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VOORWOORD 
 
Lieve leden van de nederlandse vereniging Ostschweiz 
 
Na een gezellige nieuwjaarsborrel en goede ALV met heerlijke Nasi, beide succesvol 
doorgevoerd in ons nieuwe "Clublokaal" Hecht in Rheineck klopt het voorjaar alweer 
heftig aan de deur. We gaan er weer een leuk en gezellig jaar van maken ! 
 
Voor jullie ligt opnieuw een aantrekkelijk boekje met een nieuwe omslag met een 
groot aantal interessante artikelen. 
 
Verder zijn we begonnen met het eerste deel van een reisverhaal van Martin en 
Sophie den Hollander door Canada en USA. Twee landen die ze in 2016 gedurende 
meerdere maanden doorkruist hebben met hun woonmobiel. Het verhaal baseert 
op een in het Duits geschreven dagboek van Sophie en is door mij in het Nederlands 
vertaald. 
 
We danken weer onze redacteuren en wensen jullie veel leesplezier. 
 
 
Groeten Gerrit 
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AGENDA  voor 2017 

 
Vaste agendapunten 
 
24. mei:  Brunch op de Karren                    
 
Begin september:  Fietstocht 
 
15. november: Boerenkool avond 
 
Zodra het bestuur een keuze heeft gemaakt uit de enquête evenementen zullen we 
onze leden informeren 
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TERUGBLIK 
23 November Boerenkool eten. 
 
Nadat de Kettenmayer’s uit het Stadthof waren vertrokken en de nieuwe pachter 
geen interesse aan de NVO evenementen had, is het bestuur opzoek gegaan naar 
andere mogelijke waar we onze evenementen konden doorvoeren. Uiteindelijk zijn 
we bij Hotel Hecht in Rheineck geland. De boerenkool was de vuurdoop voor de 
NVO en voor Hotel Hecht. 
Uit een gesprek was gebleken, dat zowel de pachter alsmede de keukenchef de 
boerenkool stamppot kenden uit het noorden van Duitsland. De Hollandse 
rookworst leverde nog een klein probleem op. Restaurants in Zwitserland mogen 
van de keuringsdienst geen buitenlands vlees in hun koelkast hebben. 
Hendrika en Martin van Ursem hadden beide voor Nederlandse rookworst gezorgd. 
Daar deze alleen moest worden opgewarmd in heet water was het voldoende als de 
rookworsten ongeveer 15 minuten voor de tijd werden aangeleverd. Die twee 
hebben ervoor gezorgd, dat de rookworsten keurig op tijd in de keuken werden 
aangeleverd. 
Ofschoon de keukenchef over het Nederlands recept voor boerenkoolstamppot 
beschikte, heeft hij het toch maar anders klaargemaakt. Hij vond, dat er in het 
recept te veel aardappelen waren. De boerenkoolstamppot bleek bij het opdienen 
een Nord Deutsche Eintopf te zijn. Volgens de commentaren vonden de aanwezigen 
het op deze manier ook goed smaken. Er waren 23 NVOers die de weg naar Hecht 
gevonden hebben. 
Om een chinees spreekwoord te gebruiken: 
Een beeld (foto) zegt meer dan 1000 woorden. 
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NIEUWJAARSBORREL 

13. Januari 
 
Omdat de boerenkool in Hecht goed bevallen was, hebben we de Nieuwjaarsborrel 
ook hier georganiseerd.  
We wisten uit het verleden wat voor hapjes Barbara bij het Holländische Lädeli 
gekocht had en we hebben Hecht gevraagd dezelfde producten en hoeveelheden 
daar te bestellen. 
We kregen in Hecht een separate zaal toebedeeld, zodat we ons naar hartenlust 
konden “uitleven” zonder andere gasten te storen. Desalniettemin hebben alle 
gasten zich netjes gedragen. 
Om even over 19:00 hebben we staande met een prosecco op het nieuwe jaar 
aangestoten en ons over en weer een gelukkig 2017 toegewenst. Daarna hebben we 
plaats genomen aan de gedekte tafels en hebben we genoten van de lekker 
Nederlandse hapjes. Ondanks het toch wat slechte weer (gladde wegen en straten) 
waren er toch 18 NVOers gekomen. Later zijn Hendrika en Hansueli Tanner nog 
gekomen, want Hendrika had eerst nog een concert  

 

 
 
 
 

 
 



8 

 

ACHTERNAAM 
 
Waar komt onze achternaam vandaan. 
Ik heb een studievriend die dat voor zijn 
familie heeft uitgezocht en is tot heel 
interessante ontdekkingen gekomen. 
Misschien dat er onder de lezers van het 
NVO krantje ook mensen zijn die willen 
weten waar hun naam eigenlijk van-
daan komt. Het komt eigenlijk neer op 
het uitzoeken van de stamboom. Omdat 
mijn vriend uit Zeeland komt, is zijn me-
thode van zoeken wat gericht op de 
provincie Zeeland. Ik denk echter dat 
vele provincies hun archieven hebben 
gedigitaliseerd en op dezelfde manier 
opgebouwd hebben. 
Hoe zijn we eigenlijk aan onze achter-
naam gekomen. We hebben hem een-
voudig gekregen bij de geboorte en 
meestal van onze vader. Dat was niet 
altijd zo. In de tijd voor 1811, dus voor 
Napoleon, waren het onze ouders die 
de pasgeborene een naam gaven. De 
meisjes kregen veelal de naam van hun 
moeder en de jongens de naam van hun 
vader bij meer dan twee kinderen werd 
uitgeweken naar de grootouders. Deze 
methode heeft men lang bijgehouden. 
Zo was het bij ons in Zeeland gebrui-
kelijk dat de eerste jongen naar de vader 
van de vader werd vernoemd en het 
eerste meisje naar de moeder van de 
moeder. Het enige verschil met vroeger 
was dan, dat men nu daarbij een 
achternaam heeft. Das was vroeger, 
voor Napoleon niet zo. Men had alleen 
maar één naam. In kleine gemeenschap-

pen, waar Nederland toen uit bestond, 
was dat geen probleem vooral dan was 
het geen probleem wanneer het geen 
gebruikelijk naam was. Er waren fami-
lies die niet zo vindingrijk waren bij het 
geven van namen en zo gebeurde het 
dat ook in kleine gemeenschappen het 
moeilijk was iemand die Jan heette       
precies te indentificeren. Jan kreeg dan 
de naam van zijn vader erbij b.v. Jan, 
Jans zoon later afgekort in Jan Janz. Daar 
is dan later onder Napoleon de achter-
naam Jansen uit ontstaan. Als er te veel 
de naam Jan hadden of Piet, een andere 
veel voorkomende naam, dan werd er 
een ander toevoegsel aan de naam 
gegeven dat in de omgeving als speciaal 
kenmerk van de vader gold. Was de 
vader lang kreeg Jan in plaats van Janz 
de naam Jan van de Lange. Was de 
vader opvliegend kon Jan ook de naam 
krijgen Jan de Kwade. Dus daar waar een 
grotere populatie was kwamen er 
toevoegingen aan de naam. Zo kennen 
we uit de Nederlandse geschiedenis 
Admiraal Cornelis Maartensz. Tromp en 
Michiel Adriaansz De Ruyter. 
Zoals de Lange of de Kwade was, was 
ook De Ruyter een bijnaam. Zij stamt 
waarschijnlijk uit de kaapvaart. Vóór zijn 
tijd als Admiraal stond Michiel bekend 
als kaper van schepen. Ruiten beteken-
de toen kapen of roven. Zo waren niet 
alleen bijnamen een achtervoegsel voor 
namen om de persoon te identificeren, 
maar ook beroepen en afkomst (plaats) 
werden als achtervoegsel voor namen 
gebruikt. Zoals Jan van de Smid die later 



9 

 

eenvoudig Jan Smid werd genoemd of 
Piet Zeilmaker. Ook werd de afkomst 
gebruikt om een persoon aan te duiden. 
Een voorbeeld is de familienaam van 
mijn vriend, van der Plasse. Door het 
zoeken naar zijn voorvaderen kwam hij 
erachter, dat in zijn familie een vrouw 
vroeg weduwe werd. Ze kreeg toen 
kennis aan een jonge weduwnaar. Beide 
hadden kinderen en de vraag was hoe 
ze dan verder moesten heten. De 
kinderen van de vrouw wilden niets te 
maken hebben met de naamtoevoegsel 
van de man en ook omgekeerd. Ze 
besloten toen een nieuw toevoegsel 
achter hun namen te plaatsen. Omdat 
ze aan een weel (plas, wiel) woonden 
besloten ze dat het gezamenlijk achter-
voegsel van der Plasse zou zijn. Dus ze 
kwamen van de plas (weel). Een ander 
voorbeeld is van Goes. Deze mensen 
kwamen uit het stadje Goes. Nog een 
voorbeeld is op `t Hof. Ze woonden op 
het hof, een boerderij. In 1811 maakte 
Napoleon een definitief einde aan het 
zelf samenstellen van namen. Napoleon 
voerde de Burgerlijke Stand in. De 
bewoners werden verplicht de geboor-
ten, de huwelijken en de overledenen 
met naam en datum in de Burgerlijke 
Stand in te schrijven. Ook werden de 
bewoners verplicht om een achternaam 
te hebben. Omdat de mensen nu een-
maal bekend stonden onder een naam 
met een bepaald bijvoegsel gebruikten 
de meeste dit achtervoegsel als 
achternaam. Zo werden bijnamen en 
beroepen plotseling een achternaam 

die ook nog eens erfelijk was. Zo werd 
Baker, Slager, Smid, Naaktgeboren, 
Meliefste plotseling de familienaam en 
voor eeuwig.  
Het grappige is, dat in mijn jonge jaren 
op het dorp die oude gebruiken nog niet 
waren verdwenen. Ofschoon mijn 
klasgenote, zoals ik, een familienaam 
hadden, gebruikten we nog vaak Annie 
van de smid, Marien van de hoge 
bomen, Corrie uit de polder, Piet van de 
post etc. Zelfs na 150 jaar was dit 
gebruik nog niet uitgestorven. Ja we 
waren ook erg geïsoleerd. Niet alle 
gezinnen hadden toen een radio, er 
waren maar enkele telefoons, geen 
televisie, daardoor duurde het lang 
voordat oude gebruiken verdwenen. 
 
