een schrijven 

van B. en W. van Zegwuurt, houdende dat 
geen toestemming kan worden verleend tot 
opheffing der thans bestaande overèen· 
komst. 

De voorzitter deelt voorts mede, dat de 
Commissaris der Koningin bij zijn bewek 
aan deze gemeente in overweging heeft 
gegeven om over te gaan tot s_tichting eener 
nieuwe gemèenschappelijke school. en niet 
tot splitsing over te gaan. 

Ingekomen is nog een rapport van den 
sohoolopziener in het district Gouda, waarM 
in deze, nadat hij persoonlijk jl. Zaterdag 
een opname heeft gedaan, zijne meening 
weergeeft. 

Hij keurt op paedagogische gronden den , 
bomv van een school voor Zoetermeer af" 
zonderlijk sterk af. Indertijd heeft hij slecMs 
uitstel verleend op voorwaarde, dat vóór 1 
Octoher 1916 een nieuwe school gebouwd 
zou worden. De .tegenwooPdige geeft slechts 
plaats voor: 's zomers 128 en 's winters 115 
lee~lingen. Hij dringt sterk aan op den 
bouw van een gemeenschappelijke sd\Ool. 

Een concept..overeenkomst is door B. en 
W. van Zegwaart opgemaakt, waarin voor· 
gesteld wordt de kosten door Zegwaart te 
doen dragen voor % en door Zoeterm0er 
voor Ya en bij belangrijke verandering in de 
verhouding van het aantal leerlingen ook 
de verhouding van % en Ya te wijzigen. _ 

Met het oog op de groote agenda wordt 
het punt schoolbouw uitgesteld. 

J-~ 'l' l;f t 
q~r~·1;1b 

••,..J.• ,....., &.J~C ~L~U.t..;."(. 

Ten slotte wordt _bec;proken de kwestie 
s c h 0 0 l b 0 uw. 

De Voorzitter <leelt mede, dat de Com" 
missaris der Koningin bij ziJn "ongste bezoek 

1 

ook de openbare school heeft bezocht, waarbij 
ook de wethouders tegenwoordig waren en dat 
hij verklaarde geheel accoord te gaan met het 
advies van den schoolopziener, waarbij deze de 
school afkeurt. 

Zijne Excellentie verklMr:le in een onderhoud 

1 

met de dagelijksche besturen van beide gemeenM 
ten, dat art. 121 van de Gemeentewet, dat de 

1 

gelegenheid opent voor gemeenten om Zdken 
gemeenschappelijk te regelen, hier prachtige 
resultaten hfoeft opgeleverd met besparing van 1 

1 

belangrijke sommen voor -~,e1de gemeenten. 
Om den bestaanden ~oe"ttand te bcstendi"'en 

iedere gmeente de helft va 1 de kosten, zou ~iet 

1 
billijk zijn. B. en W. hebben aan den Raad van· 

. Zoetermeer te kennen gegeven, dat zij bereid zijn ' 
1 mee te werken dat de koste!\ worden gedragen 

1 

voor Ya door Zoetermeer en voor Ya door Zeg" P' 

waart. 
De V o o r zitter meende dat het ernstige 

. verzet van Zoetermeer wzl was ··erminderd, ook 1 

1 

door de nadere kostenverdeeling. Bovendjen, nu 
Zegwaart niet bereid is mee te werken fflt ontM 
binding van de bestaande overeenkomst en eel\ 

1 

eventueel proces minstens twee jaren zou duren, 
7<'U dl) toestand onmogelijk worden en voor Z.o M 

1
. termeer vooral belangrijke offers kosten. 

Zoetermeer zal waarschijnlijk de volgen~ tl 
1 week verg·aderen en dan eene beslissing nemen; 1 
1 de Voorzitter hoopt en •verwacht dat de Raad C 
1 bereid zal worden bevonden tot de gemeenM 
Jschappelijke regeling mee te werken .• 
1 Al bouwt Zoetermeer u:zonderlijk, 
toch Zegwaart tot de s•ic~ting van een nieuw" 

, school moeten overg-aan. 



1 Van deze plaats wenscht de Voorzitter echter/ ~ 
nog eens uitdrukkelijk te ver'klaren, dat de stich" l 

! tin~ en ook de exploitatie van één gemeenschaP" 
~eh1ke sch~ol van overweg.~nd financieel belang 
is voor b e 1 d e gemeenten. , 

1 .Pe heer Noord a m dringt er op :ian, van de 

1 
ZIJdê van Zegwaart geen meerdere concessies · 
doen dan thans aangeboden zijn ; wenscht z 

J termeer thans niet met .?egwaart mee te gaan; 
dan gaat Zegwaart al!één zijn weg. 1 

1'!1l. nog eenige bespreI<lngen wordt de vergaM ( 
, dermg gesloten. 

- 1 

Geachte Redactie 1 
Hoewel het mijn stellig voornemen was niet 

meer over de schoolquaei.>\ie te schrijven, zie ik 
mij door het laatste stûk van den h~er Nieu
weonhuij9en i,n ,,liet Nieuws" rvoo. 19 Juli l.i. g"0M 

noo<lzaB!kt nogmaals de pen op te nemen en U 
beleefd eenige plaatsrµimte te verzoeken. 

De heèr NieuW>enhuijsen heeft g()edgevond~ 
mij in bedoelden brief met on w a ar h e d en 
te bC"StriJden, waardoor hij op mij de verden-

. king laadt met de wa.arh.eid op een gespannen 
V'Oet te staan. DaaT lik een besliste vijand van 
onwaarheid hen en nimmer mijne tOC'Vlucht 
neem tot le11g~ns,. ma.g ik dien b!Mm niet op 
mij laten rusten. 

De kz-ers zuUen zich herinneren. dat ik he
i\ eerder dat het onrguMtig oordeel. van sommiM 
gen ov.:!r gr.oote scholen hetrel&:mg had op de 
kazerneM of dubbele ;scholen, die in de gro.ott> 
steden regiel zijlll, doch n i et op scholen met 
G leerkrachten. IHieir,9p antwoordt de heer N.: 

"En jU1ist in de groote steden zijn de 
klach~en legio over de resultaten van het 
onderwijs. En d a a r z ij n s c h Q l en v a n 
2 0 0-3 0 0 1eer1 i n g en. Die kazemeH 
sch.61~ (dubbele ~olen is de naam) ko
m en d a a r s l e c h t 6 h ij u i t z o n d eH 
ring voor; een enkele op de hon-
d er d t a l l rein." (Spatieering van mij). · 

Nu 'rist ik vdlsrnekt Jleker, dat deze bewering 
geheel hezijdon de waarheid WM. Doch ik heb 
de moeite genomen bij de A f de e l i n g 0 n" 
der wijs in de steden Amsterdam, Den Haag 
en Rotterdam officieele gegeveons tt" verui.m8" 
lein. Ziehier hel resu.ltaat: 

In Amsterclam zijn 132 openbare scholcm voor 
gewoon lager .onderwijs, wa!U·v1tn 76 met 12 of 
14 leerkf.achten (dubbete sholen). 

In Dea Haag zijn op se openbare schoJ.ea 
VOOI" g-ewoon lager onderwijll' 44 scholen m" 
12 of 1t 'iee,rkrachten. 

Te Rotterdam is het aantal gewone lagere 
.sçholen 115. Hier.van zijn er 96 met l:! of meer . 
loor'krachten, ééne zelf.smet 17. Uit den gedruk" 
te.n staat van 1 Januari 1916, dien de hoofdamboo 
tênaar rvan de afd. Onderwijs in Rotterdam zoo 
welwillend was te mijner beschiklciing te std!e"f 

li1kt, dat er .bovendien nog 8 ischolen zijn met 
of 11 onderwijzers, en slechts 11 scholen. 

aair het aant&l leerkrachte'!l minder dan 10 beo< 
1aagt. Hierbij zijn allee,n gerekend de. vnste 
nde<rwijzers, n ie t de vakonderwijzers. Com• 
enta.ar op de bewering van den heer N. is rver• 

er overbodig ! Hiet aantal op de bedoelde scho• 
en varieert va'!f 378 t<>t 649 leerlingen ! 

Niet roee.r dm\ 200-300 Z(;\5t de hee.r :r-;. ! 
!De o'f f ic ie e 1 e inlichtinJen berl":s-ien. bij 

mij, en geef ik gaarne ter inzage a.nn wie et 
'lè!ang :Îln stell~. " . . . 

In ,,Het Nieuws van 21 Juni l.i. schr1J!t die 
heer N., spceken~e over de afronderlijke school 
met 3 lee-rkrachtem \'OOr de gemoonte Zoeter• 

.,.Men heeft dan v olgene het ge t u" 
"g ie n i s v an h e t • R ij k s s c h o o lt o e
& i c h t, in 't hij zonder van de voorstandert 
van goed oper1ba!llI" onderwijs de m e e sf 
i d e a l e school, die zich denken laat." 

En nu de waarheid! 
De heer Boswijk, schoolopziener in het district 

~ Gouda. heeft mij •1e.rkl~ dat niet één lid 
van lat Rijkssch.oolt.oezicht in de 2de inspectie, 
zoo min de heer Inspeoteiz als de J,ie-erea 
schoolopzieners, aan een 5chool met J leer" 
krachten de voorkeur geeft hoven eeile met 6. 

• Op paed.agogische gronden zijn zij a 11 en 
v 6 ó r scholen "met 6 lokalen en 6 onderwijzer$ 
Eene school met o lear'aachten achten zij d 
beste, n i e t die met 12 of meêr. Precies dus, 
wat ik steeds staande ~Id. 

Hoe komt de h"61" N. nu aan zijne vooriste!" 
l~? Is dat onkunde of opzettelijke misleiding? 
F.,i\ zoo als het in de 2de lnspecti,e is, zoo il 
biet hij et geheele • ijkllGChooltoezicl&,t. 

Om nog even op de ,,duhhfe scholen" tanig. 
te kom.en : niet alleen in de gooote slieiden zijn 
deze regel, doch ook in klemere. In Utrecht' 
i~ sk-chts eene dele school met 6 leerkrach~ 
ten. Te Delft, to Schiedam, Vl!Wlrdingen, kortoni 
overal zijn de duhl:-ele 9Cho!en verne in de meerJ 
oor heid. • 

De heer Boswijl heeft mij ook noig jl'ezegd. 
dat -IMll\ eene school met 6 klassen het hoofd 
volstrekt niet ambulant behoeft te zijn. Zonder 
schade vo9r h.et ~mder 1~ijs ks.n hij <*line klasse 
ro0ir zijne rekening nemen. 

Wat de geschiktheid van de tha.ns bestaande 
school if'oor de leerlin~en uit Zegwaart betr.ft.i 
daarorver behoef ik niets meer te zeggen. Uii 
het venlag van de laatste Raadsvengaderille' 
tie Zoetermeer is de uitspraak van dèn heer' 
District<ischoolopziener rr-eds eken-! g~worden. 
Ook lii('J" hlij.kt, dat m ijne bewerillg Ol'lereen• 
kornstig de waarheid. was.. 

Aan den onbevooroordeelden lezer loot ik n11 

over te oordeelen over de wijze ·van bestri.i<lina' 
ooo.r dien heer '. gevolgd. Wie zijne toevlucht 
m-oet nl"men tot cnwearheden staat m. i. niet 

1 
sterk. 

De heer N. heeft geen enk.el steekhoudend ar" 

l 
ttument meer vóór scheiding. Voor beide ge" 
meenten heteeke~ scheiding fin&ncieele en pa• 
dagogisdhe schade. • 

Op het slot v11n he t o11rtikel des heai.-en N. in 

l ,,f!ct Nic-.r;:s'' ..-en 1 '' Juli wil ik no;i- erven de 
a!lln<lacht vestigen . Het luidt daar: 

,,'t Voi:rffid n~asl!lcht zal in Zegwaart 
onderwezPI\ worden door ondlerwi~zers, die 
het rose met het "rood· hebben ve;-wi~lSeld,. 
tenzij God het genadiglijk kewe - m dan 

"zal Zoetermoor de gevolgen ondervinden 
van scheidi,ng ten g~e en ten kwade van 
l>lij•vende r•e.reeniging. Er zijn nog 110ogen 
be~aPJCin dm ~: : ... nc!ee1e/' 

Hierr ligt de heer X met de logica hopeloo11 
overhoop! De bedoeling is toch, dat vc<'gens 
hem de meer<l-e-t'heid in den Raad vim Zeg-· 
waart vrijzinnig zal worden, en dat <lit invloed 
zlll heb~ op de benoeming van onderwijzend 
pe.<·soneel, cl.at dan ":ood"' (sic!) zal wezen. 

Maar '!ls de heer N. daarvoor nu · werkelijk 
bevreesd is, dan moest hij toch inzien, dat de' 
conseq~enti-e, w::.artoe hij lcomcn moet, is : te 
pleit.en voor bijemblijven. Het is to c h niet 
rl enk baar, dat de vri!zinni·gen de meerde.t"< 
twid zullen krijg-en in clc ~e~bineerde Raden. 
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En hiermee, geachte Redactie, Ie; ik ~ 

neer. Het zal wel geen bevreemding· wekken, dat 
ik dit schriive,n niet tot den heer N. richr. • • 
wensch niet mèer in • discu9Sie te treden met -
iPmand, die er een wijze van bestrijden op n.o.-' 
houdt, als de heer N. Deze scfi.ijnt er niet ~eg-; 
op te zien argumenten aan te ~1, die ali 
lerminst aan de w.aarheid heantw<>orden. Di 
acht het beneden mi.1. met zulke te(lenstander~ 
een verderen pennc:strijd te voe~. Het w~ 
mi,Îj\e bedoeling op de h<>udofng van den h!911 
N. het juiste licht te. doen vallen. Een iedeii 
weet nu,. wat hij van zijne houdfsw w zijnl 
bestrijding te oonkea h.eeft. 

Met vrie11delijken •Iank voor de plaat•ni~ 
Uw d'w. dr., ~-
· G. J.~ 

Z~waart, 3 A'Ufl. l!l16. 

Geachte Redactie! 
;\laa ik het raadsverslag van de laatste ver• 

O'aderlng in Zegwaart even aanvullen? 
"' Bij de behandeling van ,,school~ouw'' heeft 
de voorzitter van d(•n Raad nog iets gezegd, 
wat tot handhaving van zijn goeden naam dien
stia kan ziJ·n in de historie te worden bewaard. 

" , . d k" i 1 Er was n.l. in een "mgezon en stu n u.w I 
blad beweerd, dat zoowel in Zegwaart als m 
Zoetermeer indertijd, na de laatste verbouwing 1 
der O. L. S., door de beide raadsvoorzitters de 1 
school ~chikt was voor een grooter aan~ t 
leerlinaen dan de thens op school gaande kin-• 
deren °uit Zegwaart, ruim 140, waaruit natuur- f 
lijk volgde, dat de school voor Zegwaart alleen 
nog wel eenigen tijd dienst kon doen. 

De voorzitter heeft getracht op de volgende 1 
wijze deze bewering te ontzenuwen. , 

Nadat hij enkele mededeelingen gedaan had, 1 

nat1r aanleiding van bezoek Comm. der KoH f 
ningfo en Distr. schoolopziener, llep de bespreH 
kinrr verder aldus: . 

De heer C h a r d o n: Mijnheer de Voorzitter. 
"IJ.. heb wel eens gehoord, da; de sc~ool voor 
grooter aantal kjnderen geschikt was. 

De V o o r z i t t e r: "Het doet me eensdeels 
genoegen, dat de heer C~ardon dlt punt hier 
aanroert. Er schi.int een misverstand te bestaan. 
Ik heb getracht dat misverstand. op alle nwge
lijke manieren uil ·den weg te r~1me,n, doch het 
schijnt me nog niet gelukt te z1.fn, t welk weer 
blijkt uit de vraag van den heer Chardon. De 
be~erinrr van den heer Chardon is ook uitga.
sproken" in een "ingezonden stuk" in een plaat-, 
selijk blad. Maar nooit is door i;nij, noch ?,ok 1 
door mijn zoon in Zoetermeer iets dergeli1ks 
beweerd. Ik verklaar van deze plaats, dat deze 
bewering is een opzettelijke leugen - of - }e 1 

rnenschen zijn eenvoudig niet op de hoogte. 
De heer C h ar d o n: "Ik dank u, mijnheer 

de voorzitter." • 
Zou nu uw verslaggever niet met een enkel 

woord als onderschrift bijv., willen verklaren, 
dat b;venstaande juist is? Mocht hij die v~r~aM 1 
ring niet kunnen geven, precies•. wat de ]tnste 

1 woorden betreft, dan zeker toch wel wat den r ' 
zakelijken inhoud aangaat; *) . • r 

Conclusies trek ik op ~ oog~nbhk mt deze 
verklaring niet. Slechts herinner 1k ~r even aa~: 
dat ik· de schrijver van bedoeld ,,ingezonden 
bên. 

En voorts - dat als er bij mij van leugen 
sprake is, datzelfde ~reldt van 3 raadsverslag~~· 
waar de beweringen in voorkomen, waarop mI.fI\ 
inrrezonden was geg1ond, en van verschillende 
ra~dsleden, _ die zoo wel in als h u i t e n den 
raad. verklaarden steeds val\ meening te zijn 



geweest, dat de school voor Zegwaart alleen 
no"' wel geschikt was. 't Komt me dus voor, dat 
de 

0 

verklaring van den schoolopziener, dat hij 
slechts toestemming gaf, zonder dat daarmede 
nog uitg·esproken was, dat de school voor 170 à 
180 leerling·en geschikt was, in de rnad~verga- • 
dering~n niet met die duidelijkheid is ge~·even, 
welke in deze zaak toch zoo hoogst nood1g· was 
g·eweest. Overtuigd ben ik dan ook allerminst. 

Nu ik toch .aan 't schrijven ben, nog- een en" 
kei woord. Het heeft den heer Verwers goed g-~ 
dacht mij op onvriendelijke wijze te woord _te 
staan. Het spijt me waarlijk voor hem het 
meest. Maar, hij was zeker in geen goeden 
luim, toen hij zijn laatste stukje schreef en dat 
kan ieder mensch wel eens overkomen. 

Ik heb getracht het debat, wat dC'n vorm be" 
treft hoog te houden. Mijn geëerde teg-enstnn" 
der 

1

brengt daar verandering in. 
Hij wenscht met mij niet te discussieeren. Ik 

met hem echter zeer gaarne. 'k Denk dat de 
heer V. zooals men wel eens zegt: "Met het 
verkeerde been uit bed gestapt is!" 

Maar· - met zich van zijn tegenstun<ll"r te 
ontdoen door de bewering hem niet nwcr "te 
woord te staan, dat is wel heel gemakkehJk. 
Maar bij nader inzien . kan hij dat niet volho~" 
den. 'kW eet zeker, dat hij er nu reeds sp1~~ 
van heeft, q-eschreven te hebben, z o o a l s hiJ 

schreef. . " . 
0

. daar" 
De zaak waar het e1genl1Jk om gm~ -

over hoor ik niet veel meer Er was sprake van 
een rekening. En nu heeft de heer V. het hoofd" 
punt glansrijk ontweken. Nog steeds. wncht ~k 
op weetleg·g·ing, of op erkenning mis k he " 
ben getast. · 1 

Natuurlijk dient ook de inhoud. van ~1t Rat" 
ste schrijven onder de oogen gezien. Niet voor 
den heer V. alleen, ook voor J~ lezers. 

Ik kan dat zeer wel. doen, zo1.~"r nog des 
. V, naam als leucrenaar te l · 0 klad-heeren · s • " "' 

l h" " deed 
den, zooa s. 1J miJ. .'. geachten teg·enstan• 

Ik heb niet noo ,1tgh.:0f~ te nemen, zooals hij 
der de kroon van 

deed. "·""r rr>ii ~:""'i"t • p b ' trF• f\ u~ if.:z ..... ~Jl)O " • -.,.... t> 

u<: " ·Jt· . o·~te z,;a'Rh~id en versterkt mij be~ 
· den toon gr dat het recht a a 1\ 

slist in de overtuiging, 

m ij n e z ij d e i s. we elkBnder eerst een 
Intusschen wenschen 

genoegelijke vacantie. . 
Met dank voor de plaatsmg, 

Uw dw. 
H. NIEUWENHUIJSEN 

ZegwBart, 1 Augustus 1916. 

----- d chten inzen-•) Aan het verzoek van en gea . 
der voldoe ik gaarne; de zakelijke i~ho~:rsl:: 
zijne 88nvulling kan gerust aan m11n 

worden toegevoegd. U w V ers l a g g e v e r. 

Het volgend punt van de agenda is s c ho o 
bouw. 

De voorzitter doet voorlezing van de te dezer 
Eake ingekomen stukken, o. m. een door -B. en 
,W. van Zegwaart ontworpen concept~regeling 
voor een gemeenschappelijke school met een 
st11.Bt van berekening, en met verzoek een 
apoedige behandeling te willen bevorderen. 

In het concept wordt voorgesteld de kosten 
van den bouw van een school met 6 à 8 loka" 
len en een onderwijzerswoning te doen dra-· 
)'en door ZegwaBrt voor % en door Zoetermeer l 
voor Ya, evenals de exploitatiekosten, terwijl bij 1 
belangrijke afwijking in de verhouding van het 
aantal leerlingen ook de cijfers van % en U 
souden k nnen worden uewiizil!'d. 

De gemeent~n zullen gelijke ~echten uitoefe-- ' 
nen. Geschillen zullen door Gedep. Staten wor" 
den beslist. 

Uit den bevoegden staat v3n berekening blijkt, 
'dat de begrooting voor een nieuwe gemee!l" 
1ehapp•lijh 1chooî met 8 lokalen ia als volgt: 

' 1 • Bouwkosten met aankoop 
· grond (nieuw terrein) 
' af bijdrage Rijk 74' 

Onderwijzers11·oning· 
Tijdelijke voorziening 

van 
Î 44000 
. "11000. 

Rest f 33000 
" 8000 
" 1000 

Samen f 42000 
Opbrengst .van verkoop der 

thans bestMnde school met woning " 5000 
Blijft f 37000 

waarvan Zoetermeer Ya zou dragen of f 12333 
Zegwaart % of f 24666. 

:.Bij nieuwbouw met gebruikmaking van het 
ans bestaande terrein zouden de kosten 

.f 36500 zijn. 
Wordt een gemeenschappelijke 

chool met G lokalen gebouwd, 
dan zijn de bouwkosten 

Af Rijk ~-

Woping 
Vo~ziening 

f 30.000 
" 7.500 . 

Rest f 22.500 
M G.500 
" 1.000 

Samen f 30.000 
Zoetermeer Ya of f 10.000 en Zeg" 

waart :V. of f 20.000. 
Bouwt Zoetermeer afzonderlijk, 

.an wordt de rekening: 
Waarde grond 
Schoolbouw 

Áf Rïk Y. . J 

Woning 
Onvoorziën 

f 4000 
"14000 

f 18000 
" 4500 

Rest f 13500 
... 7000 
f 500 

Samen f 21000 
de ve!lgoeding door 
aan Zoetermeer te 

" 2500 

Blijft f 18500 • 
H.i",i.Jt blijkt; d l \•ttnlleei" er een gemeen" 

'! schappelijke school gebouwd wordt, dit voor 
Zoetermeer een voordeel zou beteekenen van 

1 ruim f 6000 bij een school met 8 lokalen, en 
: van f 8500 bij een school met 6 lokalen. 
1 Ook voor Zegwaart geeft een gemeenschap~ 
nPlijke school financieel voordeel. 

1 

Wat nu de jaarlijksche exploitatiekosten b~
treft, 't volgende: 

, Bij een gemeenschappelijke school exploita-
1 tiekosten begroot op f 5455 

1 

Af bijdrage van het Rijk __ ..:.__!..:_~ 
Rest f 2145 i waarvan Zoa.termeer % of f 175 zou dragen 

en Zegwaart % of f 1430. 
Een afzonderlijke school 

zou aan exploitatie jaarlijks 
af Rijksbijdrage 

voor Zoetermeer 
kosten f 3080 

f 1610 

Rest f 1470 

Zoodat een gemeenschappelijke school een 
voordeel voor Zoetermeer, wat exploitatiekos" 
ten betreft, zou beteekenen van plm. f 755. 

Wat Zeq-waart betreft, biJ bouw van afzon-
derlijke school voor Zegwaart, zou de exploi" 

1 

tatie jaarli.iks kosten f 4625 
af Rijksbijdrage f 2310 

------
Rest f 2315 

en bi} een gecombinet·ruc scnoor; ooài 
hiervoor zagen f I430, dus een voordeel 
f 885. 

Te dezer zake is nog ingekomen een schrij· 
ven van den schoolopziener in 't district Gouda, 
waarbij hij er den nadruk op legt dat hij in• 
dertijd slechts genoegen heeft genomen met 
de verbouwing en het hulplokaal, onder voor. 
waarde dat voor 1 October 1916 een nieuwe 
school g·ebouwd werd. Hij keurt den bouw van 
een afzonderlijke school sterk af, en merkt op 
dat van verder uitstel geen sprake kan zijn. 
Rf'eds te lang werd aan de g·estelde eischen 
niet voldaan. Hij dringt sterk aan op den bouw 
van ~én gemeenschappelijke school. In dien zin 
heeft ook de commis~aris der Koningin bi.i 
zijn bezoek alhier zich uitgelaten. 

B. en \V. van Zoetermeer hebben het van 
B. en \Y/. Vdn Zeg·waart ontvangen ontwerp 
overeenkomst in een vergadering besproken, en 
vinden het wenschelijk in de concept-regeling 
(in:!ien n.l. de Raad tot drn bouw van een ge

l· meenschappelijke school mocht besluiten) een 
wijziging te brengen en wel er de bepaling in 
op te nemen, dat als te eenig-er tifd vergrooting 
der school noodig mocht zi.in door te sterke 
toename van het aantal lecrling·en uit Zeg· 
waart, de regeling opgeheven zal worden, als 
Zoetermeer dat verlangt, tenzi.i anders mocht 
worden besloten. Het is dus alleen •een regeling 
voor de nu te stichten school. 

De V o or z i t t e r gaat den loop der zaken 
nog eens in 't kort na. Hij memoreert het be· 
sluit van den Raad ~" gemeente Zoetermeer 
om opheffing te vragelt, het besluit van Zeg" 
waart om dat verzoek niet toe te staan, het 
hezoelç van den commissaris der Koningin, en 
de missives vBn den schoolopziener. 

Een voorstel aan den Raad doen B. en W. 
niet. Zij wenschen de leden vrij te laten in 
beslissing. 

Spreker geeft den RaBd in overweging de 
voorgestelde regeling met Zegwaart aan te 
gaan om de volgende redenen: 1. minder kosten 

1 . 

1 
dan wan.1eer Zoetermf'Pr alleen bouwt; 2. in 't 
belang van het onder js, dat onder leiding· \'an 
den heer Verwcrs in zeer goede handen is en 
3. in het belang van çle goede verhouding tus
schen de ingezeten!:n van beide dorpen. 

De discussie wordt ti11rns gèopcnd, na!lat de 
VOOrzitter Op V<' f~:">('k V n den heer V. Sta a J. 
<l u i n en nog ., toelichtingen 
heeft. 

De heer d e G r o i) t is voor zich zelf nog 
niet van opinie veran erd, màar is . an oordeel 
gebleven, dat Zoeter eer zèlf een ~chool moet 
stichten. Hij wil niet verder samenwerken. Hit 
heeft de ':>Vertuiging-, <!at hij het meerendeel de 
ingezetenen achter zich heeft, en daar moet oo 
rekening mee gehouden worden. 

De heer G r o e n <' w e ,~ e n stemt met de 
heer .de Groot in. Hij heeft verschillende inge 
zctenen gesproken, e•, is volgens die inlichtir. 
1i-en ook voor afsche ding. Hij wil niet op he• 
vorige besluit terugkomen, en acht het in he 
belang van Zoetermeer om opheffing te vrii 
gen. 

De heer K ar e n s meent dat de vorige' bt 
grooting van den ho• w van een afzonder1ij~ 
school verschilt van die, welke thans is meegt 
deeld. _ 

1 De V o or zitter maakt duidelijk, dat het . 
verschil zit in 't bedrag van den uitkoop. Er 1 

was toen .f 5000 geraamd, maar dat zal Zeg· 
waart nooit geven, als het zelf moet gaan bou
wen. 

De heer S t a a l d lT i n e n heeft de woorden 
van de heeren de Groot en Groenewegen ge
hoord. Hij ziet niet in, hoe of op die manier het 
gemeentebelang gediend wordt. Altijd heeft m~n 
klachten, dat er zoovcel moet betaald worcfen, 
en nu gaat het zoo [l'taar. 

De heer G r o en e e g e n valt spreker in de 
redP. --.,,__...,.---.,......_,_~·----....._ ,-,..,...--~~-f' 



De V o o r z i t t e r verzoek$ de heeren ieder 
áp de beurt te spreken. Hij is anders bang dat 
het net zoo zal gaan als in den Raad eener naw 
)>,p-ige gemeeate, waarvan Het Nieuws 'tlezer ' 
dagen het verslag bevatte. 

De Voorzitter: Ged. Staten zullen nu t~acli~en 
het geschil bij te leggen ; gelukt ~un dit met, 
dan zullen ziJ' het geschil te beslissing voorleg" 
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1. Het bouwen ·1an eene school voor ZoeterM i . gen aan de Koningin. 1 

Hoe dit zal uitvallen is niet te voorspellen, ' meer alléén kost die gemeente evenvee als!'· 

Daarna beantwoordt hij de heeren de Groot 
en GrQel\eweg-en. Hi adviseert om niet naar 
àffitenstaancfers te h eren, die er geen ver" 
stand van .hebben, maar naar wat de Com~isw 
saris der Koningin, de schoolopziener en h11 -
voorzitter - zeggen. Zijn de heeren echter hier 
iekcmen met het voornemen om er tegen te 
ltemmen. dan is er voor hem toch geen praten 

doch men kan wel als zeker aannemen, dat geM met Zegwaart samen. 
gronde aro-umenten bij de Krnon zullen moeten I~=== 2. Volgens het getui~enis van het Rijksschool 1.=--
worden a:ngevoerd, wil deze meegaan met ~n toezicht heeft Zoetermeer dan eene ideale i 

' besluit van Zoetermeer, dat financiëel voor die school, en 
a-emeente zoo duur zou uitkomen. 3. Voor Zegwaart is het een voordeel, wanM 

Van de pogiugen Vlll\ Ged. Staten verwacht neer Zoetermeer zelf eene school bouwt. 
ik niét veel ; zonder argirmenten wordt nu eenM In ,,Het Nieuws" van 24 Juni 1.1. heb ik op 
voudig tegen gestemd, terwijl de bei~e w~thoU' punt 1, de genoemde begrooting nl., aangew 

d ders bij het bezoek van den Conurussans der merkt, dat hierbij geen rekening gehouden was 
r, Koningin de verwachting deden post v~ttén, dat 1 1 met de waarde van den bouwgrond en dat de eg en. 

De heer d & G r o o t antwoordt den heer van 
't a al d u in en nog ovër de financieele kwesw 
ie. 't Is Spr. niet sympathiek alles in ge~d om te 
etten. Er wordt toch el genoeg voor t mate" 
i.?ele gedaan. Er zijn ook nog wel and~re bew 
sngen. En wat het onderwij~. be.treft, m_ ~en 
·roote school kan dat goed ZlJn; m een kleme 
venzoo, 

IM zij het groote bellll\g van Zoetermeer b1J een geM gemeente Zegwaart zeer zeker geen f 5000 zou 
meenschappelijke regeling snapten. Dit ond~rM uitker ren aan Zoetermeer. Dientengevolge zou 

e houd heeft dus niets uitgewerkt ; de Comm~s" dus de bouw alléén aan Zoetermeer m é é r kos" 
1 saris der Koningin is op vrij onheusche mamer ten , dan dat heide gemeenten gecombineerd 

bejegend. . z bouwden. Deze twee posten slechts waren het, 
De hee,i Karens vindt het beslwt van o?teT" waartegen ik bedenking maakte. De overige ge" 

~eer voor heide gemeenten geld w~go01en ,; raamde posten heb ik intact gelaten; die waM 
dat er hoogmoed achter zit ren IDI.J. goect. Het was enkel mi1'n doel aan te 

De V o o r zit t e r kan dit beamenr maar 
:-.erk~ ook op, dat in een groote school" m?t 
en heer Verwers als hoofd, het onderw11s m 
•oecle h11nden is. 

' !~1 zou zoo zeggen '-- l 'll 
. .)m geheel alleen een eigen scu.vo te w1 en toonen, dat hij het bouwen eener afzonderlijke '1 

' hebben. Zoe school, Zoetermeer niet evenveel, doch m e er 
De heer Noordam hetre]lrt het, dat door " zou te betalen hebben, dan bij een gemeenM · 

' De heer d c G r o o t: Daar kan Zoetermeer olw 
1 tetmeer de z.aak nu wordt opgehouden; hovenM schappelijken bouw. En dat heb ik aangetoond, 
'"áièn wordt ons financiëel groot nadeel hero~M door deze twee posten in rekening te brengen, 

een ook voor zorgen. 
Er wo1 dt tot stemming overgegaa~. . 

, kend en het onderwijs benadeeld. We hebben m M en dus niets anders te doe11, dan de begrooting ' 
een vorige vergadering a gezegd, we moest~n van den heer N. aan te vullen. Zijne berekening 

Vóór opheffing der bestaande ~~gelmg en u.tw 
reding uit de overeenkómst z11n de hecren 
icheer, de Groot, Duinisveld, van der Sar, 
~arcns en Groenewegen. Alleen de heer von 
:taaldu;nen is er tegen. 

Van dit besluit zal mededeeling gedaan wor" 
en aan den Raad van Zegw~~rt. " 
De V o o r z i t t e r drukt z11n sp1Jt uit over 

nu maar b zeggen. Nu besluiten Zoeterl)leer roet steunde op eene financieele verdeeling, waarbij 
zijn zin te geven en wij maar doorgaan met het , Zoetermeer % zou betalen. Nu later door de 
bouwen van een nieuwe sch"ol. gemeente Zegwaart aangeboden is, Zoetermeer 

De Voorzitter is l1et eens met den heer Ya te laten bijdragen, wordt het financieele naM 
Noordam dftt uitstel onalll\genaam i~, doch het deel hij eigen bouw voor de laatstgenoemde 
beste is, nu maar af te wachten. H11 .heeft ge.~ gemeente nog grooter. 
reed gemaakt een ontwerp--Raadsbe~lrnt, dat ~IJ 1 Met de rekening had ik alzoo afgedaan, en 1 

et genomen besluit. 