Wie zin heeft op een regenachtige dag 
uit te zoeken waar zijn familie(naam) 
vandaan komt heeft nu legio mogelijk-
heden. Veel informatie is gedigitaliseerd 
en voor iedereen toegankelijk. 
Zo hebben Kerken en parochies sinds 
1563 een verplicht doop- en huwelijks-
register. 
De woongemeenten voeren sinds 1811 
een bevolkingsregister. 
Hier enkele sites. 
www.zeeuwsarchief.nl 
www.zeeuwengezocht.nl 
www.online-begraafplaats.nl 
www.archieven.nl 
www.krantenbankzeeland.nl 
NB voor Zeeland kunnen waarschijnlijk 
andere provincienamen worden ge-
bruikt, even proberen en zoeken.   

http://www.zeeuwsarchief.nl/
http://www.zeeuwengezocht.nl/
http://www.archieven.nl/
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Nieuwe uitvindingen  
(baanbrekend) uit Nederland 
De uitvinding is een nieuwe methode 
voor het winnen van energie. Bij deze 
methode wordt gebruikgemaakt van 
water. 
 
Inleiding 
Fossiele brandstoffen – steenkool, aard-
olie en aardgas – zijn tegenwoordig de 
belangrijkste energiebronnen. Deze 
brandstoffen hebben twee belangrijke 
nadelen: er is maar een beperkte hoe-
veelheid en bij de verbranding ontstaat 
het broeikasgas C02. Omdat de gemak-
kelijk te winnen voorraden langzamer-
hand uitgeput raken, is men op zoek 
naar nieuwe bronnen. De producten 
daarvan kennen wij als schaliegas, teer-
zandolie en bruinkool. De exploitatie 
van deze nieuwe bronnen gaat echter 
gepaard met een steeds grotere aanslag 
op het milieu, op de natuur en op de 
leefomgeving. Daarnaast vormt het 
ontstane C02 een wellicht nog grotere 
bedreiging. Het koolzuurgas vormt een 
isolerende deken om de aarde wat re-
sulteert in opwarming van de atmosfeer 
met als gevolg een verandering van 
klimaat en een stijging van de zee-
waterspiegel. Op den duur (over meer 
dan duizend jaar) zal de hoeveelheid 
koolzuurgas zelfs een probleem kunnen 
gaan worden voor de volksgezondheid. 
Een derde punt ten nadele van het ge-
bruik van fossiele brandstoffen voor het 
opwekken van elektriciteit is, dat slechts 
de helft van de beschikbare energie 

omgezet wordt in elektriciteit; de an-
dere helft komt vrij als warmte. 
Warmteafvoer vindt plaats in koelto-
rens of door opwarmen van rivier- of 
zeewater met de daaraan verbonden 
ecologische gevolgen. 
 
Werking 
Om energie te winnen (produceren) 
maakt de installatie gebruik van zout- en 
zoetwater grondstoffen die op onze 
wereld in grote hoeveelheden voorradig 
zijn. 
Deze nieuwe methode van energieop-
wekking draagt de naam RED en staat 
voor Reverse Electro Dialysis. 
RED (Reverse ElectroDialysis. Omge-
keerde elektrodialyse) maakt gebruik 
van het feit dat zouten zijn opgebouwd  
uit ionen: positief en negatief geladen 
deeltjes. In zeewater zijn dat voor-
namelijk Na+ (het natrium-ion) en Cl-
(het chloride-ion). En wanneer een zout 
opgelost is in water, komen deze ionen 
als losse deeltjes voor in het water. Bij 
RED worden nu twee type membranen 
gebruikt: membranen die ujtsluitend 
positieve ionen doorlaten (CEM, Cation 
Exchange Membranes) en membranen 
die enkel negatieve ionen doorlaten 
(AEM,Anion Exchange Membranes) 
Om duidelijk te maken hoe dat gaat, zijn 
hieronder twee schema’s te zien, die de 
werking van het systeem verklaren 
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.  

 
 
Wanneer zout water tussen twee van 
zulke membranen doorstroomt (met 
aan de andere zijde van de membranen 
zoet water), dan zullen de ionen uit het 
zoute water naar het zoete water willen 
migreren. Echter door de toegepaste 
membranen, een CEM aan de ene zijde 
en een AEM aan de andere zijde, zullen 
de beide soorten ionen (neg. en pos.) 
dus in tegenovergestelde richting mi-
greren. Op die manier ontstaat een 
transport van positief geladen delen in 
de ene richting en negatief geladen 
delen in de andere richting. Zo ontstaat 
er dus een soort van batterij, een 
elektrochemische cel. De hoeveelheid 

elektrische energie die in principe wordt 
opgewekt, wordt bepaald door het 
verschil in zoutgehalte tussen de beide 
water soorten, en de temperatuur van 
het water. Het werkelijk opgewekte 
vermogen is afhankelijk van een aantal 
technische zaken zoals de selectiviteit 
van de toegepaste membranen en de 
weerstand van de elektrochemische cel. 
De selectiviteit is de mate waarin een 
membraan in staat is om slechts een ion 
soort door te laten. En de weerstand 
beschrijft de hinder die de ionen onder-
vinden onderweg van het zoute water 
naar het zoete water. 
 
Rendement 
Uit de menging van 1 m3 rivierwater 
met 1 m3 zeewater kan theoretisch 0,5 
kilowattuur elektriciteit gewonnen wor-
den. De energiedichtheid van deze 
“brandstof” is beduidend minder dan 
van fossiele brandstoffen als steenkool 
of aardolie. Daar Staat tegenover dat er 
zeer grote hoeveelheden water beschik-
baar zijn. De uitstroom van alle rivieren 
in de wereld samen bedraagt 1,13 
miljoen m3 per seconde. Dit levert een 
theoretisch potentiaal op van 1TW      
(1 terawatt = miljoen megawatt) Dit is 
praktisch gelijk aan de tegenwoordige 
hoeveelheid geproduceerde elektrici-
teit. In theorie zouden dus alle huidige 
fossiele en nucleaire elektridteits-
centrales vervangen kunnen worden 
door RED-centrales. De praktijk is na-
tuurtijk wel veel weerbarstiger. 
Allereerst is het rendement niet 100% 
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en bovendien is niet elke riviermond 
geschikt als locatie voor deze vorm van 
energiewinning. En op de plaatsen die 
wel in aanmerking zouden komen moet 
er bovendien rekening gehouden wor-
den met milieu, scheepvaart en infra-
structuur. In plaats van de wereld – met 
al haar beperkingen – als startpunt te 
nemen is het zeer wel mogelijk te 
beginnen met veel belovende locaties 
voor de toepassing van RED. Dat zijn 
afgelegen plaatsen die geen aansluiting 
hebben op het elektriciteitsnet maar 
waar wel zoet en zout water 
voorhanden zijn. Voorbeelden zijn de 
uitgestrekte gebieden in New-
foundland, de kustgebieden in het verre 
oosten van Rusland aan de Japanse Zee 
en talrijke eilanden in Oceanië. 
 
Het gaat hier niet meer om alleen de 
theoretische mogelijkheid. Op de 
Afsluitdijk is bereids een proefcentrale 
sinds mei 2014 in bedrijf. 
 

 
 
 
 

Voorgeïnteresseerden  
 www.redstack.nl 
 
Een probleem bij de energieverzorging 
is het verschil tussen aanbod en vraag. 
Er wordt nog steeds gezocht naar een 
efficiënte opslagmogelijkheid van 
elektrische energie. Is er meer aanbod 
als vraag moet de overproductie eigen-
lijk kunnen worden opgeslagen tot het 
moment dat de vraag groter is dan het 
aanbod.  RED is een proces dat ook kan 
worden omgekeerd. Er wordt dan water 
geproduceerd met een hoog zout 
gehalte, dat in een opvangbekken wordt 
bewaard. De elektrische energie kan 
dan later weer worden teruggewonnen. 
Ook kan RED benut worden om 
restwarmte uit industrieel afvalwater te 
halen. 
De laatste twee processen staan nog in 
de kinderschoenen, maar er wordt aan 
gewerkt.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.redstack.nl/
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Over Vogels en Mensen 
 
In mei legt iedere vogel een ei. Behalve 
de koekoek en de griet die leggen in de 
meimaand niet 
 
Zo verliefd als twee tortelduifjes 
Zich in de nesten werken. 
Je eigen nest bevuilen 
De vleugels uitslaan  
Het zijn rare vogels 
Ze schijten als een lijster en stelen als 
eksters 
Struisvogelpolitiek bedrijven 
Slimme vogels 
Zo wijs als een uil 
Zo snel als een kieviet 
Zo trots als een pauw 
Zo doof als een kwartel 
Zo fris als een hoentje 
De vogel is gevlogen 
Een uilskuiken zijn 
Elk vogeltje zingt zoals het gebekt is 
Op het vinkentouw zitten 
Zingen als een lijster  
Zijn zwanenzang zingen 
De kraaienmars blazen 
Naar de koekoek lopen 
Vogels die vroeg zingen zijn voor de 
poes. 
Nog even een uiltje knappen 
Dank je de koekoek 
Er als de kippen bij zijn 
Met de kippen op stok gaan 
Kletsen als een kip zonder kop 
Daar kraait geen haan naar 
Haantje de voorste zijn 
Een goede haan is nooit vet 

De betrekkingen tussen 
Nederland en Engeland. 