A "'--+' 'i oL; 'r tt q ~-~ ~ 11.141. 

ter vaststelling aanbiedt en waarb11 de beshs" ' de heer N. moet nu niet gaan beweren, dat ik 
• sing van Ged. Staten wordt ingeroepen. ' 1 de hoofdzaak ontweken heb, dat het om een 

Zeg-waart kan thans niet anders; ZoetermeeT rekening ging. Dat is absoluut niet woar, 1 

... ..... . 
Het punt schoolb~uw is thans oan de :eurt. . ' 
Voorgelezen wordt c-en .?rief v.an .. ur~. c~ 

weth. van Zoetermeer, wo.o.rb1J word. beuch.., d 1 
M R4ad dier gemeente inet fi stemmen -tegen 

heeft besloten te blijven volharden bij zijn vroew 
ger genomen besluit en alzoo niet genegen is 
mee te wer~n tot de stichting van een nieuwe 
school in gemeenschap met Zegwaart. 

De Voorzitter licht dit schrijven nog nader to" 
geeft een overzicht van den loop dezer geschi 
denis tot op heden, leest nog eens voor de nO. 
tulen van de gecombineerde vergadering van det 
Raden dezer beide gemeenten, gehouden op 1 · 
Februari 1915, waarin aÎle leden tegenwoordig 
waren en waarin met 1'19"emeene stemmen in beM 
ginsel reeds werd be5. en over te gaan tot de 
stichting van een ge.1' . nschappelijke openbare 
school voor de - beide gemeenten en aan B. en 
W. een blanco crediet werd toegelaten voor het 
doen gereedmaken v plannen en begrooting. 

De Voorzitter h" · , »rwacht dat Zoetenveer 
een ander besluit zou ;Jben genomen; Zegwaart 
heeft- in het toegezom~~n ontwerpoo-0vereenkoms, 
de meest mogelijke ,'.'~gevendheid betracht, d 
kosten zijn, wannee· · :n school gebouwd word 
'Voor beide gemeen~.-" aanzienlijk lager, het '. 
geven onderwijs b"ter, doch de Raad van Zo· 
termeer houdt geen !'ekening met een en ander; 
men stemt eenrvouQ.ig, zonder een enkel -steekM 
houdend argumer aan te va_eren. 

De Raad moet thans een beslissing nemen : 
óf zijn medewerking verleenen aan de opheffing 
van de bestaande regeling in dato 22 Oct. 1880, 
goedgekeurd door Ged. Staten den 22en Nov. 
d.a.v., óf wel deze weigeren en de beslissing inw 
roepen van de bevoegde autoriteit. 

De heer Karens zegt, de keuze van ZoeterM 
meer niet te kunnen begrijpen ; het liep daar 
maar over ja of neen, zonder aanvoering van 
redenen. Nu de beslissing daar eenmaal gevallen 
is, wat zullen Ged. Staten nu doen î 

dTaagt nu de verantwoordelijkheid voor de v~r" 

1

. zooals ieder, die de discussie gevolgd heeft, zal 

WIJ ermg, k " "d · die tussahen de ingezetenen van hend-e 1 Inzien. MiJ'ne bemerkingen op de kostenberekeM 
gemeenten daarvan het gevolg zal ~nnen ZIJn. ning heeft de heer N. niet weerlegd. Hij heeft teM 

De heer Chardon krijgt zoo den mdruk, dat ll'enovér mij l'I i e t aangetoond, niet k u n n en 
Zoetermeer toah wel gewichtige redenen mo:t aantoonen, dat het Zoetermeer n i e t meer zou 
hebben, om een besluit te nemen, dat ~ulke fiM kosten alleen te bouwen. , 
nanciëele offers van de gemeente ~ eischen Wanneer hij dat gedaan had, dan had op mij , 
het is toch ook geen overijld besluit geweest. l de plicht kunnen rusten mijne meening te ver" 

De heer Karens vraagt, wat .. Zoetermeer. we t· Jedigen en te staven. Doch nu hij dit heeft naM ; 
zou o-ezegd hebben, wanneer WIJ ze eens mt de gelaten, omdat tegen mijne bemerkingen niets ' 
scho~l hadden willen zetten en gezegd hadden : I in te brengen viel, was voor mij de rekening , 
bouwen jullie zelf maar een school'? . ~ van de baan. 

De Voorzitter zegt, dat Ged. Staten m de 1- De bewering van den heer N., dat ik de hoofdM 
eerste plaats naar argirmenten zullen vragen ; zaak glansrijk ontweken heb, lijkt mij niets anM 1 c 
we zullen zien wat ze dan te zeggen zullen ders toe dan eene poging om zijn figuur te 1 t 
hebben. redden. Bovendien is de rekening, ook volgens 1 i' 

Met algemeene ste.nunen wordt het ontwerpM den ·heer N. zelf, de hoofdzaak niet; want in . 
besluit aangenomen. 1 "Het Nieuws" van 19 Juli luidt het ann het slot 

'Q:: ,;i" _.....,,..,;i AD' wnnmr _,,,L'"'- ter surake g-e" van 'sheeren N's artikel: "Er zijn nog hooge" I 
A -? ~ / t re belangen dan de financieële." 

l 

./ r ~ ,(_ J l (. Een hoofdzaak, zoo niet d e hoofdzaak, is 
het paedagogische bezwaar, dat ik tegen de 
"Driemans" en Tweemansschool" had. Daarover G e a c h t e Re da c t i el 

Naar aanleidinii van het ,,.Ingezonden stuk" 
van den he~r H. Nieuwenhuijsen in het nr. van 
uw .blad van 9. dezer, zou ik gaprne nog over 
eemge plaatsrmmte beschikken. Wilt n die mij 
afstaan? Ik hoop, dat het voor het laatst kan 
zijn. 

De .~eer N. beweert, dat ik het hoofdpunt 1 
~ 1 glans?Jk ontweken heb, want het ging om eene : 

rekenmg. De heer N. schijnt hierdoor de aanM 
d11cht te willen afleiden op zaken waar het 
n i e .~ om ging. Het komt mij voor ~en poging 
te ZIJn, om de zaa..lc weer scheef te halen ten 
einde voor zichzelf den schijn te redden. Want, 
geachte Redactie! ~ gino- n i e t om een rekew 
ning. Daarmee had ik af;edaan, Laat mij om 

' dat ~e bewijzen, zoo beknopt mogelijk de' dis.. 
cuss1e tusschen den heer N. en mij samenvatM 
ten. Mijn tegenstanfl ·~ is begonnen met te be" 
toogen, dat scheiding van Zoetermeer en ZegM / 
waart op het gebied v11n het openbaar onder" ! 
wijs in het ~elan~. van beide gemeenten was. , 
(Zie: "Het Nieuws ·an 21 Juni 1916). Zijne 
argumenten kunnen ; • drieën samengevat wor" 1 
den: 1 

1 

kan ik kort zijn. 
~k heb in mijn laatste schrijven met bewijzen 

! aangetoond, dat de heer N. in dit opzicht ge" 
heel bezijden de waarheid was. De onhoudbaar" / 

1 heid van zijn bewering, dat er geen dubbele , 
~ scholen waren, (hoogstens één op de ho'nderd!) j 
i heb ik met offciëele gegevens afdoende weerM 1 
' legd, evenals zijne meening aangaande het 
standpunt, waarop het Rijksschooltoezicht zich 
plaatste. 

Het derde argument van den heer N. was het 
voordeel voor de gemeente Zegwaart bij uit" 
treding van Zoetermeer. Hierop is door mij be" 
weerd, dat dit voordeel fictief was, dat integenM 
deel scheiding een schade zou worden voer 
Zegwaart, omdat de bestaande school zelfs niet 
voldeed aan de wettelijke bepalingen voor het 
aantal leerlingen uit, Zegwaart alléén. De heer 
N. betwijfelde dit, ja, laat ik maar gerust Zefi" 
gen: hij geloofde er niets van! 

De uitspraak van den Districtsschoolopziener 
heeft bewezen, dat ik het bij het rechte einde ' 
had: de school is ongeschikt verklaard, oo!J 1 
vo<'i: ZePWaart alléén! _ , • 



1 
Nog iets! De heer N. voelt zich "zeer gegrier.l 

dat ik hem van onwaarheid beschuldigd hela. • 't G~tuigt niet van ernstig doordenken, ols 

1 
M h

. rl. men geen andere mogelijkheden ziet, b.v. ·vergis• 
aar 1j is daarin zelf voorgegaan te mijnen d 

, opzichte. \Y/ anneer ik zeg: "in de groote steden. !- sing, waling, verschil van inzicht, verschillende 
In zij~ laatste artikel zegt de heer 1'1. nog 

1 niet overtuigd te zijn, wat ik nog al sterk vind. 1 
ja zelfs in tal van kleinere (Leiden, Haarlem,. beteekenis hechten aan dezelfde woorden; ver· 

i Arnhem enz., waarvan ik ook gegevens heb) · ' schilleude conclusie.s treklien uit dezelfde ge-
--Wanneer het Rijksschooltoezicht officieel uitw 1, 

spraak doet, dan valt er toch niet meer te twij" r 
f~len;. of men moet de eerlijkheid en on partij• 1 
d1ghe1d van genoemde autoriteit in twijfel trek" 
ken! Dit, wat het zakelijke gedeelte der discus- 1 

sie aangaat. 

l zijn hoofdzakelijk scholen met_12 of 14 klas-- ~1 gever.s, enz. 

1 
sen", en de heer N. antwoordt daarop: "zulke Ern man van ruime!\ blik is' niet zoo bekromM 

. scholen bestaan niet, hoogstens één op de hoBro - pen in zijn oordeel. 
: derd", wat doet hij dan anders dan mij vaa Ik heb met den heer V. een hartig woordje te 
' onwaarheid beschuldigen? Het is w:iar, hir· .-... r spreken over: 
: !>ruikt het woord "onwaarheid" of Jeuir:~ 1. Waar het in onze discussie in hoofdzaak 

De heer N. veronderstelt, dut ik "met het ver~ niet, maar zijne woorden làten toch ~l\ m... om ging en nie!t 01\1 ging. 
!ere conclusie toe dan deze: ,,Die heer V. wr" 2. De "driemansschool" . en het RijksschoolM 

keerde been uit bed gestapt ben", en dat daar~ 
de scherpte in mijn laatste schrijven verklaard 
moet worden. Geachte Redactie, dat heeft ~ 
heer N. mis! Ik wil u wel eens vertellen, waar" 
door ik scherper was dan gewoonli.ik. Dit kwam 
voort uit ergernis over de bewering'm en rut 

1 
toezicht c. s. 

e t onwaarheden, hij liegtf" En daarover voelde 
K mij gegriefd, omdat ik zeker wist, dat mijne , .//>. De dubbele scholen in grootere plaatsen. 

mededeelingen en argumenten op waarheid be... M~t beleefden dank voor de plaatsing-. 
rustten. Uw dn. 

Alzoo, geachte Redactie,. komt de wijze wa~ -:- H. NIEUWENHUIJZEN. 
op ik den heer N. in mijn laatste stukje be... 28 Aug. 1916. 1 

1 houding van den heer N. Hij neemt het mii· 
· kwalijk, dat ik hem als ,)eugenaar beklad" heb. 

Laat mij hierbij even opmerken, dat ik het 
woord "leugenaar" niet heb gebezigd, maar dat 
ik sprak van "onwaarheden". En dat waren de 
beweringen van den heer N. toch ongetwijfeld! 

Ik wil echter geen spitsvondige redeneerin~ 
houden, maar eerlijk zeggen, dat ik dacht aan 
opzet bij den heer N. Hoe kon ik anders den
ken? Kon ik aannemen, dat een onderwijzer, 
die zich beroept op eene 20~jarige ervaring-. 
zoo slecht op de hoogte was van den toestand · 
op onderwijsgebied, en van de meening van het 
Rijksschooltoezicht? Was het aan te nemen dat 
de heer N., die toch zeker de vak~litern.tmir gew 
regeld bijhoudt, volslagen onbekend zou zijn 
met dingen, die van algemeene bekendheid zijn? 
Immers neen! En da t wek~e mijne ergernis, ja 
mijne verontwaardiging· op, dat de heer N. zulke 
middelen niet versmaadde om mij te bestrijden. 

streed, niet voort uit zwakheid. Ik sta op vasten 
grondslag; mijn geachte tegenstander weerlegt 
niets, en k a n dat ook niet; hij weet nu, dat 
mijne gegevens juist zij11. 

En de heer N. moet dus wel over cene groote 
mate van durf beschikken, om zijn artikel te 
eindigen, zooals hij doet. Om de conclusie te 
trekken dat hij sterk staat, en dat ik mi.f zwak 
gevoel! Het tegendeel blijkt zoo duidelijk uit 
onze geheele discussie, dat ik he• oordeel ge~ 
rust aan de lezers overlaat en den heer N. op 
dit punt niet zal weerleggen. 

Met beleefden dank voor de plaatsing, vel'"" 
blijf il achtend, 

Uw d.v. dn. 
G. J. VERWERS. 

Z~aart, 17 Au~. 1916. 

Uit een onderhoud, dat ik nà de plaatsing 
van mijn laatste arti!,el met den heer N. had, 
kreeg .ik den indruk, dat er bij hem g e e n op• 
:T.et in het spel was. In dat geval vervalt de re• G e a c h te R e d a c t iel , 
den, waarom ik mf't mijn tegenstander niet Nu de vacantie vQorbij is, zal i)c mijn taak 
meer in discussie wilde trP.den Maar, als het volvoeren en den heer Vq:wers van antwoord 
dan geen opzet is, dr-.l\ 1~ het een onbekendheid ~ dienen op zijn voorlaatste stuk, zooals ik in mijn 
met de onderwijstoestanden, die mij verbaasd 1 laatste "ingezonden" meedeelde. 
doet staan! Dan weet ik niet, waarover mij meer Daar de heer V. echter mijn antwoord niet 

, 4' verbazen: over die onbekencl.1-i.eid, die onkuruo geduldig hee!F-kunnen afwachten, heeft hij nog• 

1 

de Of over de lichtvaardigheid, waarmede de ~ maals een paar kolom geschreven: waardoor ik 
he~r N. maar met groot aplomb dingen be~ 2 stukken gelijk kan beantwoorden. 
weert, waarvan hij absoluut niets toont te wete~: De heer V. die op een zandgrond heeft gew 

l 
Maar als ik nu aanneem, dat de heer N. b1r bouwd in zijn voorlaatste stuk, i's in /zijn laatste 

zijne b~weringen, hoewel . dan hoogst onvoor" d terecht gekome_p. in een draa'ikolk. 

1 
zichtig en lichtvaardig, toch te goeder trouw Ik zal .trachten hem de helpende hand toe te 

1 was, dan kom ik weer voor een 'l.Ïeuw raadsel e steken, o~ hem er uit te verlossen. · 

1 

te staan. De ma n i e r, waarop hij mij te woord stond, 
In bovengenoemd onderhoud deelde de heer ~ · blijft getuigen van een niet juist en helder i 

[

N. mij mede, dat hij zijne bewering, dat er geen ""'' zicht in de zaken, waarover het gaat en het. 
dubbele scholen waren, gebaseerd had op ge-- g hem reeds z e d e 1 ij k de nederlaag bezorgd. 
gevens uit Utrecht, waar , volgens zijne inlich" "' Ik ;ial hem op dien weg niet volgen. 
tingen de scholen 200-300 leerlingen telden. Hij heeft er behagen in gehad mij tot tweeM 

1 Ik maakte hem er toen dadelijk opmerkzaam: 1 maal toe als.een kwajongen over de knie te 
op dat niet het aantal leerlingen, doch wèl Ji.et - leg-gen. 
aa~tal klassen hoofdzaak is, en invloed heeft :< Een uitstekend paedagogische maatregel, die 

1 

op eenheid en aahsluiting bij het onderwijs. 1 1 helaas maar al te weinig wordt toeg·epast. 
Doch nu heb ik ook informaties ingewonnen ':! j "\V ie wat verdient, moet dan maar wat hebw ' 

1 te Utrecht en wel aan de afd. "Onderwijs" ter t I ben", ~ daar ben ik het van harte mee eens. 
: gemeente-~ecretarie. En hieruit blijkt mij, dat _ , Maar de heer V. warde dan ook ii.iet geërgerd 
, er van de 16 openbare scholen voor gewoon. 1 en verontwaardigd, als die maatregel ook op hem . 
lager onderwijs 14 zijn, waaraan behalve het zelf wordt toegepast. 1 

1 

hoofd, 12 of meer vaste leerkracken verbonden ' Ik, 0:1t~e '.l _de11 heer V. van "onwaa1hei:i'' te 1 
zijn, dubbele schol~n dus. .Het totaal aantd l hebben !1t·~c.:nuldigd. 