De 17e eeuw 
 
De Nederlanders gaan wel goed met de 
Engelsen. Maar dat was niet altijd zo. 
Vandaar dit stukje geschiedenis. Wat we 
bewonderen aan de Engelsen zijn de 
sociale vaardigheden. Ze kunnen goed 
een verhaal vertellen, van iets be-
langrijks niets maken en omgekeerd iets 
volkomen onbelangrijks opblazen. Deze 
manier van zich presenteren is typisch 
engels. Wij Nederlanders kunnen dit 
niet. We zijn er niet voor opgeleid. 
Verder is Engeland een typische klasse 
maatschappij, je hoort aan de taal uit 
welke sociale klasse men komt, of aan 
welke universiteit men gestudeerd 
heeft. Je kunt rustig een bedrijf binnen 
lopen ’s ochtends om 10 uur en vast-
stellen dat het management team al aan 
het bier zit. Om Engelsen te begrijpen 
heb je iets meer nodig dan alleen de 
taal. Tussen de regels doorlezen is 
belangrijk. Echt direct zeggen wat ze 
vinden, zoals Nederlanders en Duitsers 
dat doen, is ‘not done’. Qua humor zijn 
ze niet te evenaren. 
 
De tocht naar Chatham 1667 
Doel van de expeditie was een aanval via 
de Theems, zo mogelijk tot Londen. Bij 
Chatham werd de ketting die de Theems 
blokkeerde overzeild (22 Juni, 1667), en 
nadat de ketting was afgezonken door 
de bevestigingen aan de wal los te 
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maken was de weg vrij naar de engelse 
opgelegde schepen. Daarna werden zo-
veel mogelijk engelse schepen tot 
zinken gebracht of verbrand. Het hoog-
tepunt was de verovering van het 
engelse vlaggenschip de Royal Charles. 
Het schip werd naar Amsterdam ge-
bracht. De spiegel van de Royal Charles 
is nog steeds te bezichtigen in het 
Rijksmuseum van Amsterdam. De Royal 
Charles werd later verkocht aan een 
sloperij in Rotterdam. De bouwers van 
het schip hadden zich destijds waar-
schijnlijk wat anders voorgesteld over 
de maritieme carrIère van de Royal 
Charles. 
Bij de daaropvolgende vredesonder-
handelingen in Breda in 1667 gaf de 
Nederlandse republiek Manhatten aan 
Engeland en moesten de Engelsen uit de 
Banda archipel verdwijnen. Een com-
mercieel besluit omdat de verdiensten 
met kruiden vanuit een monopolie posi-
tie veel profitabeler waren als de in-
komsten uit de WIC in Noord-Amerika. 
Het toont ook de verschillende opvat-
tingen tussen Engeland en Holland op 
het gebied van kolonisatie. Engeland 
had een koning die bewust een natio-
nale kolonisatie politiek volgde, in de 
republiek bepaalde de aandeelhouders 
van de VOC wat er moest gebeuren. 
 
De verovering van Engeland 1688 
 
In 1688 werd Willem III gepolst of hij de 
protestanten in Engeland te hulp wilde 
komen. Het was belangrijk voor de Re-

publiek om een machtsevenwicht in 
Europa na te streven. We waren in 
oorlog met Frankrijk, al erg genoeg, en 
als James II erin zou slagen een sterk 
katholiek Engeland te vestigen konden 
we op een anti– Nederlandse Engelse 
politiek rekenen. Bovendien moest 
Willem III de erfenis van zijn vrouw 
Maria Stuart veiligstellen. 
In korte tijd stond een oorlogsvloot 
bereid van 49 oorlogsschepen en 120 
kleinere vaartuigen. Van de oorlogs-
schepen waren 21 nieuw, er werd 24 
uur per dag aan gewerkt. De kleinere 
vaartuigen waren voor het transport 
van de 5’000 paarden. 76 fluitschepen 
werden ingezet voor het transport van 
de infanteristen en cavaleristen.  
N.A.M Rogers, het hoofdstuk waarin hij 
deze geschiedenis vertelt, heet veel-
zeggend ‘Mad Proceedings’ komt zelfs 
op een totaal van 463 schepen met 
40’000 manschappen waarvan de helft 
gevechtstroepen. Naast Willems  
blauwe garde waren er Schotse en 
Engelse regimenten, Hollanders, 
Hugenoten, Duitsers, Zwitsers, Zweden, 
Finnen, Polen en zelfs een afdeling 
Laplanders. De hele zeemacht was 
dubbel zo groot als de Spaanse armada 
en gebouwd in tien procent van de 
bouwtijd van de armada. De marine 
operatie die volgde in een stormachtig  
jaargetijde was een uiterst groot risico. 
Eind oktober was de vloot klaar om naar 
Engeland te varen. Waar geland zou 
worden was afhankelijk van de wind-
richting. Op 24 oktober draaide de 
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westwind, die al bijna de hele maand 
woei, naar het zuid-oosten, en ver-
volgens naar het noord-oosten. Deze 
oostelijke wind staat bekend als een 
protestantse wind: de Engelse kust is 
makkelijk te bereiken en de Engelse 
vloot kan niet uitvaren. Op 30 oktober 
stak de hele vloot in zee. Helaas draaide 
de wind naar het noord-westen en 
kwam er een zware storm opzetten. De 
vloot werd verstrooid en moest terug-
keren. Op 9 november was men weer 
gereed om uit te varen.  
Mensen klommen op de kerktorens om 
de vloot te zien uitvaren. Men moet zich 
een horizon vol met zeilen voorstellen. 
Menig mens schoot een brok in de keel. 
Geen enkel land in de wereld kon zo’n 
grote vloot samenstellen. Een maritiem 
kunst- en waagstuk waartoe alleen de 
republiek in staat was. 
Er werd gekozen voor een landing in het 
zuid-westen van Engeland. De Engelse 
vloot lag tussen Harwich en de Theems 
maar kon niet in actie komen vanwege 
de windrichting en het getij. De 
Nederlandse schepen kwamen onge-
moeid door het kanaal. De landing vond 
plaats op 15 november 1688 bij Torbay. 
Het leger van de prins trok begin 
december naar Londen, koning James II 
was inmiddels gevlucht, en de troon 
werd als vacant gekwalificeerd en werd 
aan Willem III en zijn vrouw Maria Stuart 
aangeboden. Gekroond werden ze op 
21 april 1689. 
De Nederlandse en Engelse vloten 
werden samengevoegd onder Engels 

commando. Dit wordt gezien als het 
begin van het einde van de gouden 
vloot. 
 
 
Bron:  
Ronald Prud’homme van Reine, 
Opkomst en Ondergang van Nederlands 
Gouden Vloot.  
 N.A.M Rodger, the Command of the 
Ocean. 
Opmerking: we moeten het verloop van 
deze operatie en het belang van de 
windrichting zien in verband met de zeil 
mogelijkheden van de schepen van 
destijds. Ze waren dwars getuigd en 
konden niet scherp aan de wind zeilen 
en het overstag gaan was een hele 
operatie. Voor de wind en met ruime 
wind zeilen was ideaal. 
Over de exacte grootte van het invasie- 
leger lopen de getallen wat uiteen. 
J.R.Bruijn in Varend Verleden meldt 
volgende getallen: 9’500 zeelieden, een 
expeditie  leger van15’000 man , 48 linie 
schepen en fregatten, 28 kleinere 
oorlogsschepen, 300 ingehuurde 
koopvaarders en 60 vissersschepen. 
 
HvdMeij, 20.02.2017 
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Zwitserland en Nederland  
       Partner en Rivalen 
 
De Humanist Erasmus van Rotterdam 
(1467 – 1536) woonde en werkte ook in 
Basel, waar hij ook overleed. Hij is in de   
Basler Münster bijgezet. 
 
De door de Reformator Calvijn (1509-
1564) opgerichte Genfer Akademie was 
een veel betekende Opleidingsakade-
mie voor protestante theologen. De leer 
van Calvijn heeft Nederland sterk be-
ïnvloed. 
 
De stamvader van het Huis van Oranje- 
Nassau, Willem van Oranje (1533-1584) 
was ook Graaf van Genf. Een standbeeld 
van hem staat op een prominente plaats 
direkt voor de “Reformatie-muur”.  
  
Met de in 1648 gesloten vrede van 
Westfalen werden zowel de 
Schweizerische Eidgenossenschaft als 
ook de Republiek der Zeven Verenigde 
Nederlanden als onafhankelijke staten 
erkend. Beide landen waren, naast 
enige Stadstaten zoals Venetië, heel 
lang de enige republieken in Europa  
 

Vroeger maakte Nederland op grote 
schaal gebruik van Zwitserse Huurling-
en. Tegen het einde van de 18 de eeuw 
waren 20’000 huurlingen in Nederland-
se dienst. Naast Frankrijk was 
Nederland de grootste werkgever voor 
Zwitserse huurlingen. Ook de Oranjes 
maakten, voor hun bescherming, op 
grote schaal gebruik van Zwitserse huur-
lingen. Zeer lang zijn in Basel bij het zo-
genaamde “Oranienmähli de betrek-
kingen tussen Zwitserse officieren en 
Oranje herdacht. Daaruit is de “Gesell-
schaft Schweiz-Holland” ontstaan. 
 