! leerlingen op die 14 scholen is 5755'.~lzo~ ge~ "l Niet gezegd en niet bedq_eld. Tenzij de heerj 
; middeld 411. Er zijn er. zelfs t~~e b1r, waarop • V. uit mijn we>orden wil halen wat er niet in 
t resp. 743 en 569 leerling~n z1yn. ?och aam~~ l':rt. • 
deze twee is eene voorbereidende Frobelkla~ j 1 · r ? ant toch :nel wat ver, ~m iemand, di~ in 

1 verbonden. )'f mt·en mq- verschilt met ons, die, tegenovnr on;:e 
1 Ik moet dus· aannemen, dat de heer N. zee ; befü'rin g- een andere schrijft, toe te voeifen. "Gij 

slecht ing-eliçhJ WP,r'dt! maakt mij uit voor een leugenaar." 
• " ~ · · l Voor den leer V. bestaan slechts· twe? mo

s gc!iikhP. cl t'n: of leugen Of verreg-aande O:l°kunèn. 

vf~-t~f~{ 
INGE.ZONDEJI STUKKEN. 
JJu•tm fft'antwooràeltJkMid dlr BedMtil. 

v. eop;. fHf'Cll ""' ""'96'1'""-
Aian am fi,,,er N..edactew van ,,Hoet Niauws" 

te Z~·w&iJ·t.. 
Beleefd "!'erwe.k ik U plaatsing ven het V1olH 

g-ende in Uwe coUI16jl1(t onder d-e "ingezooden 
stukken". 

Met beloangstelling IÎ•s dt0o.r mij doe 1oap der 
,,soh.oolkwesfie', ,g•eireum tusisch.eri 'de Gemeten• 
:.el\ toetermeer -en Zegwiarull;, gev•.)lgxl. Ik hoop 

1 en Dedicoel dan •ook jl'een .onbesoheidenheid te 
' begioo:n dool' mij'ne maening hieroviert weer te 
zev:e:n; de belang,stellfa'(f in het 'Wel en wee der 
heide gemeenten waar ik vele jaren InJocht wer• 
·ken en eenigszins het publieke leven meeleven, 
deed mij besluiten Uw gastvrijhie.id in te i110e--
p.en. • . 

Uit de deba:tten in de rntden der. beide geH 
meenten, uit de gedachtenwisseling m Uwe 
~ant tl.l'sschen de heerÉm Nieuwenh.uizlen en 
Verwers, is Jll!l:'llr mijn qveo:tuiging duidelijk geH 
!bleken d&t het h-ebhen ivain een ,eigen school 
dto~ elk der g,emEfenten n~et in .het belang diel' 
2'emeenten is, €«\ zal diit even.min in het "he1ang-

j ivan het onckn:wij-s ziÎI'· 
1 Het iheeft mij zeer g,ettroffeo:n det uit del\ hoe<-< 
• zero <van do(JI\ Raad ivan Zoet'6rmee<r: niet meer 
• .deugdelijke W1g'lllllenten V'oo.r ean af6ch€'i<ling 1 
1 

zijn a.angevoerd, W8J8.fdoor het besluit van dien 
· R;ead dan schijn ka)ij.gt alsof 18Jldare dan ge-- 1 
meenteJi,Fke" •en i0nderwijsbe1a!ngien tot dit • 1 
iSLu.iit bewogen J1elbhe,n. • 

!Dit nu zou tl< niet begrijpen. ~T!jd,ens mijn lij, 1 
mootschap 'Vllin de!ll Re•ad van Ze,gwME'I: zf.tn 1 
meermalen g;ecClffibméer<lie v~gaderm<Yein viw f 
tl~de Gcmeootca1a<len ge.houden. en st~ v,"; j 
hu d,e ko;?~tukl5gn wm ~ ~<t van ~oete1:~ }: 

" ----~<"P: 

imeer, voor:al bij den heer Sc'heer, .een goed be" 
h.artitgen der belangen vain het open.hoor <>nider" 
wijs te oc-l'oi9testoeiare...'l. T eme~ viel dit te waar~ 
deeren omdat het IV'Olstnekt geen geheim rs det 
d!il meeste 1eden van dien R~d vooa'Stoode.rs 
zijn van het ibijZlOnder anderwijs. Al was, en is 
dit :niog zoo, zij giavien steeds 'blijken de hu<n 
wettelijk •opge~gde verplichtingen in loyalen 
Zin te willen nakomen. Ik <vroeg mij <af of dit 
thans •anders gieW'O!ide.n i.s? Zou dn inderd<a.ad 
.het ~re<V'al zijn dan rou ik dit ten zeerste ibetr.eu
ran. doch ik hoop dat dit on iet zoo is. 

Met kwesties als nu .het goevfil is komt het ' 
m.ee.11malen voor dat de hoofd1m wat warm W10rH 
den, de logische zijde cl.ar zaken op den aclwe1·H 
gJ'.cmd .ge,raakt, en heit meer een miaaht'Skwesti• 

l 



"'°&"daarom zou ik willan V'.IJag"en a.an. de leden '. 
van de Raden der beide Gemeenten,. en ik durf " 
dit te doen 1op grond •Van mijn iP'ersoonlijkie ken~ 
nis met de meeste leden, en ·omdiat het groote 
be1langen geldt v.oor die Gemeenten en het 

=== ondeirwij~ is het nu· geheel <:nm<>gelijk opmä.ettw 
'Over het schoolvraagstUk 'VOO gdac'hten 1tè wisH 
selan? Ik we'et wel .er zijn eeonigle min .of moor 
soherp.e woooden gewÎ1SSeld, maia.r de belangen 
die ·hiel" bij bewokken ,zijn dienen toch hcwen 
alles te gaan. 1 

Als vrijwel vaststaande mag WIOil"~ aeoge" , 
~omen dat noch g·emeeontelijk belang~ oodh dat • 
van het onderwijs -een uiteengia.en ~dart, 
maa.r ibovendien zal de g.emeenschapszin, het i 

• gwoel van sasmhoorigiheid tusschen•de mwoH J 
1 
ners van Zo!)ter~er .ien Zegwaart hi-er<lloor 
ondermijonà w-OI'den. Dit nu zou ik v~ de heide 
bloeiende dorpen een ramp •achten. JUlist door · 
de samemwarki~g :v.an,"de inwonie11s IV,tm bei~e ~ 
gemeenlt·en neme'l\ ZIJ !een ieierste preats ID · 

ond~ de platte.Lands,g-emeenilen, en zijn zij de 1 
meesten dier giemeenten i<>p vel,al"lei giebie!W v.er 
vooruit. . 

1 [)j,e samenwerking moet zoo m<>g'elijk heh.<ln" 1 

den hlijv-an, heit zou tot blijvend M.deel der l 
beide plaatsen zijn indi.M het in de to'ekomst ' 
hieraan zou -ga.an ontb110ken. 

' Naar ik vern:eiero is het geschil aan l:ooogere. 
autoriteit ter beslissing vol»'ge1egd .. Waar de 1 
bela.ngien :roo ineenloopen, wa.ar man m zooveel f 

· zaken op samen~e-rklnig- aangewe21en i~ diaar 
wa:dhte mem dit :niiet af. Leden der Rieden rvim 

'ZoetermeEtr .an Zegwal!l.l1t .helfedder z!elf Uw 
zaik.ein, het zal U heter ~ev.allen dtin eett\ van 
hoogerha00 opgel~'e besli~ll.lf· 

'611 He.ge"30 Aug. 1916. 
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Den WelEd. Heer G. J. VERWERS, 

Hoofd der 0. L. S. van Z,wZ, ~ 
1. 

Weled. Heer I 
'k Had niet gedacht nog te moeten aantoo· 

nen, wat in onze discussie het punt in geschil . 

1 

was, de hoofdzaak. , 
Ik zou daarover zwijgen, als gij niet beweerd 

: hadt, dat de hoofdzaak (rekening) was afgedaan. 
1 Ja dat het eigenlijk de hoofdzaak niet was, er 
1 dat ik dat slechts gezegd had, om de discussil 
! ,,scheef" te trekken en "mi.in figuur te redden", 
! tegenover mijn beweren, dat gij de hoofdzaak ' 
l k " '" "ontwe en zijt. 

't Raakt hier dus een stuk van mijn eer en 
goeden naam en eer is immers teer, nietwaar { 

Vandaar dat dit punt .eerst onder uw aanw 
dacht dient gebracht. 

Ik stem U to{', dat in deze sc!woizo11k, de 
Il rekening niet de hoofdzaak is. Jlc h.-.ndl- 'qf: , 

er zi.in nog hoogere. dan finantil'ele bt"J~n-zen." 
J" :il/ at echter tQ(;h de hooidzaak i:s, is niet te 

zeg-gen,. voor den één de finantiën, voor een 
ander de paedagogischl kwestie ; nommer 3 
meent dat het recht hier allesbeheerschend is, l 
t"rwijl weer een ander de macht als hoofdzaak ,. 
nanvaardt, enz. 

\YI at ik nu als de hoofdzaak aanmerk, heb ik : 
nooit gezegd en nooit in discussie gebracht. l 

't Is echter niet de vraag, wat de hoofdzaak ' 
in onze discussie was, en dan blijf ik bij mijn 1 

beweren, dat het om de rekening ging. 'j 

Ik zal dat motiveeren. ; 
In het Nieuws van 10 Juni verscheen een 1 

er:slag van de raadsvergadering te Zoetermeer, ' 
°'arin oyer schoolbouw wordt gehandeld. 1 

1 • 
1

1 
Dit verslag beslaat over dat punt 308 regels, ! · 

1 waaronder slechts 12 over de paedagogischc 'I 

: kwestie _ daar dus geheel rus tussche1\t:in, als B g 
bi.izaak ~enoemr1. Voorts zijn 1~5 (dus 10 maal 1 • 

1 zooveel) rcgc-'< ':Pwi.id aan de. r~k~~ing. Geh:-el j 
als terugsls~'. . >p, schreef 1k m1Jn eerste mH • 1 Nu schrijft u: "de overige posten waren miJ :. 
gezonden (N, : " "'~ 49) en gsf aan .de hoofdzaak ,_ g·oed." !oen (24 Juni) heette het: "geheel del . 

' 150 regeds en aan ~e paed. kwestie slechts e~n rekening staat wankel, dus lezers, schenk er toch 
, 4wtal, geheel als b11..argument, als tusschenzm niet te ~'eel aandacht aan." 
bedoeld. ! Nu luidt het: "ik heb slechts de genoemde 

In Uw 1ste stuk heE'ft U de paed. kwestie / begrooting van Zoetermeer willen aanvullen".! 

1 
meer op den voorgrond gebracht, door er 40 1 Toen Uonk het: "de heer N. heeft dit en de 
regels aan te vrijden en uwerzijds dus meer 1 1 heer N. heeft dat", enkel de heer N. Mnar nu 
hoofdzaak Van ie maken. ' 0, ZOO Onschuldig, enkel de beR"fOOting Wat WilH 1 

Dit nu was volkomen Uw recht. (U ziet, nat I' 1' len aanvallen, wel ja. Neen, mijnheer V., gij 
ik mijn tegenstander zooveel mogelijk ter wille 1 hebt mij willen bestri,jden en kon dat niet an• 

' ben). Gij mocht in debat gaan brengen wat 1 / ders doen, dan tloor mij in het zonnetje te zet" 
mijnérzijds bijzaak was - doch onder ééne ten. Gij hebt u daarbij laten ophitsen door 
voorwaarde, n.l. dat U verklaard had op het , praatjesmaLers, die niet publiek durven optre-- i 
punt in hoofdzaak niet in te gaan, desnoods '.den, en die u ingefluisterd hebbçn het idiote 1 
zender opgaaf : van redenen. .J argument v~n eer. Raadhuisbouw en een brng·-

Doch dat deed . U niet. U wijdde aan de ' bouw en d~ ln«terli.fke bewering, dat ik het 1 
rekening zelfs nog 55 regels. (Nieuws No. 50). 1 openba~r o·v~<-n ·;s ef'l\ hak wilde zetten, een I · 

U zult moeten toestf'mmen, dat het debat in bewerini;r" in striid met mi.in karakter en begin" l 
hoofdzaak ging over de rekening. ! sei en dat van alle antiHrev. (Denk slechts aan l 

Aangenomen, dat U mij dit gewonnen g·eeft, 
dan hoor ik tegenwerpen: "Nu ja, maar rlie 
rekening was van de - baan, daar had ik mee de benoeming van een overcompl. leerkr. en · d1r 
J.fgedaan !" tijdelijke aanstelling bij nog niet langdurig& 

Geenszins,• geachte Heer 1 U had er niet ziekte aan de openbare school met algemeen• 
mee afg-cdaan, Gij hebt er U van afgemaakt. stemmen, zonder eenig ver;Zet). 

Ik zt 1 trachten U te overtuigen. En · zoo alleen is heel uw optreden in dezen 
U heeft mijn Te conclusie, dat Zoetermeer zielkundig te verklaren. 

alleen evenve~ bouw kapitaal noodig had, als En dat ge het -wel degelijk tegen mij ha<lt en 
wanneer het gecombineerd" bleef, aangev•llen niet t~gen een Zoetermeersche begroeting, blijkt 
met de bekende getallen f 4000 (grond) en toch t sterkst uit uw eigen woorden, toen ik 
f 5000 (uitkeering van Zegwaart). Over de u gewezen had. op de cijfers uit de raadsver• 
wijze waarop U dat toen deed en de voorstel" ~.'ttdering (no. 52) schreef u in no. 55: "Toen ik 
ling, die U er nu (laatste stuk) aan geeft, en 0 mijn artikeltje schreef, had ik het raadsverslas 
waardoor U in een draaikolk zijt gevallen, zal niet nagelezen". Ja nog sterker: "Het maakte 
ik het straks hebben. Maar gij behandeldet r op mij den indruk alsof de berekeningen van u 
deze Te conclusie in 26 regels. ; waren". U had er maar wat op los geschreven. 

Hadt ge het overige onaangeroerd gelaten, het J Daarom is 't totaäl onbegrijpelijk hoe u kan 
zou volkomen recht zijn geweest, doch dat deedt j beweren, ~at mijn conclusies zijn weerlegd. 
ge weer niet. Zelfs niet eens de 1e conclusie, W:".arop ge in 

Gij trachtet mij op de meest minachtende l uw laatste schrijven weer temgkamt. Er is n1et11 
,wijze voor de lezers nsp.ottelijk te maken: "De weerlegd. En het kan ook niet weerlegd worden. 
heer N. is druk nan het cijferen en berekenen t Ik schreef duidelijk, dat ik de ci.ifers van Zoeter• 
geweest". Voor Zegwaart is het volgens .den meer overnam, niet dat ik ze onder critiel: 
heer N. een waar buitenkansje, als Zoetermeer hrach\ ook niet dat ik verbeteren of aanvulle. 
zich losmaakt." ,;t Komt mij voor, dat de geH ' zou - dat was heel mijn doel niet. En nu moet 
hee!e becijfering van den heer N. zeer wanke~ u toch nog al aardig wat durf hebben om ts 
staat en dat er dus niet al te veel waarde aan beweren, dat, als in Z. wordt voorgerekend ort 
gehecht moet worden." En na op deze manier grond van een begrooting van iemand, wiens 
met meewarigheid uw schouders te hebben op" begrooting altijd goed uitkomen", dat een 
gehaald, maakt g-e er u van af met: ,,Ik zal maar <>chool alleen f 12,000 kost en gezamenlijk 2/5 
niet op die berekeningen ingaan.'' van f 30,000, dat dan de conclusie niet deugt, 

En dan is het bij u van de baan. Maar dat dat dit juist evenveel is. Hoe komt u eigenli.fk 
"aat onder mannen van eer en karakter zoo bij zoo'n dwaasheid? 
~iet, mijnheer V. U waart verplicht geweest deze En als naar uw beweren die begroeting ÎR 
tartend-minachtenèe kwalificaties te bewijzen. Z. niet deugt, waarom moest u r:lat dan eersi 
Zoo hebt gij van meet af het debat scheef gew Ja.an publiceeren, toen ik mijn conclusie trok, 
trokken en niet ik. ' terwijl ge in 2 nommers reeds gelegenheid haik 

In no. 52 schreef ik er over, doch in uw -;rehad? • 
. antwoord no. 55 zwijgt gij over de andere pos" Ik eindig, om in een volgende correspondentie 
ten. voort te gaan met de andere punten. \Vaarlijk 11 

In no. 57 schreef ik 40 regels om aan te is mij tegengevallen. 'k Dacht, dat ge meester 
toonen, dat 'die rekening nog niet voldoende t waart in het debat op alle wapens, doch naar 
was afrrehandeld, zelfs zond ik u een uitnoodi- ef' uw laatste stukken te oorcleelen hanteert ge wel 
ging t~t debat, doch in uw antwoord no. 62 v pistool en knuppel, maar niet den degen. lntus
zwijg-t u opnieuw, zegt zeifs niet: ik heb daarw 1-- schen met hart. gr. 
mee afgedaan." Maar toen ik in no. 63 er weer z• Uw dw. 
6 reO'els over rraf en beweerde" dat u het hoofdH r H. NIEUWENHUIJSEN. 
punt" in kwestie "glansrijk ontweken" had - Zegwaart, 4 Sept. 1016. 

, nu verbreekt u in no. 67 het stilzwijg·en en beH 

1 : weert: "afgedaan!" daarbij tevens insinu.eerende j m r i /. - p '1 î î 
: van fiauur redden". 'k Geloof dat 1k meer · "'l ~ ~ \J CJr /,.# 
1 recht heb te veronderstellen, dat u dit als laatstej' z ,.{" _ J /. 
; uitvlucht gebruikt om uw positie te dekken. € vr ~ Vf__.t U./ q t 

l Wees nu toch eens eerlijk tegenover u z~en 1 Een schrijven van het Bêstuur der gemeente 
uw tegens~ander en ga nu eens inzien, dat ik : Zegwaart, waarbij bericht wordt, dat de Raad 
van !!1ijn s+andpunt gezien, niet anders kon zegH besloten heeft geen toestemming te verleenen 
O'Pn dan dat de zaak in kwestie was ontweken. tot opheffing der overeenkomst inzake de ge~ 

' Ik ~af u daarbij den hoogsten graad van lof, meenschappelijke school, en aan Gedeputeerde i 
toe~ ik schreef ,.glansrijk" ontweken. W erkeli.ik, - Staten verzocht zal worden de gerezen kwestie 

1 
.gij hebt dat mPt virtuositeit aangelegd in der minne op te lossen, en bij niet slagen 

1

. 
dat t1;1.lent brenrr .ik u openlijk hulde. daarin, het geschil aan H. M. de Koningin ter 

" beslissin!l' voor te leggen. i 



7 0 -vDenk ook slechts aan Uw 'héroep op een ar-~ 1 ---~ mf«>Kt 

bo~ heer-D. uinisveld ,,....,.,.. of de --"ooi _ tikel in ,,Ned~r~and en Oranje", om bewijs voor roo~ met mei~· p~•IJ!8 en v~ 
uw niet m de be • ·--•' ...a1 " een beschuldigmg te vinden, een artikel . da rellJken. Ais ik Sec' ~ à 5()0 )eerlingen. dà 

~wordert. grooüng opgenomen moet ? niet was verschenen toen U die beschuldiginw-A heb ik het oog op een gewone volledige schódl 
De .Voorzitter antwoord• dat .i_ school _ dorst neer te schrijven. (Nieuws 55 en 57). , met 6 lokalen, d~ 6 X 56 = '.S'.S6 leerlinge1'o 

'tWestie eerst J " ....- - En zoo hebt ge heel dezen strijd gevoerd met Die zLijn er hier nog niet,: daarom gaf ik ronde 
' opge Ost moet worden. Zoolang lansen, die bij den eersten s&oot braken. cijfers, 200-'.SOO, tot een maxinlum va ,_ -:=====I 

-411'1' ~ez:;Olll9$ mtt ~ En daar ge wellicht niet schijnt te weten, d ZcSó nu ~s de ge~idd~lde toestand ooit fn 
LouWea. la de heer Duinis enn~ ~ ~ -- "het boetekleed den man niet ontsiert" hebt , . steden. 

• ~8°? dan ltlll\ hij in ee:e!~i:::d:env"::!..~~~ in plaats van kort en ~ndig schuld te ~rkenn; , Maar, _gij vergelijkt schoten met !*':oir 9' 
i --"& een -t l " -ew"f"" en een woqrd van excuus te schriJ"ven, veelee> voorbereidel,lde klassen - maar dat IS met zufJ 

d • """"' e voor een andere 1...- tin __ ._ 11J 6'71 oen. · ~100 Il \! gezocht of ge dan niet kondt vinden - en ja _ ver. Zelf geeft ge het aan bij Utreç11t ,no. ". 1 
• Wat de schoolkwestie betreft d l daar stond het: "een ideale school'ê' en enkele "2 scholen met een voorbereidende klas." Gi 

zitter mede d t d _,_ ' eet de Voor" op d,e honderdtallen." · " hebt dus wel gevoeld, dat Uw vergelijking 
Ged ' a e Z811& al in werki • · J · 2 ~ _!:~~eerde Staten hebben aan 8nr 19·W n, waarlijk, Uw doen is zielkundig te ver" ging. Waarbij nog komt. dat er niet 

om auv.ies -ge ....i • en . klaren. - zijn met een voorbereidingsklasse, doch 9 
Port, · vraall" en om een zakeli!J'lt r E h 1 22 f b Ik'- 1•"' l 1:-- & -eld ~ de redenen der afscheidina ap.. n wns et nu nog maar juist, wat ge ge~ en met rö e mssen en •J eer ... 'Ken. 
." woruen. e ver" schreven hebt, het zou nog te ·plaatsen zijn en Amsterdam zijn op de 1'.S'.S 'scholen (gewoon 

en 

, . 
Den WelEd. Heer G. J. VERW.ER< 

1-toofd der 0. L. S. 
ll. 

W elEd. Heer 1 
.. Heb ik U in de vorige correspondentie duide-
~k trachten te maken, dat de hoofdzaak in on:iit: 
ddc!ussle (de . rekening) door U niet voldoendt 
\\'.,as weerlegd, en gij niet behoorlijk ·de gronden 
~~ 11an1regE:ven, , waarop . Uw minachtenqe cri· 
ti~k ~te, alsmede dat er veeleer bij U, dan 

ie hfl !?1J van ~ebat .,scheeftrekken"-en "figum· red~ 
15 den sprake was, thans wensch ik met U een 

woor~je te wisselen over de 'paedagogische 
,1 kwestie. 

'1 In. onze ~ussie zijn daarover slechts 2 pun" · 
·e ten m gedin1r gekomen, die ik kortheidshalve nu 
t maar "driemansschool" · en "dubbelschool" zal 

noemen. 
Het eerste nu is van veel belang in d~ h11n" l 

irende kwestie en is dan .ook door U fil<-er op 
den voorgrond geschoven. 1 

zou niet terugdeinzen om beleefd excuus til , lager onderwijs) 119 vervolg" en voorbei ... k}uoo 
r_agen en- ridderlijk ongelijk te bekennen. Maar sen met 3217 leerlingen en alleen voor de dooi 

. tegendeel zal blijken. t U bedoelde 76 dubbel--scholen 70 zulke klasse1' 
Daar de splitsing der Openb. school m het 1 met 2064 leerlingen aan 40 van die scholeiv 

oelang is van "de opvoeding en het onderwiJs In Utrecht is zelfs een school met ~ voomer.-
~er kinderen ~!lil Zoetermeer en van Zegwaart,. . klassei:i met 174 leerlingen; in Amsterdam vindt 
is het zaak, die kwestie dan nu maar eens nie& ~ men tientallen scholen met 2 YOOmer."Jdassen, 
al te beknopt onder de oogen te zien. · zelfs één met 84 leerlingen (school No. 105). 

We moeten onszelven en den lezers eerst • Nu gevoelt ieder, dat dit bij de berekenint 
even herinneren hoe die scholen in de groote 1 wel degelijk in aanmarking dient te komen. Men 
steden er bijgekomen ziJn en in welk verband 

1 
moet, vergelijken een sch!>ol te Zegwaart 1\\et 0 

ze staan tot onze discussie. 1 lokalen voor 200-'.300 leerlingen tot een maxt~ 
11t No. 50 zijt gij begonnen met te bewerer. 1 mum van 336, met . de zesklassigen (12 kl.) 

d?l het oordeel van 't Rijksschooltoe.zicht c. s. scholen ook voor 6 leerjaren in de steden. Doet 
gmg over zeer groote scholen, scholen met 400 men dit niet, doch rekent men met ~oorber. d 
à 600 leerlingen, z,g.n. "kin<lerpakhuizen:· (l1r vervolgklassen, dan moet men voor Zegwaart 
citeer woordelijk). In No. 52 is toen door mii _ ook die berek,ening maken n.l. volgens laatste. 
beweerd, dat het onderwijs a_an een "volledige'' hegrooting 8 lokalen, dus 112. leerl. meer or 
school niet voldoet. blijkens de klöchten. 200-400 leerL tot een maximum van 44'5. 

~ Merk ik daarbij nog op, dat ik volstrekt niet at.. 
~ lèen het gewoon lager onderwijs bedoelde, toeD 

In No. 55 herhaalt U uwe bewf'ring, dat dit ik schree ,,het onderwijs in de steden", 
1 ongunstig oordeel, uitsluitend en alleen betrek" maar in 't gemeen, den gemiddelden 1oestancl 
king heeft op scholen van 600 kinderen met T!i - van heel het lager onderwijs. Doch ik wil daaroo 
of 14 leerkrachten." (woordelijk). En verdert in wel met u medegaan - voor de zaak, biet 

! ,,Welnu, daar hebt ge die ,,Kazernescàolen", en in geding, maakt het niet zooveel onderscheid.i 
1 een school van 200 à 240 leerlingen is geen Ik zal nu mijn becijfering alleen voor Ame 
l •,Kazerneschool." (woordelijk). Daarin is in N°' sterdam uitwerken om u en de lezers niet to 
57 door mij beweerd, dat in de groote stedeit veel te vermoeien met getallen, want in de 
scholen zijn met 200-300 leerlingen en dat rlie overige plaatsen is de doorsnêe-toestend d" 
,.Kazernescholen" (dubbel-scholen) slechts uit" zelfde. Met inbegrip van voorber. en vervolg" 

a heb echfer steeds getracht daarvan in de.ze : 
dleceaslé, die ê$ tèrtlp}aa- was op 4e bekende 
raadsvergadering in _ Zoetermeer, geen hoofd" 
zaalc te maken, om de discussie niet ,,soheef" te 
trekken. Op Uw herhaalde pogingen om mij 
op . dat terrein te lokken, heb ik beleefdheidshalve 
er iets op geantwoord, doch met de uildrukke-
lijke verklaring er niet dirper op in te ;Jaan, om 
geen paedagogisch. dirpu11t" in '.lit blad te ;oe~ 
ren. 

zonderingen waren, "een enkele op de honderd" klassen 89288 leer!. op 303 scholen, gemid-
. • tallen," En eindelijk gaat U in no. 6l m dj" , deld 2 9 4; alleen openbaar onderwijs 6182t 
_ 1 fers aantoonen, dat het aantal leerlingen op dcat leer!. op 197 scholen, dus '.S 1 3 en uitsluitend 

stadsscholen niet varieert van 200-300 en het.e gewoon L. 0. 47144: n3 ·= '.S 5 4. Dat blijft 
i aantal dubbel-scholen niet is een enkele op de " dus nog een behoorlijk aantal onder ons maot 

Det was geen zwakt<', rln:-1 "i~ch van goede 
P~!e~~ek. Nu het U ~chter goedgedacht heeft 
mIJ JU1st op dat punt t meest en diepst te be" 
!eedigen, mij voorstellende als leugenaar, ben 
ik, ho~. ongaarne ook, verplicht tot handhaving 
van m1Jn naam, -daarop in te gaan. . 

1 
Gaarne had ik U uit consideratie voor Uw · 

persoon een échec bespaard, doch ge hel1~ niüt j 
anders gewild. 

De dubbel-school-geschiedenis staat in zoo 1' 

ver verwijderd verband met ons debat dat het I S. 
beslist onnoodig was, er ook maar één enkel -
woord aan te verspillen, ware het niet, dat U ' 
ook op datyunt mij den lezers hebt voorgesteld 1 

als een persoon, wien men alle vertrouwen dient 

1 

honderdtallen, 't welk U betoogt met cijfers uit ; ximum . 8 lokalen tot 448 leer!. En nemen we 
Amsterdam, den Haag, Rotterdam, terwijl U in _ nu de ' 6 leerjaren zonder vooiiber. of vervolgll 
No. 67 Utrecht als getuige oproept en voorts , dan zijn deze getallen voor alle scholen : 
staan nog klaàr om U te helpen. als 't aoodig 80608 : 303 = 2 6 6, alleen openb. scholen a 
mocht blijken de ambtenaren van Delft, Gouda, 56794 : 197 = 289 en voor gewoon lager OJ\oO 

Arnhem, Leiden, .enz. derwi,is 43927 : 13 = '.S '.S 0, blijft nog ondet 
Omdat ik nu beslist zeker van mijn zaak was, ons maximum 6 lokalen voor 336 leert. Waal"I 

omdat ik in debet nooit "leugens" gebruik, om" li,ik ik was niet zoo yer mis, toen ik in rond• 
dat ik steeds meer dan 20 jaar mij ten volle op cijfers den algemeenen toestand aangaf ,,sc:hO' 
de hoogte heb ·gehouden n ik als meelevend Jen met 200-300 leer!. 
vakman nog juist niet in den hoek-der zeer on~ Natuurlijk zijn er ook grootere scholen, doc:là 
kundigen behoor te worden gezet, omdat ik, evenzoo een ·respectabel getal die veel kleinel 
kort gezegd, wist, dat het recht hi•r aan mijn zijn, ook bij het gewoon L. 0., fn alle stedPll 
zijde was, heb ilt nu ook eens cijfers verzameld zelfs ver beneden de 200, ja, on<ler de 100 etl 
en wel van : Delft, Amsterdam, den Haag, Rot" toch met 6 kl. en onderwijzers. 
terdam, Utrecht en Leiden - en daaruit blijkt Maar de algemeene toestand is 200-300. 

te. ontzewen, 't zij dan op grond van onwaarH 
heid of _onkunde. Daarom ben ik verplicht ook 
daarop m te gaan. Vooraf zij echter geconsta" 
teerd, dat al was het waar, dat U in die kwestie , 

mij, dat ik v<>lkomen gelijk heb. Mijn cijfers zijn \ran 15 Dec. '15, 1 Jan. '16 • 
' Nu zijn mijn cijfers beter dan de Uwe, want 15 Jan. '16. ~ 

ik gebruik geen afschriften, maar de origineek En nu : ,,Een enkele op de Ii.nderdtallen." 

- volkomen gelijk had, het niets te maken heeft 
met ons punt in geschil. 

Nu is dat begrijpelijk. Ge l\adt op alle pun~ 
~ volkoaen den aederlaag weleden. Ik her• 
inner U slechts aan Uw citaat van een vooraan-
itaand man tegen mij, waaruit bleek dat U to
taal onkundig was van wat eigenlijk werd be
weenl. Toen ik het volledÎ4le gaf, bleek juist 
Il~ t«:"endeel. (Het geheele referaat ligt in diuk-
bij niji ftQr leder ~r lezing). 

stukken, die niet door 1 ambtenaar zijn ver- Ook dat blijft bij nauwkeurig ondersoek ,.. 
1 strekt. Ook heb ik geen uittreksels, doch dd handhaafd. 

volledige stukken, waardoor ik die cijfers be- l Doch daarover een volgende keer. 
hoorlijk met elkaar in verband kan brengen. , Met bel. gr" 

Dat wil nu weer niet zeggen, dat Uw cijfers 1 
onwaar zijn. Maar wel meen ik te mogen zei"' 
gen, dat gij Uw cijfers anders gebruikt dan ilt,ea 
m:.. i. niet op de juiste wijze. 

1 

I 



hoold der Openb. L. S. 

Laat. ons nu oeM .i.n k!!!lm, logisch bet-00)? 
onclerzvekel\. wat er VML ean Ï$, dat in Amst 
-G. Rott\ 96, Den Harig 4() en Utr. 14 dub" 
be' h . . "' .'.lc . z.Jn. • · fo. N'e li _n: , 

A
, " - h • 1~ = JK hewee d -' 

W elEd. Heer! •5 iK u mi. gecc ie heer y,.. op uw hoozen ~rootc s!'ed 1 h . r ' uat er in de 
Heb ik in miJ·n vorigen brief. aangetoond, dat v;eg volgen wil<le, rou ik met vette letters mop. tJallen" s-'-oeln 

5 

ec ts "enkele op de .honderd~ 1 
1 ' ' 1 . L'" en waren met 12 f 1 

m. 

-- 11 uw cijfen op c1mauwkeurige wijze hebt ge" ,___ t e.-i ~~n oin.bll.~M ~,en nu de waarheid." fä zal '- • Dat wiist ilk wel heter R d . °' meer l~erkr. I 
bn.lli1k.t, thans wil ik rr.et c6n voorbeeld bewij" - 1.1 ecnter d!W!l·m met "'oio-en. mï b 1 d d · ee 

5 
,iareniang is het . I' t k .. " exen , at men dnao: h" d .. f 

zen, c:let uw cijf,ffs zelve ook niet geheel juist • ·. _ •'-' ·orr t zc.us ni~t in mij op, mijn geachteP cc;-.iple-et perS1on..:el . . . 
11 

oziJnen ovoc" 1 
" «~;; cas tuntlo1 v.m onwe1arh~ te lbeti'cht~- H~• 'Jc·~ ~t;n .rr , Ull!nSteJt, op l·ostcn van de 

l..ljn. " J . . . . . • ~". "" • ·~~.,,per..r.in ren ook v 1' 
ln No. 62 schrijft ge, na een ops-omming over r-ornt rud m IDIJ op, u te kijik te zet"""' at) h et openba . "'d, _ " an eg,mstandor.s van ei t , ~." • m o.n ei;w11s l\Iaar to .k l 

.i\mstNdam, Den Haaig en Rotterdam; "al deze en m~ or.i.'1ooze1en l;i.ah, die te ~inden is "enkele Óp hon 1 <l Ii ·-" en 
1 

se 1rnef 
scho'.m he~\;en :378-649 lecrlinrren. Bedoelt ge ' zooais u mij dc-e<l. · ' i<a . h 1 .c;r ta en hadden we het over ~ z· ~ "'~ . " zemesc o.cn of kind a1h . " ' 
daar nu mede, de scholen in Rotterdam met • ·~~·. • er uc uik:amst van mijn ooderzoek: Am· ever d: ··- " . ~ ' uizeh , niet 
12 of meer 1eerkrachten, dan krijgen we 279 · st.eroom S!J3 scholen, met 28, Den HaR«" HD .. ;l: r n':.