Beide landen waren na de Franse bezet-
ting tot de tweede wereldoorlog neu-
traal. Voor Nederland werd de neutra-
liteit door Hitler niet gerespecteerd. 
 
Zowel Nederland en Zwitserland 
hebben zich aan het einde van de 19 
eeuw ingezet voor het humanitaire 
volksrecht en het internationale oor-
logsrecht. Belangrijke grondstenen wer-
den hiervoor met de Haagse en Genfse 
overeenkomsten gelegd. 
 
 
 
 
. 

                     Zwitserland                                                  Nederland 
Oppervlakte 

  
                     41’300 km2                                                                                                41’500 km2 
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                     Zwitserland                                                  Nederland 
 
 

Inwoner 
 

                                  8’300’000                                                     16’900’000 
 
                                                                  Inwoner/km2 

                                        201                                                                 407 
 
 
                                                                  Nationaliteit 
                      75% Zwitserse                                                    95% Nederlandse 
                      25% andere                                                           5% andere 
                                                          
                                                          Migratieachtergrond 
                  niet beschikbar                                                      22% 1e en 2e generatie 
                                                                                                   12% niet westerse 
                                                                                                   10% westerse 
 
                                                                   Staatsvorm 
Directe democratische republiek                                 Constitutionele monarchie met 
                                                                                           parlementaire democratie 
 
 
                                                                  Staatshoofd   
                            Bundesraat                                                             Koning(in) 
 
 
                                                                   Regering 
 
7 Bundesraten van de 4 grootste partijen                1 Minister-president met 12 ministers 
   met een jaarlijks wisselend president                7 staatssecretarissen  
                                                                                     coalitieregering 
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                     Zwitserland                                                  Nederland 
 

Parlement 
 
Ständerat (Senaat) 46 leden 1of 2 per                Senaat (eerste kamer) 75 leden 
kanton.                                                                      Indirect gekozen (provincies). 
Nationalrat (2e kamer) 200 leden                         Huis van afgevaardigden (2e kamer) 
Alle leden direct van het volk gekozen                 150 leden, direct van het volk gekozen 
 
Parlement kan de regering niet tot                      Parlement kan de regering tot aftre- 
aftreden dwingen                                                   den dwingen 
 
Parlementariër is een nevenfunctie                      Parlementariër senaat in nevenfunc- 
                                                                                    tie. Tweede kamer zijn beroepspar- 
                                                                                    lementariër.  
 
 
 
                                                           Regeringszetel 
 
                    Bern                                                                            Den Haag 
 
                                                              Hoofdstad  
                    Bern                                                                           Amsterdam 
 
   
                                                        Aantal provincies 
              26 (Kantone)                                                                         12 
  
 
                                                         Aantal gemeenten  
 
                     2’294                                                                              390 
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                     Zwitserland                                                  Nederland 
 

Economie 
 

BIP per hoofd 
                         CHF 80’675                         CHF 45’496  
 

Modaal loon 
                         CHF 58’802                                                              CHF 36’500 
 

Kosten levensonderhoud 
 

index 
                                   122                                                                           72 
 

koopkracht pariteit 
                                     95.3                                                                        86.52 

 
reëel 

                           CHF 33’600                                                             CHF 17’600 
 

Vermogen 
                         20% v. d. bevolking                                              10% v.d. bevolking 
                      houdt 86% v.h. vermogen                                houdt 61% v.h. vermogen 
 
 

Communicatie 
 

                     91% v.d. huishoudens                                            96% v.d. huishoudens 
                        internettoegang                                                       internettoegang 
                         52% breedband                                                       42% breedband 
                    64% mobiles internet                                               77% mobiles internet 
 
                                                           Digitalisierungsindex  
                          rang 7                                                                               rang 6 
 
 
Bronnen: Eurostat, BfS, CBS 
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             "Aufstand der Niederlande", ofwel onze 80-jarige 
oorlog. 

 

"Aufstand der Niederlande". Met deze titel begroette mij het tijdschrift "Damals" in 
de stationskiosk in Gronau waar ik aan het wachten was op doorreis naar Nederland. 
Het verhaal is geschreven door Christoph Driessen, een Duits-Nederlands historicus. 
Bij deze een soort samenvatting in het Nederlands. Zijn kijk is interessant omdat dit 
bij mij vroeger op 
school nooit op de-
ze manier behan-
deld is. 
 
Hij laat zien dat in 
de 15e eeuw het 
gebied ten noorden 
van het toenmalige 
Frankrijk bestond 
uit 17 provincies (zie 
kaart uit 1477). Dit 
was eigenlijk een 
soort verbond gere-
geerd vanuit het 
toenmalige Hertog-
dom Bourgondië, 
dat in Oost-Frankrijk 
lag. De provincies 
waren meer een los 
samenhangend ge-
heel dat deels door 
verovering, deels 
door erfenis en 
deels door koop bij 
Bourgondië was ge-
komen. De 17   provincies waren een van de welvarendste delen van Europa. 
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Als talen werden Frans en Middelnederlands (voorloper van het moderne 
Nederlands) in allerlei dialecten gesproken. Tot op de dag van vandaag is de term 
“bourgondisch” gebleven om aan te geven dat er van het leven wordt genoten! 
 
Door het huwelijk van Maria van Bourgondië, dochter van de bourgondische hertog 
kwam rond 1480 Habsburg bij de 17 provincies. In 1516 kwam door erfenis ook nog 
Spanje bij het rijk. De oudste zoon van Maria, Karel V, geboren in Gent, werd in 1519 
tot Rooms-Duits keizer gekozen van dit enorme rijk, bestaande uit Bourgondië met de 
17 nederlandse provincies, Habsburg en Spanje en zijn koloniën. Verder hoorde het 
zuidlijk deel van Italie er nog bij. Het was een geweldig rijk waarin de zon nooit 
onderging. 
 
Stabiel was de situatie absoluut niet. Er werd al sinds 1477 oorlog tegen de franse 
koning Lodewijk XI gevoerd, die de zuidelijke delen van Bourgondië bezet hield. De 
oorlog werd bekostigd met hoge belastingen. Daartegen protesteerden de rijke 
nederlandse steden met het trotse Gent bovenaan. 
In 1537 weigert Gent openlijk zijn belastingdeel voor deze oorlog te betalen. Daarop 
liet Karel V een troepenmacht uit Spanje aanrukken om deze "opstand" te smoren. 
Ondertussen hadden zich de ideeën van Martin Luther al in de Nederlanden ver-
spreid.  Dit leidde tot extra religieuze spanningen in het rijk, omdat het zuiden nog 
steeds katholiek was. In 1555 treedt Karel V af, en geeft de westelijke delen van zijn 
rijk over aan zijn zoon Philips II, waarbij korte tijd later Willem van Oranje Stadhouder 
van Holland, Zeeland en Utrecht wordt. De Habsburger delen van het rijk waren al aan 
de broer van Karel V, Ferdinand I, gegaan. 
 
Philips II, die in Spanje zetelt, heeft veel minder gevoel voor de sentimenten in de 17 
provincies dan zijn vader. De opstand van de provincies tegen de maatregelen uit het 
verre Spanje wordt steeds openlijker. In 1566 wordt daarom Alva vanuit Spanje naar 
het noorden gestuurd om de orde weer te herstellen. Willem van Oranje vlucht 
daarna met gezin naar Duitsland (1567) en In Brussel worden de graven van Egmont 
en Hoorn onthoofd (1568). Terugblikkend is dit het begin van de 80-jarige oorlog.  
Nadat eerst de zuidelijke provincies zich uit angst voor de Spaanse wraak tot de unie 
van Atrecht verbonden, met erkenning van de macht van Philips II en het katholieke 
geloof als enige godsdienst accepterend werd 15 dagen(!) later de unie van Utrecht 
opgericht. Dit werd verder bezegeld met het z.g. plakkaat van Verlatinghe, dat in 1581 
in den Haag tot ondertekening kwam. Hiermede verklaarden de 7 noordelijke 
provincies zichzelf onafhankelijk, Philips II  werd als staatshoofd afgezet en de 



22 

 

republiek uitgeroepen. Hiermede was er eigenlijk een scheiding tussen noord- en zuid 
Nederland gekomen 
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De bovenstaande kaartjes laten het verloop van de oorlog met Spanje aardig zien. In 
het begin hadden de Spanjaarden o.a. met het veroveren van Haarlem, de stad gaf 
zich in 1573 over, duidelijk de overhand. Maar later werden de geuzen, zoals de 
bijnaam van de rebellen was, steeds sterker. Eerst hield Leiden al stand met z`n 
beroemde beleg en ontzet (1574) en later werden steeds meer gebieden veroverd. 
Rond 1600 was het grootste deel van het tegenwoordige Nederland definitief 
"bevrijd" en kon de "gouden" eeuw beginnen. Het goede verloop van onze opstand 
kwam ook door het feit dat Spanje op meerdere fronten tegelijk vrijwel permanent 
oorlog voerde, o.a. Engeland en Frankrijk. Mede daardoor ontstond naast een 
versnippering een voortdurend geldgebrek. Eén grote verandering heeft de oorlog in 
ieder geval gebracht. Nederland werd duidelijk in 2 delen gesplitst. Een noorddeel 
met vooral protestantisme en een zuiddeel met katholieken. Deze breuk in een gebied 
dat historisch eigenlijk samenhoort is nooit meer helemaal geheeld. 
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140 dagen tour door de Verenigde Staten en Canada 
Van 10 mei tot 5 oktober 2015 door Martin en Sophie den Hollander.  