00

<.Nerowi~..:.O'Crspl'lkhmzen · Leest u he t 13 R: -.. • ~ · ..,, en 57) daar · 1 

leerl. en noteert g·ei 100 te laag en meent ge ; :ie ' ·otle.rdam 2J9 met 9, Uwecht 8() met noch van m;; ·h ' · vm'C'.t u niet• 
te ze-g-g'en: ik ibeàodde met 309-6.J9 leer!. de i ·' D"'1'1 Leiden 29 met 3 "dubbelsch. ". ci~ ,.,onèerwÎj~;r~~: ,~:~ 11

' d'~t b~~rekkm;r heefl 
1 doot· 1t.ii op!!esornde duhbe~e scholen niet al" ' at ziet er wel ·wat ar.de.s uit dein v·~ ·Om d' i l' ' '- ' · op ;'eer mgen". • - 1 I d . , ~· u. . ie .ee i,i-e naam kmd- , h . " 

leen uit R., doèh ovk Amsterdam en Der. ·. s at nu met in 't algemeen "'6Sproken de <l ism · t ' ' c!rpc ., uizen uit 
1 

·'- .... "' "en~ - usi:ie e weren gaf ik. d f'' . 
bau;, ël&i moet het zijn 211 - 1;!9 - dus in 1 • · ~ .0 op ue "onderdtallen?~ "dubbe1sch." En 1 .' .. 

0 

mceir 
0 

HC1eel1> 
ieder geval no.g· ul wat .,..e;sd-.il. Ziet u )tet maur i j·/ ~taal BUO stadsscholen met 57 zulke scholen in_ deze terminol~Z~kd:~r :~eens. 'Vledrgist had l 
na voor - Rotterdam op uw gedrukten staat' l 0 i{ per honderd. ' . rt(Jllmerking k.=en m k,e ~ ~ ~p at woord 
tschool No. 22, 2e kl.). n nu heb ik het aantal roo groot mc·~elijk hP.t over .ginrr, V'e;an~~oc ~ z:r w~M 

fä constatei:r <lUJS,, dat ge on n a"u w k e U" \ "e~cme.n - zonder aftrek v11a1 voorher. of ver~ ,.,lcinder,pakhtri~ "'" ~ rm e roet, 
rige cijfers op min juist~ w1p:e hebt •.i>igl<l. Ik deed, dort om u zoo dicht r·1r 2 G" fen .f gch1uil~t. ta nada:-en.. Had ik ook die. factor in ;;~e.iJ_ ·!tta~d J faa t ~i adanlelding tot d11t misver~ 

. " reb1•acht, <lan ..i~ ld 'k enmg • . on met an ea·s weten <Of u had ook 
.Nu hoor ik u tegen m'.jn ber.ekening m m1Jn j . '" H .k """.~ e 1 tot 4 à 5 per hondeord. net. (lüntal "leC1rli.ngen" !Op 't OOrT In N 50 · 

{oniren b1,iel tweeërlei bezwe:ar inbrengen. 1 ce :<>men WIJ n.u aan ~oo·n ' ·n d i.. f ,,z ". 
0

• 
1 Het e<'lli:>te is dit: Ge zeg:t lik vcronderst,el. 1

1 

'-'psornming? U is heel s~,...1;~ ~erscru en " ' ~~· cel ~: eer lfrOOte scholel!ll met 400 •à 
- ~ ..u1rnocrd: b'e "' " ~ aar met uw .:l .• \ eer~. z.g.n. "'\™)deiPa.khuiz.en" lwooul ... '1 

' aat u zo:<> zou kunnen spreken), gij trekt -e.l diP_ I _ u" en, m!J.l'l, leugen! Of - oon zoo hJK). Doe.r ste.at mets v;m onc:!.cT\\- :Jze.:-::: ws 
1 1 '&i:reo· d nkund ' · i'Oorbel'. en ven olgkl. af, doch cl behooren Er ';'aan ~ 0 e, dat het meer dOill. bar is van laerl. In No. 55 luidt het: "Welnu, dalllo-
l diti we1tel1 K n:et tot de school, ze zijn er dan 

1 
ls. Il!· 1· een geheel andere,. en 1V1eel juister i hebt u die "kazernèsch..~ en een school v~ 

1 toch en m~li.eO <ie' SCfrOOi groote1· ' '_ Juist, mijM Op C.SSllHff en We} deze: Er bestaat tusschen 1 aü0 à 24..Q leerJ. is geen "kazierneschoorJ." Af. 
V., doch n\el uw \o'erlof - vooreerst ging hier .0:% ;mtte~.t _het. hegrip "duhbelschoal" e.en WF:»r e.nkel leeirl., geen ooderwijzers .. Wel zeg! 
do v.:.t.geliJ,;,ÎI~6 met een 8owooo v-0lledig1> 1 H d er 111 ik m 1 s v e ir stand. ae even eerder dat het ongunstige oordeel ui 
school to Z" ?:onder die kla:;sen, dus moelen 1 a t ge dat zelf nu ool' niet kUill\en ,m.,.,en sluitend g~t -OV·& scholen van 600 en meö 
zij a· af en voorts, als ge por sé die klo.sise· li r s a tinî op dat punt 2)00 'llliteen, leer!. met 12 of l4 leerkr., d!och 't leer.Hngenta· toen <>nzei ah t · "~ · 1 
er bij wilt houden, dan hadt ge ook de U. L, v j . i.ofn. . . . . (en zeer hoog !),..gaat voorop, terwijl 't dan vm' 

1 

.:tl\ M. U. L. O."klassen er hij moeten neme.n.. ' waair.si bestaat ~s m1sv.atting? Hierin dat Z61.{ spreek~ dat er hij 600 lee:rL 12 1ea-kr 

l u voor uw be ", · '--- ' - ' -waar Leerl. van doozélfden lee[ tijd zijn. Ook z . CIJ :enng- •ret aantal onder wij" I zlin. Ook hler w8JS het leerlingental de maat' 
\ :s.<.:ho!cn voor voortgezet onderwijs (Rotterd.), 

1 
a .e; f t~t mt~angspunt k'<>Os, terwijl ik het stal en l)Îet <ie onderw.jz.ers. En over zulk• 

1 
<lie d .zelfde strckk1ng hebben al.s vervolgklas· ~ a _ eer 11 n gen ten grondsllli' mijner 1 scholen nu schrnel ik in Ne>. 57 als entwoorá 

• i sen. Het mnakt toch voor een c?somming ~ ;~lt~t~dl~~· Stel n~ eens, dat u ook daarin daurnp: ,"Een enkele <Op de h{)nde.rdta)loo". 
· , i:-eheel 

8
.nèc-.rem tQftlaa1indruk, als iemand schrilft re~ d mhik net mis had, dan was dat mis En zou u dat nu heus<1h kunnen blijven ont• 

Amst.c«·dam 1:12 scholen. waaawan 7& <lubbelsch. an ltoc Zoek.er nog i'een al.lll.1eád' · -"Nmen? •11eest, om mg ge" 
, of A. met 303 &,chiolen (ook affe L. 0.). Zoo ·, zoo tCien mij uit te varen als u 3e. ~ij wist van dat mlsverstMd, n::i ons per• 
, ook Rotterdam 115 scholen~ in p}aat:s van 239, ~sef, ?001.'bij eigen eer, fatsoen en pösitie ge.- 1 soonlijk onderhoud. Nadat i~ eyv gegt·-.·em; :rn.C 

Den Haag 52, in plaats vnn 149, Utrecht 16 in e~ wt het oog verliezende. 1 ing-ezien, ~b ik o.m. geregd: , "Hotr.<l.'t u mi,, 
plaats van 80. "Af.gc;clacht vrm de vr.a.ag of uw 

0 
Ee~ m~~rstl}lld m"1lr nooit aanreiding zijll tien g·oe~ mijnheer V., doch al die schc1er 

aantal dubhe1sch. juist is. Reeds het "een ro~ i , ~ kleman · t~ heleedig-.en en nog wel in pu~ (staat Rotteirdam) hebben nog een groot aan• 
kele op tle handardtallen" was u oon vinger• , Die e gieSchnft('<!l. to.l leerl. al zij.n er 12 onderw. 't Blijkt ook hie. 
wijzing, dat ik alle L. S. bedoelde. , Maar hij ern!>t' ~·- onderzoek blijkt, -Otat op dat weer, dat nogal wat overcompleet pe>sonef>Î 

·- cd b d ki "J t , punt, ook ht>t ' a . m " .. ' • 'd. 1 k i;en twe e e en - ng mv·erziJ s weeg N t , " l IJn ZIJCe is. u1 aungeste1· , zooa s oo in Utrecht. D:lt ziir 
·~ 1 " l' l b k --1 11 uuniJk hr~ " 'e · · · d Il ki -'- kh " D ' :t;Waan.i;;r. " lc , Z'OO u.nt ge rlaUttnecTen, gew •"k'- .d " • " . b 

1i.e nu m e n:0odzake-- Il .e g·een nuit:rpa ·ui.zen . UBiop heeft u 

( h N) ak 
·IJ "e1 m1 •n standipu t te d--'' '---"-meend, d'at toen u mijn eer . i>pt var: ' bi t h ; . n var .,..Ugen. Met eeD teer !JtO:ilDt geantwoord, dat het 11ootal onde;r· 

d .W0-300 leer!. ge niet het oog hud op ee• 1 o,o e ewanng~ dat het alzoo is, ban ik er wijzers besliste. Reeds toen merkte ik in uw 
gem id de 1 d a B n tal 1 e er J. p e S C h 0 0 1 n~kV~O~al tog,enover onze lezers niet af. houdi-n•g een ZW0einking-. Jn plaats nu in UW 

doch op hel a, a [l tal S C h 0 1 en met zulk eel r 
1 

• e dus ~an te too.nen, dat VOC>r de schC>o' laeitste stuk :Op dat <Verschil ven opinie te wij• 
getal leer!. Nu bedoelde ik dat nieti, doch , .end· m ?11ze discu5;5ie bedoeld, niet het aantal zen,, en dU1s te ooncludeeiren v:00r de lezer~ 

• . • • 1 on erw1JZ1ers doch h t l '- ·1 k 'k h ik wil dam-in wel weer met u meegaan en zien 1'" ' e eante werling-en be~ aat oo i fi)et mi:n eschouwing van het. 

h b
' "! d . 1 s.1st. ' 1 l Il h wat 01· dlBn vnn_ •uw ewe:rc.'l 0' er ••J t, at 1r '1) . h " . ie:or .ta vo ~ome.n ree t geconclude.ero ha.d, 

de j:!'I'OOtc plaCJt~cn zooved g-:·octe :..::h r.:.-n zijP 1 cns a: , ~~IJ~ mrt kan hebben aJ!es tusschen van ,,enkele op de honderdtalle<n", waa.rmed11 
en gaan aantal van heteek€1nis van WQ-300 

11 
g llll;,! onder het oog te zien, viooref deze polemiek voor ons heiden e~v>ol was ge-

ig Om mt de gedachte af te sni~den, alsof il; i 
1
°g dee.n op.me:king al wel d'eze: Een misver~ ëindiga, begiflt u uw afmrukingssystecm op• 

. "_ d h • s an IS op z1oh z~lf · ' d · k'-. 
1 

alleen met specmal .nanster amsc e toestlill· O k k ~ ruet--zoo onbegrijpelijk nieuw <0or m te tre ,;:en. .het "leugenaar" wn• 
te \den reken, geef ik Utrecht. V un. de 80 L. S f 0 •• 6t <het nog i ·eplaatst, dat beide partiien > dar een woord v.an behoorlijk excuus) <loch nu 
et zijn dam· 63 scholen., cl.oor mij bedoeld (vadee- ~o~~n ~unne~ ~oo'n misverst&ld niet opme;kt, een zoo vwnwaa.nde afstrafijl;r over mijn on• 
n. rmd VllJ\ 5-328 l~rl.) - ,<llffl verrew€g df' . houding ten opzichte van <l!at mis" kunde, w~arvoor geen fatsoenlijk woQrd te vin• 

l r<l 
, . , " , , . . . l vr.irstand is zO'Od.an\ic~- d t h ·· ' · 1~ '.nee e'fne1CJ. vocT t op (~ u11ST on1C.<erw1.is a ._ h 'd' . '" a et. waarliJk niet zoo a.en J.S, 

j,e i Ie.en ~s dat Vt!I\ die 33 SC~ cole.n 2;) . en wcnsdi. o~c Ul ~ is, ~Is het ~.·el lijkt. 4e. Zoo maaktet g10 omtrekkende bewegin• 
hij' \ ue uitslui1.e1i"d gewoon. 0. L. 0., d:u1 Vûi11 de_ k dmo~vee-r c..eze bewering op de IV'Ol<Te>nde g-en en zijt gie in no. 67 voo front veranderd,, 

~ • , <>ron en · '" d ,_. le->, scholen S. Hoe ik het du;; wend of weer, toe"~ 
1 

G" -h b . . ·oor ll-r de ,plaats vs1n de le.eirl. de onderwii" 
, , ' - , • IJ 'e _t iets hestreden. wat ik .niet had zers op den v·oorgrond te sohuivert, terwijl Il• 

h~ij!~ hei!, i.teed.s d~ minde;-heid der »eholcn, 
;1~ in 1-eer ... rVMieonn in Nlllde cijre1.JS IVllil ~-

-~ ~ 
~n o?. 2ulke loeee IJri>nden hebt ge tegen~ 

1 
O' ..:;_ miJ e<ll\ _P11fil ~tukken ges01'-d-~-én_ die all& 
i_>er:cn-re buiten gmgen. 

1 N~tuudijk is het voor aUe stedein w~er niet 
~rcc1cs hetz~lMo, doch de iü,semeene toesta.:nd 
'" :zoo nis ik die eMO' ~ , • 

ontkend, noch be'~eerd. daar t·evens b:eweert, dat ge geze;;d hadt, dat in 
! 2· Gij geaft zelf aeinleiding t<0' " f • die steden st:holen wwen met 12 of 14 Ieeirkr. 

Söt&nd. _ ' ua~ misver" • en heel h-M>d1ig ·uw am;1tal leerl. v·an 600 ffi"' 

. , 3· Gij hebt geweten, dat dit misverstand' h M zwijgt. Ge verminkt dus uw eigen citaten, om 
· S.'0 '1ld. V~01'. dat ge uw laatste voo'r mij vem~ ., l'Och moor het recht aan uw zijde te krijg't'll~ 
oer.end artikel schreef. zooder den le• en uw frontwaranderincr rroed -e prat.ei'-t. 
opm kz ~ers er "' " e~k oom 'OP te maken. en 4o. gij zijt door Thans staat mij n<'g te bewijzen, dlrt het 
()mtnc t'>ndo bewe;dn~en van front vm-anderd j aa.ntal leerlv niet dat der onderwijzers, in dezen _ 
om uw aftocht te b.mn,ei1 dekken. ' j beslissend is. 

lntll5SL._n met heken<Ll gevoelens, 
Uw dw'f 



Il Den WelEd. Heer G. J. Verwers, 
.

1 

IV. Hoofd der 0. L. S. 

1 
W elEd. Heer! 

~~---,• , :\iiqest ik in mijn vor ~ epistel tot de slotsom 
72 

INGEZONDEN STUKKEN. Î 1 komen, dat het bij de 11eoordeeling van groote " 
i 1 scholen of ze al of niet kazer.nescholen of "kinM 

erpaK u1zen zijn, aankomt op et eer mgenM Buiten ""'aritwoordeltikheid iUr- lleda,,H. "'j d • h · " · h l r 
Dl ~ tHf'dt nitl '-9V''l'""- , I tal en niet op he'. aantal onderwijzers, thans 1 

G e acht e R e d a c t i e. l rest mij de taak, om de motieve11, waarop die J 

Gaarne zou ondergeteekende onderstaande 1 beschouwing rust, nadN bloot te le;rnen. 1 
als ingezonden in "Het Nieuws'' zien opgeno" , Ik hoop da1trbii on 11 ~ w~lwillendheid te kunM 1 
men. . J nen rekenen, dat het U niet al te zeer verdriet · 

Er is in den laatsten tijd in onze dorpen ZegM I mij nu ten vierde mde, ann te hoore~: ' 
waart en Zoetermeer heel wat te doen geweest . Waar het U heeft be1<:->11gd over m1r een ver" ' 
in zake schoolbouw, zoowel in de gemeenteM , 1 pletterend vopnis te vellen, danr veronderstel 
raads~ergaderingen als in de pers en in per" ik, dat ge mij althans tot het einde toe zult , 
soonhrke gesprekken. Ook ik heb met br>!angM aanhooren. î 
stelling van een en ander kenni genomen, maar Ik grond mijn mecning· omtrent het leerlinM 
het meest heeft mij getroffen·- een ingezonden . gental op wet en historie, op pr act ijk en ' 
stuk van onzen door allen geachten vroegeren vak liter at u u r, op rap p o r t en op u w 
dorpsgenoot en Raadslid den heer C. Noordam, eigen woord en. 
thans ~e 's Gravenhage, en hl'!t is dan ook mijn Reeds valt niet te ontkennen, dat op elk geM 
bedoeling sympathie te betuig-en met genoemd bied niet uw, doch mijn maatstaf geldt. 
ingezonden stuk. Ik wil wel bekenne~, vooral Wie de grootte van een "zaak" wil aangeven, ' 
0ok waar mij de tijd ontbreekt ernstig tot in , beroept zich op het aantal klanten en den weM 

ijzonderheden studie te maken van verschi!M : kelijkschen omzet, en niet allereerst 'op het " 
!Pnde zaken, waartoe ik niet noodzakelijk geM , aantal beè.ienden in den winkel, - dat doet alM, 
roepen word, Evenwel mij dunkt waar het schei" j }een de oppervlekl:ige heoo:declaar. 
di~g brtreft van eenige publiek_!:) zaal: in onr 1 Wie de grootte van een boerderij opgeef~, 1 