Deel 1 
 

 
 
 
 
Deze reis kwam tot stand omdat een 
andere niet doorging. We dachten over 
een alternatief na. Ik stelde voor, de 
Verenigde Staten te bezoeken, omdat 
we daar nog niet geweest waren. 
Martin overwoog het voorstel en begon 
spontaan op het internet om te zoeken 
naar woonmobielen, want wij zijn door-
gewinterde kampeerders. De prijzen 
waren hoog, de voertuigen werden leeg 
opgeleverd en we hadden een nieuwe 
woonmobiel (womo) thuis klaar staan. 

Toen herinnerde ik me het verhaal van 
een voormalige collega die me vertelde 
over de verscheping van zijn womo naar 
Alaska. Martin googelde vervolgens 
"met de eigen womo naar Amerika" en 
had gelijk beet. Het bedrijf "Seabridge" 
van Dusseldorf verscheepte auto's naar 
Amerika en bood tevens dat soort rei-
zen aan. Maar wij wilden niet wachten. 
Al na een paar weken hadden we de 
vlucht van Frankfurt en de verzending 
van onze womo uit Hamburg geboekt. 
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Toen begon het eigenlijk pas echt met 
de voorbereidingen: ziektekostenverze-
kering, reisverzekering, autoverzeke-
ring, nieuw paspoort, internationaal rij-
bewijs, transformator voor de stroom 
(Amerika heeft slechts 125 volt) adapter 
voor gasflessen, enz. Het bedrijf 
"Seabridge" is zeer ervaren in deze za-
ken en was ons zeer behulpzaam. 
 
Op 23 april 2015, brachten we onze 
womo naar Hamburg, organiseerden de 
transporteur en de douane zoals 
"Seabridge" het ons had geschreven en 
vlogen terug naar Zürich. 
Onze vlucht was geboekt voor zondag 
10 mei. In de tussentijd was er genoeg 
te doen.  We waren blij maar al snel 
kwam de twijfel op of we het allemaal 
zouden redden...... 
Op zaterdag 9 mei bracht ons onze 
buurman naar Lindau, waar we een 
huurauto hadden gereserveerd voor de 
reis naar Frankfurt, een reis die we op 
zondag, na een overnachting bij beken-
den, zouden doen. Voor ons was dit 
alles Premiere. Check in bij Terminal 1, 
identiteitscontroles (ik werd van boven 
tot onder afgetast, maar ze vonden 
slechts botten). Uiteindelijk hadden we 
het gered! 
 
Voor de eenvoud schrijf ik nu in het 
heden verder! 
 
De vlucht vertrekt op tijd om 15:55. Het 
weer is goed. Na 7 1/2 uur vliegtijd 
komen we om 18:20 (tijdsverschil 5 1/2 

uur) in Halifax, Canada aan. Vanaf nu 
horen we alleen nog maar Engels. Duits 
begrijpt niemand hier. Dit is lastig voor 
mij met mijn drie jaar school-Engels, 45 
jaar geleden. 
 
Een vriendelijke dame bij de uitgang van 
het luchthavengebouw verwelkomt ons 
en helpt ons bus nr.320 naar Halifax te 
vinden. We halen hem nog net. Om te 
betalen overhandigen we onze nieuwe 
dollarbiljetten, niet wetende dat de bus-
chauffeur hier niet kan wisselen. Geluk-
kig doet ons de buschauffeur het ticket 
cadeau!  
Hij zorgt er ook nog voor dat ons een 
studente uit de bus helpt, want we moe-
ten vanwege een gesperde brug twee 
maal overstappen! 
De studente rijdt met ons naar hotel 
"Dalhousie University", waar ze toevallig 
zelf werkt en vertelt ons iets over 
Halifax. Van zoveel behulpzaamheid al 
tijdens de eerste paar uur zijn we aan--
genaam verrast. 
Bij aankomst blijkt "Dalhousie 
University"- hotel een studentenwoon-
complex te zijn, waarvan de kamers tij-
dens vakanties als hotelkamers ver-
huurd worden. Aan de receptie werken 
slechts studenten en wij zijn op dit 
moment de enige, enigszins oudere, 
gasten.  
Wij voelen ons in dit eenvoudige hotel 
als een soort bejaarde studenten. 
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Maandag 11 mei - Eerste dag in Canada. 
 
Opstaan, douchen, ontbijt - ja, dat zou 
mooi zijn. Maar in dit hotel is geen 
ontbijt. Voor mij is het bijna een aard-
beving, waarbij uit bed stappen en 
honger hebben voorlopig hand in hand 
gaan. Op aanbeveling van de student bij 
de receptie gaan we naar het cafe 
"Cora" en genieten de eerste keer dat 
Amerikaans ontbijt: Ik pannenkoeken 
met fruit, en Martin: hamburger met 
gebakken aardappeltjes. 40.00 CAD, 
maar daar kun je ook een hele tijd mee 
verder. 
Met de stadsplattegrond in de hand, 
zoeken we gelijk de transporteur in de 
Birmingham Street en het douanekan-
toor in de Hollis Street. `s Middags 
bezoeken we de Citadel van Halifax. 
 
Dinsdag 12 mei 
 
Bezoek aan de Canadese automobiel-
club CAA. Dat is ongeveer 5 km, een uur 
lopen. Ik probeer voor het eerst de weg 
met Google Maps te vinden en het lukt! 
 
De CAA geeft ons wegenkaarten en 
campinggidsen van de verschillende 
staten van onze route door de 
Verenigde Staten en Canada. Op het 
einde hebben we een hele zak vol.  
Nu moet we nog in de regen 5 km 
teruglopen naar het hotel. 
 
 
 

Woensdag 13 mei 
 
Van de transporteur horen we dat het 
schip als gevolg van ijsgang in de haven 
vertraagd is: We kunnen onze womo 
pas op donderdag afhalen. We brengen 
de dag door met winkelen en wandelen, 
eten voor de eerste keer in Mc Donald 
en slapen weer in het hotel. 
 

 
                  Foto van Halifax 
 
wordt vervolgd... 
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De Geschiedenis herhaalt zich 
-Waar blijft de tijd 

 

Elke dag ziet men in de krant of op tv 

crises- discussies over het huidige 

EUROPA 

85 jaar geleden hadden wij dezelfde 

problemen. Ik weet niet of iedereen de 

langere crises jaren 1930-1945 alleen 

uit de geschiedenisboekjes of van de 

oudere generatie kent. 

Naar aanleiding van een programma op 
de Nederlandse tv waarin de crises van 
de jaren ’30 met de periode 2007 - 2017 
besproken werd, heb ik verschillende 
notities gemaakt en met aanvullende 
informatie voorzien en als bijdrage voor 
het NVO boekje 2017-1 geredigeerd.  
In een eerste oogopslag vertonen de 
hedendaagse crisis en de Grote 
Depressie van de jaren ’30 grote over-
eenkomsten. In beide gevallen stortte 
de Amerikaanse aandelenbeurs in, 
verloor men het vertrouwen in de 
banken en sloeg de malaise na verloop 
van tijd vanuit de Verenigde Staten over 
naar Europa. Bovendien was ook het 
resultaat van beide crises hetzelfde: 
Zowel in de jaren ’30 als in de 
hedendaagse crisis werd duidelijk dat de 
vrije markt zichzelf niet kon redden en 
moest de overheid op grote schaal 
ingrijpen. Ook wat betreft de 
verspreiding van de crisis van Amerika 
naar Europa is er een duidelijk onder-
scheid. In de jaren ‘30 werd Europa 
meegesleurd omdat Europese landen – 

en met name Duitsland – voor de 
wederopbouw na de Eerste 
Wereldoorlog enorme kapitalen hadden 
geleend van de Verenigde Staten. Die 
leningen werden in de jaren ‘30 door de 
Amerikanen opgezegd, waardoor 
Europa door een plotselinge hevige 
krediet-schaarste in een enorme golf 
van faillissementen terechtkwam.” 
Deze passieve rol staat in sterk contrast 
met de hedendaagse situatie, waar 
Europa in de problemen is geraakt door 
een combinatie van “de onvoorzichtige 
aankoop van Amerikaanse financiële 
producten en haar geheel eigen zieke 
kredietsituaties: een krankzinnige finan-
ciering van Spaans onroerend goed 
klapte in elkaar toen de kopers weg-
bleven; de hypotheekschuld bij parti-
culieren in Nederland bleek een ge-
vaarlijke bubble te worden toen de 
prijzen van woningen begonnen te 
dalen, en verschillende overheden 
(Ierland, Spanje, Griekenland en Italië) 
hadden veel te veel geleend en konden 
deze schulden niet meer terugbetalen.” 
 

 
  



29 

 

-Het ontstaan van de Tweede 

Wereldoorlog kan dus aan deze 

economische oorzaak gekoppeld 

worden-. 

 

De crisisjaren in Nederland 

 

De jaren 1929-1940 worden meestal 

aangeduid als ‘de crisisjaren’ of als 'de 

grote depressie': een lange periode van 

krimp in de economie en van grote 

werkeloosheid. 