1 bP1de dorpen, en zoo ook op schooli:rebied, z111 I spreekt niet allereêrs t van het aantal arbe1~ 1 

elk rechtgeuurd inwoner v,an deze dorpen de I ders, doch wel van het aantal H.A. grond en i 
voorkeur moeten geven aan samenwerking. Het stuks vee. l 
!s toch n~e: voo.r weerlegging vatbaar, ~a~ l En zoo wie. de gr~otte van een sch:?o~ nagaat, f 
is een feit. Zegwnart en Zoetermeer z1rn ra m en onderzoekt of die school "groot is, of de 
naum twee afzonderlijlrn gemeenten ,maar in \kwalificatie "kazerneschool" en "kinderpakhuis" 1 

\~erkelijkheid hebben we zoo ong~veer alles past, die beroept zich op het aantal leerlingen.• 
h1stori~ch geworden één. \Vij hebben één Ned. U oordeelt wel wat oppervlakkig. Als er maar ' 
Herv. kerk, één R.MC. kerk, één Geref. kerk, één 10, 11, 12 of meer onderwijzers zijn, is het bij ! 
post!>antoor, enz. enz., terwijl op allerlei ander U al klaar - al zijn er slechts weinig leerlingen. 1 
terrein de eenheid historisch is geworden. \Vij Of dat hPt aantal onderwijzers en klAo;sen 1 
hebbe~ ~er nooit anders gekend dan één kiesM geen moeilijk1,e. 1ep schept en de een..l\eid niet' 
vereemgmg voor elk der partijen in de beide verbreekt ? .,]'fo.ttrurlijk wel, doch dactrmede 

, gemeenten. In één wóord: wij zih samen ge" wordt een school nog niet "groot". 
g-roeid op elk g<'b!cd, en de geè.'id •te kwam Zoekt iemand hier voor zijn kinderen onderM 
d.i~wijls h'.J mij op of het niet mo;:rdijl; zou wijs en stelt hij, om niemand te .?asseeren, . 
z1rn dat WIJ in het vervolg ook officieel één g·c" ieder half jear een onzer on<lerv.:1Jze:s aan, 
meente zouden gaan vormen. Mij dunkt niets zoodat een twaalftal krachten aan die kinderen 
was daer tegen, ,maar zeer veel er voor. En werken dan ondervinden ze zeker al de na" 
\\'aDrom zou nu juist op schoolgPbied die een~ dceliae' rrevolrren van zoo'n "12 klassige inM 
heid worden verbroken; het zou. dunkt mii, \ deeÜ~o-" "'doch daarmede is die inrichting van 
geen stap zijn in de goede r;chting. • j onder~iis aan die enkele kinderen nog geen 

. Het heeft mij dan ook ten zeerste bevreemd, t ,,Kinderpakhuis" gewmden. Dit nu gaat ook · op 
met dat de gemeenteraad van Zocter~er het ivoor scholen. Een enkel voorbeeld. In Amster-
beslult nam om zelfstandig een school te gaan dam behoort school no. 102 tot de door U 
houwen, want ik stel de moo-elijkheid dat. ik bedoelde dubbelsch." met 241 leer!. In RotterM ,. 
mis zie, ,maar wel dat ik van ~een argumenten dam no. 22, 2e kl. 13 leerkr. 279 leerl. In den 1 
heb gehoord, die voor het uiteen gaan van beiM Hacg no. 24, met 15 leerkrachten en 278.herM 
de gemeenten op schoolgebied pleitten. Ik wil 1 lino en en ih Utrecht no. 6 met 289 leerlmgen 
mij ook niet verdiepen in het finantieele vraag- . 1 en" 13 leerkrachtt'n. 
stuk, ~.maar mij dun.~t ook ?at kan niet wel Zijn dat nu "Kinderpakhuizen"î Wel n~en, 
mogehJk een reden z1rn om uiteen te gaan. Het immers ! Maar U rekent ze in uw omsommmg. 
wil er b~~ mij ten minste niet in dat we elk En zoo zijn er vele scholen. Een lange lijst, 

<°).fzonderhJk voordeeliger uit zouden zijn, dan zou zijn op te maken, vooral als we zooals U 
'/anneer we samen gaan. Overi1rens. het is er met Ü:itterdum doet al beginnen met 10 leer

krnc' kn. En nu zijn nog· niet eens door mij 

1 " . d 
1 IDIJ met om te oen mi't een oî underen in.zenM 
1 der in debat te komen want daar ontbreekt mij 
d? tijd voor en is mi.in pen waarschiinlijk ook 

1 met welgenoeg versne(lQn. Mijn schrijven he· 
1 doelt alleen in het pu~iiek een stem te doen' 

1 

hooren uit het volk. M:sschien volgen er meer. 
Bij voorbaat dankend voor de verleende 

1 plaatsruimte. 

·I G. P. ROOS. 
1 

1 
Een bijna gelijkluidc ,d schrijven als bovenM 

stannde, is door mij el enkele weken- geleden 
gericht aan den heer C Noordam te 's GravenM 

' hage, uls bewijs van s~ mpathie, zonder dat de 
heer G. P. Roos daerv1•n wist.. Thans wil ik ook 
publiek be1,ennen, met het bovenstaande g~ 
heel a~coord te ga•rn. 

[ 1 A. VAN DER SPEK. 
. Zegwaart( 25 Sept. 1916. 

vom+er. en vervolg"klassen afgefrt>kken. 

1 
1\Iaar tot zufäe ong·erijmdheden komt men, 

als men een verkeerd uitgangspunt neemt. 

1 

:\Vaarlijk miinheer V., als ge nog nooit een 
mul figuur hebt gemuakt, dan doet ge ~~t n?, 
zeker, nu U nog- wel meent met "ofhc1eele 

· cijfers te werken. 
men half ingelicht is 
geheel en alleen 

1 Dat komt er van als 
'I en doet al~f men het 

weet. ~ 
1 Neen niet het aantal onderwijzers, doch dat ~ 
1 der le:rlingen, .ij hier het eenig zuivere en 
1 betrouwbare ui gangspunt. " 
1 Zoo wees ik tevens reeds op de pr a k t IJ k. 
U w e i g e n w o o r d e n zal ik in den breede 1 

niet herhalen. Ik gaf ze reeds in mijn vorigen 
brief 600 en meer leerl.", "400-600 leerl." 

Ook officieele rap p orten stellen mij in 't 
gelijk, e·,rnuls vak liter a -~'-'~ u r. we t en 1 

'historie. l 

vver eik dezer punten zou een geheele brief 
zijn te schrijven, doch ik volsta met een enkele 
annhaling. 

Ie hnt Paedagogisch Woordenboek van ZerM 
nike wordt over bezwaren aan groote scholen 
geschreven in verband met de persoonlijkheid 
van het kind, en dan heef het daar "groot" scho·!:====;;; 
len n'iet honderden 1 e er 1 i n g en." (Blz. 511). 
Ik neem Zernike, omdat die als erkend puedaM 
goog en voorstander openbaar onderwijs voor 
U wellicht ook eenig gezag heeft, en een W oorM 
denboek, omdat daurin niet allereerst een perM 
soonlijke meening wordt geuit, doch een algeM 
meen geldende opinie wordt vertolkt. 

In het rapport uitgebracht door den InspecM 
teur van het L. 0. in de 2e Inspectie (Fabius) 
heet het "dat er omstandigheden zijn, waarom 
het noodig is ce'\s te schrijven over den o mM 
vang der scholen. In de wet van 1884 
werden grenzen gesteld voor het auntal ki nM 
deren (niet onderwijzers). SedPrt dit is verM 
vallen, is de mogclijkheid geopend om te komen 
tot dE; stichting· van de zoogenaamde dubbelsch. 
met 400 en meer leer 1. (niet met 12 onderM 
wijzers), welke tot zooveel ellende aanleiding 
hebben gegeven." (Regeeringsverslag L. 0. 

, 1913-'14, Bijlag·en H). 
1 In 1884 was als grens gesteld 400 leerlingen 1 
1 per school. . 

In het Rapport inzake "Wetswijziging, ui;ge-
bracht door de Vereen. van Chr. Ond., wordt, 

1 
als eisch gesteld, dat weer in <le Wet wordt opM 
genomen, dat geen school grooter mag zijn dan 
400. leerlingen, om te voorkomen dat z.g.n. 
"kazernescholen" kunnen ontstaan was dus het · 
leerlingental als ma1ttstaf genomen', niet dat der · 
onderwijzers. (Zie Rapport wetswijziging April 
1912, Blz. 12). 

1 

In het verslag van de Co mm. van Toezicht 
1 

op het L. 0. te Rotterdam, wordt een afzonderM i 
liike paragrnaf gewij<l aan de z.g.n. groote schoM 1 

1 len met 540-600 1 e e r l i n g en en daardoor · 

1 
dus veel klassen en onderwijzers (versla,,. tÖeM 1 

1 stand L. 0. te R. 1915, glz. 19, 2e) "' l 
Trouwens heel de wet gaat steeds uit van het 1 

. heginsel dat er I e er 1. zijn. 't Aantal onderwij• ,. 
r zers komt in de 2e plaats, als gevolg van dat 
j ?er leerlingen. O~k de erkenning voor subsidie 
· 1s gebaseerd op t aantal leer!. en de grootte 
der ~;ubsidie ~1mgt af vun het aantal leerlingen, 
zoowel voor t personeel, als voor de voorzieM 
ningen in lokaliteit. 
N~g rest"de v:~ag hoeveel leerlingen nu aanM l 

wez1g moe,en z1Jn, eer er van een "lrnzPrneM 1 
school, dubbelsch., kinderpakhuis", gesproken 
kan worden. 

1 

Ook hieromtrent hangt niet alles af van u of 
van mij, doch geeft de wetgever ons voorlichM 

1 

ting. Doch eerst: Wat is een dubbelsch.î Een 
dubbelsch. is een school, die zoodanig in leerM 
lingental is gegroeid, dat er niet een enkel stel 
(6 of 7), doch een dubbelstel (12 of 13, 14) ! leerkrachten noodig zijn geworden (7, 13 en 14) 

1 hangt af van vervolgklas of van het al niet amM 
: bulant zijn van 't hoofd). 
• Nu zal ieder, à.ie in een rond getal antwoord 
1 op de vraag geeft; hoe groot dat aantal is, 
1 steeds noemen 5 0 0 ( 480, 530, 540, 400-

1

600, 1a zelfs, zooals U zelf deed, 600 en meer). 
Dit ronde getal 500 is niet willekewig geM 

1 kozen. Het hangt ook niet aan een persoonlifke 
opinie,M doch is gegrond op wettelijke voor 

1 sohriften en getoetst aan de praktijk. ' 
j Ieder kan met de wet op het L. 0. in de hand 

uitmaken, dat de g-ewoon enkelvoudig·e volledig-e 
school varieert van 4-364 leerlin::ren. Men 
heeft dan ten slotte 6 klassen met ieder een 
onderwijzer er een ambulu!:lt hoord (ook wel 
een vervolp-;..,asse). Zoo ko::nt men in een rond 
getal aan 400 leerl. . 
~ 



ma begin zich de du e se ooi langza" 1 
me~hand te ontwikkelen van 365--695 lcerlin" 
gen. Nu is in de pniktijk de school reeds een 
dubbdsch. geworden voordat ~" 69'5ste leer" 
Eng er is. 't Zou dwfl?J.sheid zijn jpist het maxi" 
mum getal te nemt>n, maar evenzoo om het 
laa~ste cijfer te kiezen. Als de 365ste leer!. bin" 
nen de muren is, is er nog zoo maar g-een dub" 
belschool. Dan beg-int die pas te ontstaan, dan 

'wordt eerst de grootste klasse gesplitst in 2 
parallelklassen of er wo~C'.~n 8 klassen gemaakt ' 
vaa 9 maanden. Eerst wanneer de g·roei zoover 
is gekomen, dat een 3" of 4"tal klassen moeten 
gesplitst worden, nadert de dubbelsch. haar 
voltooiing en practisc!:t gaat het gemeenlijk zoq 
tóe, dus eerst gewacht wordt tot die oestand 
is ontstaan, terwijl men dan ook de overige 
klassen spliUt en 6 dubbelsch. neemt of 12 
ha!lj. klassen. Dit alles hangt af van de kv.'estie 1 

of men moet verbouwen of niet. 
\Vil men dus een rond getal zoeken, om aan 

te geven het aantal leerl. voor een dubbelsch., 
'dan neemt men een middencijfer tusschen 365 
en 695. Dit is juist 530. Vandnnr dat ik als 

·maatstaf nam 5 0 0 leerlingen en velen doen 1 

dat met mij. U kunt nu waarlijk niet zeggen, 1 
dat ik het g~tal te hoog neem. Ik blijf nog on" 
der 600 en meen er juist in 't midden van 
400-600. 1 

Aan dien maatstaf getoetst krijg ik nu de 
1 

:foor mij in vorigen brief genoemde getallen 1' 

çoor "dubbelsch,", n.l. "enkele op de honderd" 
a\llen." En koos ik Uw eigen cijfer van 600 

1 1' meer leerlingen, dan werd het nog minder; J 

:ior de 800 stadsscholen slechts 12 of 1 Y. per 
.:·')(), met inbegrip van voorber. en vervolgklns" 1 

~n. En zoudt ge met mij mee willen g·aan, op 1 

ieding, dat ik uw laag·ste cijfer 400 neem (wat i 
niet billijk zou wezen) dan nog blijkt dat in d~ 1 
door 1A genoemde 3 steden bil het g}woon ,i, 

openb. L. 0. op een 300 scholen, toch nog ee-n 
. 75"tal "dubbelsch." minder zijn, dan gij hebt op• 
1"gegeven. . 
l Ook hier hoe ook bezien, en hoe 1k U ook 
'in 't o-evleÎ~rnm aan mijn zijde het rrcht, de 
waarh~id. Aan u~ zijde de onnauwkeurig-heid en 

1 onjuistheid. · 
'j Hoe U op zulke 1 o s s e g r o n d c n, aan de 
hand van een stel on v o 11 e d i ge g e [' a• 

1 v e n s op o n j u is t e w ij z e gebruikt, er toe 
1 1 

" l t t is kunnen komen, om m1J zoo aag neer e ze • 
1 ten en mijn naam zóó met schande te overla• 
l den, gelijk U deed, blijft een raadsel, vooral als 

ik mi_t zi:-lf wil opdringen, dat geen verkr>erde 
l motieven U dreven. 
'! Nog één bedenking rijst bij U op en wel 
deze: 

Hoe komt ge aan die cijfers~" Ge kunt wel 
w~t getallen neergeschreven hebb~~· De mij~e 
waren afkomstig van Afd. Onderw11s en gaf 1k 
voqr ieder ter inzage. Maar de Uwe?" 

Laat ik daarop mogen antwoorden, dat de 
mijne nog meer officieel zijn. ~k . vroeg· en ver" 
kreeg ze van de hoogste auto.~1te1ten o~ onder" 
wijsgebied in de steden. In m1J.1? vacant1e vroeg 

1 ik persoonlij~ audiëntie aim b11 den wcthoude~ 
van OnderWJJS te Amsterdam, en ook voor d,. 

1 andere plaatsen ging ik den officieelen we~. _Ik 

1 
verkreeg geen geschreven of ge~t bnefje, 
geen uittreksels, geen lossen gedrukten ste.at -

j doch de volledige statistiek van 5 gemePnten 
! over 1915, neergelegd in de . gedrukte Versla" 

1 

gen van de Comm. van T óez1cht op het L. 0~ 
boekwerken van 200-400 bladzijd.en. En daar 

. ik als "leug·enaar" misschien ook dit maar ver• 
1 zin - geef ik U en ieder belangstellende ge" i legenheid, z!ch bij mij van de waarheid te ko• 

l men overtuigen. 
Zult ge, wellicht gaan beseffen, geachte heer 

'·V., dat ge zult moeten herroepen en mij uw 
excuus zult moeten aanbieden~ 

Ik noodig U voor de volgende maal uit ~et 
mij de "dubbelschool" te verlo.ten, en de "dne 
man.'ischool" te ]!ezoe.~k"'e~n'-'. "'~~~~-~--,.....,~ 

r 

Met verschuldigde gevoelens, 
Uw dn. 

H. NIEUWENHWJSEN 
Zegwaart, 25 Sept. 1916. \Y/ at men mij ~ok verwÎjten moge, zeker niet, 

dat ik het debat over deze schoolzaak nie!" 
- Wij moeten den inzender verzoeken de vol· 
gende maal zijn serie te eindigen; hij vordert 
werkelijk te veel van onze plaafäruimte en"., 

=-ernstig heb opgevat. Dat is gern kwestie, waar-,.--====! 
van men zich maar met een Jantje-van"Leiden 

1 misschien ook van het geduld onzer lezers. 
l ~~ 
' l 

(..- 1 

·INGEZONDEN STUKKEN. 1 

• MtHtm 11~nt~lfjk~ du Reàa.&;.. · ' 
- Dt ,... ilf,:d'I oiM lWf'gg~ffflf. · 1 

1 

G ~ tn: h t'..e ,·R e d a c t i e r . 
Allereerst een woGrd van groeten dank ·voor 

de ruime plaats welke U afstond voor mijn ver" ! 
weerschrift tegen den heet V. en nadere uiteen" 
zetting van de punten, welke bij de ,,school· 1 
kwestie" alhier ter sprake komen. 1 

Ik heb over U geen klagen, doch niets dan lof. 1 

Als ik dan ook niet kan 'voldoen aan Uw ver" 
zoek onder mijn laatsten brief, om in nog één 
epistel te beëindigen, d n hoop ik, dat U daar" 
uit niet afleid, dat ik mij onbillijk behandeld ; 
acht. 

Volstrekt niet. 
Ik kan mij zeer goe<l voorstellen, dat er voor 

U allerlei redenen zijn, welke U tot het schrij" 
;yen van dat ond 'f!>' ;.,r· t..rachten. 
j Maar aan de anaere z , staat voor miJ het 
· dilemma niet anders dan Of volledige verdedi" 

1 
ging jegens den heer V., gepaard met een zoo 
beknopt mogelijke, doch behoorlijk gemotiveer" 
de en gedocumenteerde uiteenzetting van mijn 
zienswijze, Of - geen enkele letter meer. • 

Het zou uit een tactisch oogpunt niet wèl te 
verdedigen zijn, als ik aan Uw verzoek voldeed, 1 
omdat het eenvoudig niet kan. 

Het groote bezwaar, wat aan ,,ingezonden" l 
stukken kleeft, i!i m. i. dit, dat ze te kort moe" ; 
ten zijn. Vandaar dat men zioh dikwijls stuk" 1 
ken ziet voorleggen met : "ik meen, ik vind, op" 1 
pervlakkig bezien, enz., waarbij dan de schrij". 

· vers ~oms zelf komen vertellen, dat ze eigenlijk , 
niet voldoende op de hoogte zijn. 1 

Er wordt dan heel wat beweerd, doch niets 
aangetoond. Geldt dit nu zaken van onderge" 

l schi~t belang, of enkele détailpunten, dan kom' 
dat minder uit, doch moet dat zoo met ee1 

1 1 even s kwestie voor de beide gemeente •. 
! en tevens een zeer gecompliceerd geval, dan l 
hindert dat wel. Hadden in het onderhavige : 
geval, de schrijvers reeds in eerste instantie 
breedvoerig hunne meening met behoorlijke: 

' toelicht_ing en motiveei*lg gegeven, dan, ik ben 
er zeker van, zou heel wat misverstand zijn 

; voorkomen, en zou in twee<le instantie zoo • 
1 breed betoog niet zijn noodig geweest. 

Ga ik nu, mijn stof, in nog één epistel samen" ' 
persen, dan krijg ik niet alleen een stuk vol 
telegramstijl, totaal onbegrijpelijk, doch moet 

'dan bewering op bewering stapelen, 7.onder 
ruimte voor motiveering of bewijsstukken. 

Dien weg nu, mag lk niet op. 

1 Ik zou bijv. moeten beweren, dat de heer V. 
' de woorden van onzen schoolopziener niet juist 
heeft weergegeven - doch het bewijs zou ach" 
terwege moeten blijven. Dat de driemanschool 
. ook een "ideaal'' school is genoemd, enz., doel> 
alle zonder bewiislevPrinl!', 

kan afmaken, waarmede men klaar is met eeniM 
ge be1\eringen en gevoelsuitingen. Wie over 
die zaak wil spreken of schrijven moet er stu" · 
die van maken. Ik meen, dat ook ik daaraan 
iets gedaan heb. 

Moet ik nu mijn pen neerleggen, 't zij zoo. 
.eder is baas in eigen huis, doch nooit bewere 
men dan ook, dat ik den he-er V. niet heb ktm" 
•en weerleggen, of ook, dat voor splltsing der 
scholen geen argul\lenten zijn te noemen. 

In een schoolzaak gaat 't allereerst om de 1 
opvoeding en het onderwijs der kinderen en niet 
om finantieele belangen of werkelijke of ingeM j 
heelde eenheidsidealen. 

Nu is bij het begin (in den Raad van Zoeter" ! 
'!leer) zeer ten onrechte de finantieele zijde op 1

1 den voo.rgrond gebracht. Men moge dat bew 
treuren, doch een feit is het. 1 

Wel is toen nog door de heeren Soheer en v. 
d. Serr een poging gewaagd, om de paedagogi" . 
sche kwestie meer naar voren te brengen, doch j 
het haatte niet. De een beriep zich (en zeer te• 1 

recht) op mannen van naam, die de "drieman~ 1 
chool" verdedigen, en waaronder er zelfs zijn, 

lle zoo'n school een "ideaal" noemen (iets wat 
met de stukken te bewijzen is,) terwijl de ander 1 
betoogde, dat, wanne~ 60 kinderen in een drie- ! 
.nansschool zijn, dus 20 per lokaal, het onderM 1 · 
wijs beter kan zijn, dan aan zoo'n groote school.! 

Doch e{ .werd \Veinjg· op gelet. 't Eind bleef: c 

I' 
dat splitsing tot groote schade voor het onderM 

• 1 wijs zou zijn. 
Zoo gaat het met ieder argument ·voor de 

splitsing. Er wordt Of niet naar geluisterd, Of 
er wordt met een groot woord geantwoord : 
"Dat is geen argument." 

Daardoor nu heb ik ook de finantiee1e kwes" 
tie eigenlijk alleen in 't publiek gedragen. De 1 
paedagogische kwestie liet ik liggen. ' 

j Nu is echter doord en heer V. de opvoe<lings" è 
j kwestie zóó op den voorgrond g·ebracht, dat ik r 
er tot han._dhaving van mijn naam thans over i; 

1~ schrijven moet. 
' ! Dit nu gaat niet in één brief. 
• We raakten dan verder van huis dan ooit. 

( 

j Ik heb gemeend U dit publiek te moeten 1 

schrijven. om mijn houding ten opzichte van ~ 
Uw verzoek te verdedigen. i' 

1 

Ik mag er zelfs niet aan denken. 
Waar vrijwel vaststaat onder de paedagogen 

van naam ('t zij dan i n of b u i t e n het school" 
1 toezicht) dat 2 scholen, waarvan 1 in Zoeter" 

1 

meer met 60 à 70 leerl., die na langer of korter 
tijd ongeveer 90 à 100 leer!. kan bevatten, en 

· 1 school te Zegwaart met 140 à 150 leer!., di~ 
aangroeit tot 200 of meer, (juist de ideaalschoo 

. van den heer V. en van den schoolopziener), 
be.ter is dan 1 groote school, die aanvangt- met 
200 en aangroeien kan tot 330, ja zelfs ruim 
400 leer!., en dus na. eenige jaren het stads" 
type"kazernescli9ol nadert, daar gaat het. niet 

1 aan zoo'n bel~ttgrij.ke zaak nu maar ln den 
doofpot te doen. " 

1 De tegenstanders van combinatie moeten al" 
les slikken zonder bewijs. - Twee scholen 'zijn 

j zooveel duurder (nooit bewez'en) . 

1 
Schade voor het onderwijs - nimmer aan" 

: getoond en ook absoluut onwaar. · 
1 Verbreking der eenheid. Ook al de een den 
i ander nêl)rntende zonder motiveering • 



7 
\V/ anti.eer nu een voorstander van splitsing 

l wil aantoonen: 1o. dat er geen wezenlijke eenw 

1 

heid is en voorzoover die uitwendig bestaat, 
ook do~r 2 srholen dezelfde zal blijven; 2o. Dat 
erv an schade voor het onderwijs geen sprake 

INGEZONDEN STUKKEN. -
1 is, eer het tegendeel, en '.30. dat het niet aanw 
, gai....t zenQet- m r te beweren, dat. 2 !>chnlen 

l duurder zijn dan 1 en indien wel, die meerdere 1 

uitgave ruimschoots opweegt tegen de verbew 
1 tering van het onderwijs, dan heeft het t~h den 
l schifn, dat die verdediging in Uw blad met mag 
1 gevoerd worden t), indien ge bij uw verzoek 
1 volhardt. 
· Dat ik een tweetal brieven moest invoegen 
over een paar punten die langs de kwestie 
teengaan, is de schuld van ~en heer"V. door 

1 zijn vreemdsoortig optreden Jegens m1J. 
' Ik kan dus aan uw verzoek niet voldoëi\ en 
i zonder nadere toestemming past het mij niet 
l maar door te schrijven. . . • 
: Om nu te toonen, dat hier geen onwil is, heb 
· ik een uitweg gevonden en wel deze : 

Ik zal aan uw verzoek voldoen en aan den 
heer V. nog één brief richten, voor zo?.ver h?t 

t 1 persoonlijke element betreft, om dan ~1Jn sene 
" te eindigen, op voorwaarde, dat U m1J toestaat 

de kwestie zelf te gaan behandelen in een ar t iw 
" k e 1 e n r e e k s op de volgende voorwaarden • 

l 1e. Eens per w~ek een stukje van bijv. 1 kolom 
'12e. Geen ontvangst van honor~rium .. '.3e. ~a bew , 
eindiging gelegenheid tot critiek, die m1J eerst \ 

! wordt toegezonden, opdat ik als .dan~ voor graw 
-1· tiswarbeid, geen kans loop publiek m uw blad 
. te worden beleedigd. Ik kan dan het persoonw 
'l lijke uitsnijden en op het zakelijke van antw 
. woord dienen. 
l Meent ge nu dat bemiddelingsvoorstel niet te I 
kunnen aanvaarden, dan kan :ik den heet.'!· ook 1 
geen slotbrief schrijven e11. zal dus m1Jn pen , 
neerleggen. 

Ik laat dan het oordeel gaarne aan den welw 
denkenden lezer over. 

Met belangstelling Uw antwoord afwachtend 
1 en beleefde groeten, I 

1 
Uw dw. dnr., , 

H. NIEUWENHUYSEN. 1 
Zegwaart, 2 October '16. ! 

-~o:inzender begint met o~s z_ijn lof. en . 
dank te betuigen voor de werkehJk met g·ennge 
plaatsruimte, die wi.i hem afstonden (vanaf 1 t 
Juli zijn niet minder dan acht ingezonden stukw t 

ken van hem gepla~tst). Dat .is dus in ord~. . .: 
Zeer in tegenstelling met die dankba?,rheid is : 

l zijn opmerking, "dat het toch den sch1Jn heeft, 1 
dat die verdediging niet in ons blad ma~ wor" , 
den gevoerd." Dat is n i ~ t in ?rde. Die OP" , 

merking is zeer misplaatst. Het 1s onze bedoew ! 
ling niet om de zaak in den doofpot te doen, , 

Buitm tierantwoordelijkhelà der Bedactia. 
Dl eopif "'onU nifl twuggeg61H11f. 

Zeer geachte Redactie( 

1 
Naar aanleiding van Uw onderschrift, onder . 

mijn "ingezonden" in het nunvner van w oensw 
f dag j.J. is het mij eene behoefte U beleefd mijn 
1 excuus aan te bieden voor de "misplaatste" bew 
wering, als zou het den sohijn ;.,ekken, dat U ' 
in Uw blad geen tegenbetoog wil opnemen. 

Ik had Uw verzoek, om in nog één epistel te 
J eindigen, 9pgevat ola een bevel, in beleefden 
I vorm. l 

1 

Nu uit Uw onderschrift blijkt, dat Uw ver" t 
zoek, werkelijk een verzoek was en geen bevel, 

1
. 

1 
moet ~~ erkennen, dat mijn zinsnede "mis" 

j plaatst was. · 
Ook ik ben het met U eens, dat het "ge" 1 

s<;lu:ijf'_ over j"'ho.<illioD •• ni.meloo$" is. als .U 

daaronder verstaat, dat het ook maar eenigen ; 
. invloed op den uitslag zorr kunnen oefenen. Ik 
1 
maak mij daaromtrent niet de minste illusie -
doch de bewerking der publieke opinie heeft 

1 
ook hare waard - . . . 

• Bij mij staat krachtens antiwrev. begmsel met 

1 
1 het reëele, doch het ideëele, niet het feit, doch 
het beginsel voorop. 

Met beleefden groet, 
H. NIEUWENHUIJSEN. 

Zeg'Waart, 5 October 1916. 

Wij beschouwen hiermede het "Incident" als 
geëindigd. R e d. 

INGEZONDEN STUKKEN. 
•wt.. fllt'fln~oorfltlfj~lwid tUf' ltedadil. 

Dl~...,.._ NIM wu,gegMlf. 

0 weel 0 weel men .zal verga.an 
De woordvloedgolf houdt immer aan 
Het bad zal U bevangen. 
Die stroom heeft al de schóol in tan"' 
Met stouten greep en vasten prano- "' 
Schier aan de ha-ren hangen. "' 

Jaagt, als in koorts, in hangen droor1' 
De scholen war'lend in dien stroom 
Door stad, door dorp, door dreven. 
En 't Nieuws lost steeds weer letfien vracht 
Wat is er wachter van den nacht 
Daagt er geen licht, geen levenî' 

j maar wij vinden het g·esch;ijf over . ,,schoolw . 
. bouw" en zijn aanhang, op t oogenbhk dat ~e l 
. kwestie reeds ter beslissing aan hoogerhnnd is , 
onderworpen, vrij nutteloos, en wij gelooven, : 
dat wij in die opvatting niet alleen staan. Van" 
daar dat wij ook voor een artikelenwreeks als ! 1 

' door den inzender bedoeld, niets voelen. " '. l 

'k Trotseer V{'eleer een kogelspuit 
Die doodt, doch 't pluist geen leven uit 
Om 't heimwee van te krijgen. 
De "StofwC1tltur" baart eind'loos wee 
Doe hier kan 't zijn, uw voordeel mee 
En stmak dat raemloos sdrijven. 

Om echter zelfs den schijn te verm1Jd~'. 1 l 
dat wij de discussie willen smoren, zullen WlJ 

den inzender nog eenige plaatsruimte afstaan . . f 
Ons onderschrift de vorige week bedoelde i 
slechts hem in overweging te geven, zich te 
bekorten, en wij herhalen dit verzoek bij deze. l l 

] R•d. 1 

1 1 
! 

Laat m.i. wees vrij, maa~ vrij, o menschf 
leder heeft zijn plicht, zijn doel, zijn grens 
Door 't Godsplan eens gegeven. 
Volg gij uw keus, uw school, uw baan, 
IJvert voor die school en uw bestaan. 
Laat vrij ook d'ander streven. 

Zoetermeer, 8 October 1916 
N. 

f 

t 

1 
j . 
l 

l 
l 

INGEZORDER STUKKEN. 
Buitm owantwoordelfikheid tlw Bedact#. 

Ik oo]M "7ordl nt.I teruggeg.,,,.. 

WR:E'lllPBLREIM. van 
-N. te .Zei-waart aan N. te Zoete,rmee.ti 

Mijin dank l Uw diichter:woord 
lln vlek, dorp, stad gehoord, 

Heeft zulk een diepen grond, 
Dait velen niiet terstond 

Begrijpen,, welk een zm 
Uw IauilSt:product houdt in. 

Oaik Ik, a1s Gij, een N. 
Hier ·op.einlijk beken ; 

't Gaat bovoo mijn viermoog··, 
i)).e ,sfeer is mij rt e hoog·, 

Doch 'k gis (of heb 'k het mis?) 
De zin wel deze is: 

"'t Is steeds V81I\ ouds geweest. 
Schoienmaker, bij je kest !" 

Ju i s t ! Daarom ga ik door 
Op ·'1! eigen levensspoor. 

Die an d'r e r wegen gaan. 
HOUldlt Hermandad tot st'81111\l 

Zei·Wlaart. 12 Oct. '16. N. 
~.---.- ..,,_""",......._....,;;..· "Y"' 

Antwoord van N. te Zoetermeer, lyt/1J. 
aan N, te Zegwaart. 1 

,,,,. J 
0, zeer geschoolde N. te Zegwaart, ik moet J L VtYl 

wel weenen, ;'V 11 J 
Uw opvoedkundig vers trof mij in 't d_ïepst l 1 Jl1> 

der ziel, 1 
Mijn dof gerijmel, door Uw stralend licht I 

beschenen, 
Geleek 't glimwormlicht waar een zonnestraal· 

op viel. 1 r 
Ik vermoed wel dat de school Uw pengenie 

zal prijzen, 
Het dankbaar nageslacht een gloriezuil U 

sticht. 
0, historische plek, waar die eens zal venij~ 

zenl 1 

Mijn zienersblik ziet reed;t 't j'esvm'hnliseerdel' . 1..··-- Ud\t. 

Ja, dan maar weer "de leest", nu mijn didll 
tersvleugelen, 

Mijn ,,kunstproduct", mijn lier, verteerden il 
uw gloed,. 

0 menschw waar is 't vernuft dat U zou willd 
teugelen! 

Als U niet wiegelt, drijft, verloopt in eigea 
vloed. 

0, de paedagogiek, paedagogisch ,,buite. 
len" *) 

't Is de Alwweg, paedagoogf - waarom dl 
geslaaktî -

Doet mijn "onmondig" woord Uw oor eet 
weinig tuiflen, 

God heeft voor ieder kind een levensschool 
gemaakt. 

Tot slot - oog'!lt vrij de vrucht van 't feell 
gij hebt geschreven, 

Mijn letterkast. o heil! is niet zoo rijk gespekt, 
Maar het Mysticisme is mij niet vreemd ge

bleven, 
Weet dit geleerde bol! als gij Uw conclusit 

trekt! 
N. 

Zoetermeer, 16 Oct. 1916. 
*) Zie Uw stuk in "Het Nieuws" van 11 Oc,. 

11916. 