▪ Na de beurskrach van 1929 
maakte de wereld ook een 
bijzonder slechte tijd mee. 
Deze periode is berucht 
geworden om de conse-
quenties en zorgde ook in 
Nederland voor steeds grotere 
economische problemen en 
een sterk groeiende werke-
loosheid.  

▪ Tevens werden werkeloosheid 
en armoede in de jaren '30 de 
voedingsbodem voor politiek 
extremisme, met name het 
nationaalsocialisme en 
fascisme. 

Aan het begin van de crisisjaren lag de 

leiding van 's lands zaken in handen van 

de katholieke jonkheer Charles Ruys de 

Beerenbrouck. Diens houding tegen-

over de geleidelijke verslechtering van 

de economische toestand vanaf 1930 

was in hoofdzaak passief; door bezui-

nigingen op de overheidsuitgaven dacht 

hij het begrotingsevenwicht te kunnen 

handhaven. 

Dat bleek al snel niet te werken. Vooral 

de landbouw had zwaar te lijden onder 

de depressie. Als de regering niet tus-

senbeide zou komen, zouden hele delen 

van het agrarische bedrijf worden weg-

gevaagd. In 1931 kwam de regering 

daarom voor het eerst met een bescher-

mende maatregel, in de vorm van de 

Tarwewet, spoedig gevolgd door maat-

regelen voor andere sectoren. In maart 

1933 werd het geheel van steunmaat-

regelen samengebracht in een Land-

bouwcrisiswet. Kort daarop werd Ruys 

de Beerenbrouck als minister-president 

opgevolgd door Colijn, leider van de 

Anti-Revolutionaire Partij (ARP). Het 

was zijn naam die onverbrekelijk ver-

bonden zou blijven met Nederland in de 

jaren dertig, niet die van Ruys de 

Beerenbrouck.  

Anders gezegd: 

▪ Ruys de Beerenbrouck is een 
straatnaam 

▪ Colijn is een begrip.'  
 

Colijns wereldbeeld werd gevormd vóór 

en door de Eerste Wereldoorlog. 

Concreet betekende dit, dat hij de rela-

tieve welvaart van de tweede helft van 

de jaren twintig kunstmatig achtte; de 

doorwerking van de economische de-

https://nl.wikipedia.org/wiki/Grote_Depressie#Nederland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grote_Depressie#Nederland
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pressie zag hij als een bewijs van het 

gelijk van zijn stelling dat de wereld 

terug zou moeten tot een welvaarts-

niveau van vóór 1914.  

Vooral door bezuinigingen op de over-

heidsuitgaven dacht hij het begrotings-

evenwicht te kunnen handhaven. Al 

spoedig werd duidelijk dat men met 

deze maatregelen niet een actief beleid 

ter bestrijding van de economische de-

pressie verwacht kon worden. 

Colijn koos er verder voor om de hand 

zoveel mogelijk op de knip te houden. 

De begroting moest sluitend zijn en aan 

de waarde van de Nederlandse gulden 

wilde Colijn lange tijd niet tornen. Deze 

zuinige politiek kreeg vooral van de 

socialisten veel kritiek, zij meenden dat 

de overheid de economie veel sterker 

moest sturen. Doordat de regering on-

machtig bleek om de crisis op te lossen, 

kregen veel Nederlanders net als in 

andere landen twijfels over de parle-

mentaire democratie:  

 

stond dit systeem niet voor 

verdeeldheid en gebrek aan 

daadkracht? 

  

Deze kritiek leidde echter niet tot een 

grote verschuiving bij de verkiezingen. 

De grote democratische partijen kon-

den hun aanhang redelijk vasthouden.  

De Nationaal Socialistische Beweging, 

die krachtig leiderschap propageerde, 

bleef vooreerst een kleine rechtse partij 

met een beperkte aanhang.  

Vanwege de slechte arbeidsomstandig-

heden kwamen er steeds meer protes-

ten en stakingen o.a.- 

▪ Muiterij op De Zeven Provinciën  
▪ De Jordaanoproer  

 

P.S 

Muiterij op De Zeven Provinciën  

Begin februari 1933 maakten 

Indonesische en Nederlandse 

schepelingen zich meester van deze 

oorlogsbodem in de Indische wateren 

als protest tegen een korting op hun 

salarissen, door de regering nodig ge-

acht in het kader van haar bezuini-

gingspolitiek. 

Burgerlijk Nederland reageerde ge-

schokt op de muiterij, omdat het 

prestige van Nederland als koloniale 

mogendheid hierdoor in gevaar leek. In 

alle toonaarden werd de regering aan-

gespoord zo snel mogelijk een einde te 

maken aan de onrust.  

Het geluid dat daarbij het schrilst klonk 

en daardoor de meeste aandacht trok, 

was afkomstig van Colijn, die de rege-

ring Ruys opriep het schip desnoods met 

een torpedo 'naar den bodem van den 

oceaan' te sturen. Toen kort daarop de 

regering inderdaad gewapenderhand 
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een einde aan de muiterij maakte - 

overigens niet door middel van een 

torpedo, maar met een vliegtuigbom -, 

zagen velen daarin de juistheid van 

Colijns advies.  

 

P.S. 

De  Zeven Provinciën 

-Gebouwd in 1908-1909. Een 

kanonneer-schip, in feite gebouwd als 

pre-Dread-nought slagschip, omdat 

elders dat concept al volkomen 

achterhaald werd het In juli 1933 uit 

dienst genomen en verbouwd tot 

opleidingsschip. -HMS Dreadnought 

was een Brits slagschip dat als eerste 

gebruik maakte van bewapening met 

uitsluitend geschutstorens met zwaar 

kaliber geschut-

 
Na 10 dagen werd de muiterij met een 

luchtaanval beëindigd. 

De opdracht hiertoe werd rechtstreeks 

door Minister Deckers gegeven, waarbij 

een bom op het schip werd gegooid en 

er drieëntwintig doden vielen.  

Onduidelijk is of  

• Of het een gerichte aanval was  

• Of slechts als waarschuwing 
bedoeld, waarbij de bom vóor 
het schip had moeten 
belanden.  
 

 
 

 
 

Na de muiterij werd het schip herdoopt 

in Soerabaia en voor opleidingen 

bestemd.  

In de Tweede Wereldoorlog werd het bij 

een Japans bombardement tot zinken 

gebracht.  
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De Japanners hebben het schip gelicht 

en als batterijschip gebruikt.  

In het Wester vaarwater is het opnieuw 

gezonken. 

 

-De Jordaanoproer  

In Amsterdam was de armoede vooral 

in de oudere arbeidersbuurten 

(Jordaan, Indische Buurt, Oostelijke 

Eilanden, bepaalde buurten 

in Amsterdam-Noord) groot. In de 

Jordaan was de situatie extra 

schrijnend door de slechte 

woonomstandigheden. In andere wijken 

had de gemeente al maatregelen 

genomen tegen de verkrotting, maar in 

de Jordaan was dat nog nauwelijks 

gebeurd. 

Daardoor woonden er vaak complete 

gezinnen in vochtige kelderwoninkjes 

van een of twee kamers. 

Op 4 juli1934 was er in het gebouw "De 

Harmonie" aan de Rozengracht een 

bijeenkomst tegen steunverlaging van 

het Werklozen Strijd Comité, een 

organisatie van de CPN. Op dezelfde 

avond zou de NSB een bijeenkomst 

houden in de Indische Buurt, die echter 

niet doorging vanwege het overlijden 

van Prins Hendrik. Tegenstanders van 

de NSB gingen nu demonstreren tegen 

de verlaging van de 

werkloosheidsuitkering en werden 

daarbij tegengehouden door de politie. 

Dit leidde tot een fel gevecht waarbij de 

politie met stenen en dakpannen werd 

bekogeld. De straatverlichting werd 

vernield; van politiezijde werd 

geschoten. 
 

De volgende dag was er een oorlogs-

toestand in de Jordaan. 
 

Bewoners trachtten bruggen in brand 

te steken. Op zaterdag 7 juli werd de 

wijk bezocht door minister-president 

Hendrik Colijn; hij gelastte een harder 

optreden van de politie. Het leger werd 

ingezet en de persen van de communis-

tische krant "De Tribune" werden on-

klaar gemaakt.  

Aan de opstand is al te nadrukkelijk de 

naam van de Jordaan verbonden; er 

braken ook gevechten uit in de Staats-

liedenbuurt, de Spaarndammerbuurt, 

Wittenburg, Amsterdam-Noord en ook 

elders in het land, hoewel daar nergens 

die omvang kregen als in de Jordaan. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Jordaan_(Amsterdam)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Indische_Buurt_(Amsterdam)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oostelijke_Eilanden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oostelijke_Eilanden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Amsterdam-Noord
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Op maandag 9 juli was het oproer 

voorbij; volgens het gemeentelijk 

jaarverslag vielen er zes doden en 

tientallen gewonden, maar de 

autoriteiten bleven de situatie redelijk 

makkelijk meester. Tevens werden er 

107 arrestaties verricht. Naast 

arrestaties van deelnemers aan de 

rellen, werden er ook arrestaties en 

huiszoekingen verricht o.a. bij het 

communistische dagblad "De Tribune" 

alsmede bij leiders van de 

Onafhankelijke Socialistische Partij. Zij 

werden verdacht van opruiing. 

 

 

  
 

 

P.S. Na de opstand van 1934 werd 

de schade hersteld; dit gebeurde 

met radicale middelen: de 

opgebroken straten in de Jordaan 

werden geasfalteerd, waardoor het 

opbreken niet zo eenvoudig zou 

zijn. 

 

In deze crisisjaren waarin moedeloos-

heid en verslagenheid overheersten was 

dit niet het enige massale verzet tegen 

de aanpassingspolitiek. 

 

Ook in Rotterdam waren er ongeregeld-

heden en dan vooral in de wijk 

Crooswijk. Daar moesten de straten 

zoals Rubroekstraat, Isaác 

Hubertstraat, Frederikstraat enz. het 

ontgelden.  

Lantaarnpalen werden omver gehaald 

en straten opengebroken om stenen te 

gooien naar politie en militairen die 

inmiddels opgedoken waren. 

Op de hoofdeinden van de straten 

stonden zoeklichten opgesteld en op de 

daken stonden militairen en er werd 

ook geschoten. In de Isaác Hubertstraat 

werd iemand voor zijn eigen huisdeur 

doodgeschoten. 

-toen was de boot helemaal aan-. 

 

Het was allemaal de schuld van de rege-

ring, die van de mensen die het toch al 

zo slecht hadden en op de steun aan-
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gewezen waren, werd hun uitkering met 

10 procent verlaagd. 

Ook te zelfder tijd beweerde mevrouw 

Colijn dat er nog zoveel vis aan de 

viskoppen zat. Met andere woorden die 

koppen waren nog goed genoeg voor de 

werkelozen. Waarna het dagblad de 

Tribune zich afvroeg waar dan die vis 

gebleven was, die aan die kop hoort. 

Nog geen drie maanden na de muiterij 

vonden verkiezingen voor de Tweede 

Kamer plaats; het centrale thema in de 

verkiezingscampagne was herstel van 

het overheidsgezag, dat men door de 

muiterij aangetast achtte. Vrij breed 

bestond de overtuiging dat Colijn de 

aangewezen persoon was voor dat 

herstel.  

Colijn besloot een zakenkabinet te 

formeren waarin niet alleen vertegen-

woordigers van de drie christelijke 

partijen zaten, maar ook van de twee 

liberale partijen. Daaruit bleken dui-

delijk Colijns liberaal-economische 

denkbeelden. 

Die kwamen ook tot uiting in het 

kabinetsbeleid. Zo weigerde hij de 

gulden te devalueren. De juist aange-

treden Amerikaanse president 

Roosevelt verlaagde de waarde van de 

dollar wel, om de crisis te bestrijden.  

Maar voor Colijn was voor handhaving 

van de gouden standaard, dat wil 

zeggen van de koppeling van de waarde 

van de gulden aan het goud, een hoek-

steen van het beleid. Landen die wel 

hadden gedevalueerd, zoals de 

Verenigde Staten, Groot-Brittannië en 

de Scandinavische landen, konden daar-

door meer exporteren.  

Dat voordeel zou Nederland volgens 

Colijn moeten zien te bereiken door 

'aanpassing', dat wil zeggen door 

verlaging van lonen en prijzen.  

Omdat de regering meer invloed kon 

uitoefenen op de lonen dan op de prij-

zen, werd maar met de lonen begon-

nen. Dit was de beruchte 'aanpas-

singspolitiek' van de kabinetten-Colijn. 

In dit beleid pasten ook verlagingen van 

de steunbedragen aan de werklozen, 

onder andere in juli 1934. In reactie op 

deze steunverlaging braken in 

Amsterdam en in sommige andere 

plaatsen gevechten uit tussen protes-

terende werklozen enerzijds en politie, 

marechaussee en militairen anderzijds. 

Omdat de gevechten in de Jordaan het 

hevigst en het meest grootschalig 

waren, zijn deze ongeregeldheden als 

het 'Jordaanoproer' de geschiedenis in 

gegaan 

 

Het stempelen;  

De werkeloosheid steeg van 105.000 

personen in 1929 via 502.000 in 1934 



35 

 

tot het hoogtepunt van 584.000 in 1936 

( in, procenten: van 1,7 via 9,8 tot 11,9 

procent van de beroepsbevolking). 

Degenen die zonder werk kwamen te 

zitten, hadden, nauwelijks of geen kans 

om weer aan het werk te komen en 

waren afhankelijk van steunuitkeringen 

en het charitatieve werk van kerken en 

andere levensbeschouwelijke organi-

saties.  

Het was voor het eerst dat werkloosheid 

in Nederland zo'n omvang had bereikt 

en zo lang duurde. Van elke vier 

Nederlandse arbeiders was er één 

langer dan een jaar werkloos. Er werd 

weer hongergeleden, kinderen konden 

niet behoorlijk gekleed worden, huur-

schulden liepen op en mensen werden 

hierdoor uit hun woningen gezet. Op de 

heide in Drenthe verrezen nieuwe plag-

genhutten.  

 

 
Plaggenhut in Drenthe 

De regering besloot de werklozen een 

financiële ondersteuning te geven. De 

'steun' mocht niet te hoog zijn, anders 

zouden de werklozen – zo meende men 

– lui worden. Ze kregen een bedrag dat 

net voldoende was om de huur en een 

eenvoudige maaltijd te betalen. Voor 

uitgaan, sport of kleren hadden ze geen 

geld.  

De stempellokalen werden in iedere 

plaats een vertrouwd beeld.  

De voorschriften waren streng;  

▪ in de stempellokalen mocht niet 
over politiek worden gesproken  

▪ wie zich aan wangedrag 
schuldig maakte, kreeg geen 
uitkering meer.  

De stempellokalen waren nooit dicht in 

de buurt waar je woonde, men was van 

mening op deze wijze het frauderen van 

ambtenaren te kunnen verminderen. 

En daar werd streng op gelet. 

Wie werkloos werd kreeg een kaart en 

moest die één of twee keer per dag 

afstempelen om te bewijzen dat hij niet 

clandestien werkte. 

Je werd van hot naar haar gestuurd om 

te stempelen . En je moest wel, anders 

werd je steun ingetrokken  

Vaak stonden er rijen wachtenden voor 

het stempelen.  

 



36 

 

 
  

Dit werd als erg vernederend ervaren. 

Daarnaast konden ze gedwongen wor-

den in de werkverschaffing te werken. 

Zo kon het gebeuren dat een werkloze 

onderwijzer met de schop aan het werk 

moest om sloten te graven of dijken aan 

te leggen. Uit deze tijd dateren grote 

openbare werken zoals het 

Amsterdamse bos. 

 

P.S  

Op 1 augustus 1924 werd in Nederland 

het fietsplaatje ingevoerd. Iedere 

fietser, op wat uitzonderingen na, 

moest belasting betalen voor zijn 

tweewieler. Daartoe moest hij een 

metalen plaatje kopen dat op de fiets 

bevestigd moest worden.  

Een „gunst was het“, dat werkelozen die 

meer dan een half uur van het 

dichtstbijzijnde stempellokaal woonden 

het plaatje gratis kregen.  

Omdat een fietstochtje op zondag met 

gebruikmaking van het kosteloze fiets-

plaatje streng verboden was  werd er 

een gat in gemaakt, zodat men het van 

andere kon onder scheiden.  

Het gaatje in het plaatje was bedoeld 

om steuntrekkers die in het weekend 

fietsten op te kunnen sporen.  

Aan de fiets kon men dus al zien wie 

steun trok.  

 

Maar de werklozen dachten dat het een 

onderscheid was ten opzichte van de 

werkenden.  

Het plaatje kostte overigens fl. 2,50  

 

Terugkomend op de crises. Hoe moest 

een gezin met 1 kind met 11 gulden 25ct 

steun met een huur van 4,50 per week 

rondkomen. 

Men  moet er natuurlijk wel bij vertellen 

wat de prijs was van het één en ander, 

een brood kostte 12 cent en als het 

ergens 1 cent goedkoper was, al moest 

je er 10 minuten voor lopen dan ging je 

het daar halen, pakje margarine 9 cent, 

5 pond schol 1 gulden, 4 kilo aardappels 

10 cent, 5 pond spek 1 gulden.  

Veel mensen liepen voor spek (spek-

lapjes) naar een grote slagerij zo’n 20 

minuten  

Het spek bakte men uit en door het 

spekvet (reuzel) ging een pond stroop 
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wat we dan inplaats van margarine op 

het brood smeerden. Een maatje slaolie 

om een kilo vis mee te bakken koste 7 

cent. Dus bleef er niet veel over om van 

te leven. Als je steun trok dan kon je elke 

dag onverwachts bezoek krijgen van een 

huisbezoeker om te kijken of je soms 

iets bijverdiende. Een radio was verbo-

den, want dat was luxe en je had ze 

maar binnen te laten anders werd je 

steun ingetrokken. Op veel plaatsen kon 

je op vertoon van je steunkaart goed-

koop groente en een blik erwtensoep of 

blikvlees (afhankelijk van hoe groot je 

gezin was) kopen, blik vlees was 17en 

een halve cent. 

De staat der Nederlanden richtte een 

crisis comité op:  

▪ Of om de mensen iets extra's te 
kunnen geven  

▪ of ook om winkels die op het 
randje van faillissement 
stonden te ondersteunen.  
 

onderstaand  liedje zegt alles: 

Bij mir bist du schön, 

We trekken van de steun, 

We trekken van het crisis comité 

.We eten erwtensoep, 

Het lijkt wel koeienpoep. 

We eten vlees uit blik, 

Waar je de moord in stik. 

Bij mir bist du schön, 

We trekken van de steun, 

We trekken van het crisis comité. 

 

Ook kon je nog eten halen bij de 

bedéling. Op school, als je daarvoor in 

aanmerking kwam, kreeg je een 

"klerenkaart". Dan kon je ergens een 

stel kleding krijgen. Alles hetzelfde, dus 

op school kon je precies zien wie een 

"klerenkaart" had gekregen, of een 

"klompenkaart". Daar kreeg je dan bij 

een aangewezen winkel klompen op. 

Dan kreeg je ook nog een kaart voor de 

eetzaal. Daar konden kinderen een 

maaltijd op krijgen (iedere dag). 

Dan hadden veel steuntrekkers die de 

huur niet konden betalen een 

"huurbon". Die kon de huisbaas dan 

inwisselen voor de huur (de prijs van de 

huurbon werd natuurlijk wel afgetrok-

ken van je uitkering) ! 

Dit leidde ertoe dat velen een baantje 

hadden. Toen waren er nog niet van al 

die regeltjes,  

 

Het beeld van de jaren dertig is voor de 

meesten een somber en troosteloos 

decennium. 

 

Eind september 1936 had ook 

Nederland, als laatste land, zich ge-

dwongen gezien de gouden standaard 

los te laten en was de 'gave gulden' in 

waarde verminderd. Sindsdien had 
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Nederland aansluiting gekregen bij de 

opwaartse trend in de wereld-

economie., maar dat was eerder 

ondanks het door de kabinetten-Colijn 

gevoerde beleid. Wat was de verklaring 

voor dit succes van Colijn: 

▪ In de eerste plaats waren de 
jaren dertig een angstige tijd 
met  bestaansonzekerheid voor 
grote delen van de bevolking,  

▪ de groei van het politiek 
extremisme in het buitenland, 
maar ook in Nederland zelf 

▪  en last but not least de 
toenemende oorlogsdreiging 
ten gevolge van de agressieve 
politiek van het nationaal 
socialistische Duitsland en het 
fascistische Italië;  

dat alles deed velen uitkijken naar een 

figuur die zelfvertrouwen uitstraalde en 

bij wie zij zich veilig konden wanen. 

Wie anders zou dat kunnen zijn dan de 

sterke man van de Nederlandse politiek, 

Hendrikus Colijn 

         
                

Op verkiezingsposters en in de hem 

welgezinde pers werd hij afgebeeld als 

de schipper naast God, die hoe hoog de 

golven ook opliepen, het roer van het 

schip van Staat in zijn vaste hand hield. 

 

Bij de verkiezingen van 1937 dongen 

Mussert en Colijn naar de gunst van 

dezelfde groep kiezers. Het ging om 

burgers die in de jaren twintig en in de 

vroege jaren dertig nog op een van 

liberale partijen hadden gestemd.  

Door de economische depressie waren 

zij echter van hun traditionele ankers 

losgeslagen en hadden in 1935 massaal 

hun stem op de NSB uitgebracht. 

  

Bovendien, had de NSB te kampen met 

haar eigen radicalisering  

▪ De bestaansonzekerheid voor 
grote delen van de bevolking, 

▪ Bovendien groeide, onder 
invloed van het Duitse 
voorbeeld, het antisemitisme 
en extremisme in de beweging  
maar ook in Nederland zelf 
sterk.  

▪ de groei van het politiek in het 
buitenland, 

▪ en last but not least de 
toenemende oorlogsdreiging 
ten gevolge van de agressieve 
politiek van het nationaal 
socialistische Duitsland en het 
fascistische Italië 
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Over de vraag wie Nederland in deze 

bange dagen glansrijk zou kunnen 

leiden deed velen uitkijken naar een 

figuur 

▪ die zelfvertrouwen uitstraalde  
▪  bij wie zij zich veilig konden 

wanen  
▪ en de strijd met Mussert kon 

bestaan 
 

Mussert besefte zelf ook wel dat hij niet 

tegen Colijn op kon. 

 -'Ik geloof toch dat die Colijn veel meer 

geschikt is voor dit vak dan ik,' liet hij 

zich vertrouwelijk ontvallen-. 

 

Mede door Musserts solidariteits-

verklaring en met de Italiaanse inval in 

Ethiopië in de herfst van 1935, die bij 

veruit de meeste Nederlanders zeer 

slecht viel kon hij buiten een kleine kring 

van fanatieke aanhangers evenmin op 

veel bijval rekenen. 

 

Door het opschuiven van de NSB in 

extremistische richting keerden deze 

van hun fascistische dwalingen terug en 

vonden massaal onderdak bij Colijn, ook 

al moesten zij van de orthodox-

protestantse ideologie van diens ARP 

verder niets hebben. 

Wat een en ander betekende voor de 

electorale aantrekkingskracht van de 

NSB zouden de Kamerverkiezingen van 

1937 uitwijzen. Bij deze verkiezingen 

werd de aanhang van de NSB bijna 

gehalveerd - zij hield maar net iets meer 

dan 4 procent van de stemmen over. 

De grote winnaar was opnieuw de ARP. 

Zij behaalde maar liefst zeventien zetels 

(in een Kamer van honderd), wat een 

vooruitgang met drie zetels betekende. 

Geheel logisch was deze overwinning 

van de ARP allerminst.  

Het sociaaleconomische beleid van de 

voorafgaande jaren kon onmogelijk een 

succes worden genoemd: 

zijn aanpassingspolitiek was 

op mislukking uitgelopen. 

  

De Rooms-Katholieke Staatspartij, toch 

steeds ongeveer twee keer zo groot als 

de ARP, speelde, omdat zij een leider 

van het formaat van Colijn ontbeerde, 

gedwongen de tweede viool.  

Zijn poseren als sterke man legde hem 

geen windeieren. Van de zes grote 

partijen was zijn ARP de enige die winst 

boekte. Hij kreeg dan ook de taak een 

regering te vormen.  

Eind mei presenteerde hij zijn zaken-

kabinet Tot dat moment had hij het 

politieke toneel in de jaren dertig 

kunnen beheersen:  

Een conservatief politicus, wiens 

richting gevende denkbeelden vóór en 

in de Eerste Wereldoorlog hun beslag 
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hadden gekregen. Daardoor sloot hij 

naadloos bij de conservatieve, negen-

tiende-eeuwse mentaliteit van grote 

delen van de Nederlandse bevolking in 

de jaren dertig aan. 

Pas eind jaren dertig kwam een nieuwe 

generatie katholieke politici naar voren,  

onder wie Carl Romme en Carel 

Goseling. Zij aanvaardden dat ze in een 

regering met de sociaaldemocraten 

moesten samenwerken 

 

En daarmee was Colijns rijk ten einde.  

Historici hebben enige tijd gemeend dat  

dit kwam door de structuur van de 

Nederlandse economie en niet door het 

beleid. Eind jaren tachtig heeft de 

economisch historicus Jan-Luiten van 

Zanden dit beeld gecorrigeerd door 

cijfermatig aan te tonen dat het beleid 

van de kabinetten-Colijn wel degelijk 

verantwoordelijk is geweest voor diepte 

en duur van de economische depressie in 

Nederland. Met name de handhaving 

van de gouden standaard was erg 

nadelig. 

Van Zanden berekende dat als 

Nederland in 1931 (gelijktijdig met 

Groot-Brittannië) de gouden standaard 

zou hebben losgelaten, de werkloosheid 

in de jaren daarna veel lager zou zijn 

geweest: in 1935 zou niet 11, maar 

slechts 6 procent werkloos zijn geweest. 

Dat betekent dat bijna de helft van de 

massale werkloosheid tijdens de 

crisisjaren rechtstreeks aan de 

handhaving van de gouden standaard 

moet worden toegeschreven. Voor deze 

handhaving werd dus een zeer hoge prijs 

betaald. 

De meeste hedendaagse politici kennen 

deze periode alleen van horen zeggen 

en zouden zich de gevolgen nogmaals 

door hun hoofd moeten laten gaan 

Hoe luidt de bekende spreuk: 

De geschiedenis zal het/ons leren 

 

In deel 2 kijken we naar de andere 

problemen en leukere onderwerpen in 

de jaren 1935-1950 (geen tweede 

oorlog) 

 

Graag gelezen geredigeerd. 

 

Jullie late 1939er Leen 
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NEDERLANDSE AMBASSADE 

 

Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden 

Seftigenstrasse 7, 3007 Bern 

Tel. 031 350 87 00*     Fax 031 350 87 10 

Internet: http://zwitserland.nlambassade.org 

E-mail: ben@minbuza.nl 

 

Tevens heeft de ambassade een Facebookpagina waar regelmatig 

interessante berichten voor de Nederlandse gemeenschap in Zwitserland en 

Liechtenstein op verschijnen en die voor iedereen, dus ook voor mensen 

zonder Facebook account, toegankelijk is  
 

*Telefonische visa- en paspoortinfo  uitsluitend tussen 15.00 en 16.00 uur 

OPENINGSTIJDEN: 

De ambassade is telefonisch bereikbaar van 8.30 - 12.30 uur en van  

13.30- 17.00 uur.  

Voor het aanvragen van een reisdocument kunt u uitsluitend na afspraak 

terecht. Het afsprakensysteem kunt u online vinden en boeken. 
 

Openingstijden consulaire balie: 

Maandag, dinsdag, woensdag: 09.00 tot 14.30 uur 

Donderdag, vrijdag: 09.00 tot 13.00 uurr 

NEDERLANDS CONSULAAT 

Binzstrasse 18, 8045 Zürich 

Tel. 044 455 60 02     Fax 044 455 60 04                                                                    

E-mail: zijderveldt@bluewin.ch 

Afspraken: 

telefonisch onder: 044 455 60 02  

http://zwitserland.nlambassade.org/
mailto:ben@minbuza.nl
mailto:zijderveldt@bluewin.ch
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